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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan 

membandingkan antara kelas eksperimen yang menggunakan alat peraga dengan 

kelas kontrol yang hanya menggunakan model konvensional. Menurut Sugiyono 

(2010:107) penelitian eksperimen diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh terhadap perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penggunaan alat peraga geometri bangun ruang. Selanjutnya, dari 

penelitian yang telah dipilih, maka akan digunakan untuk mengetahui pengaruh 

terhadap hasil belajar matematika pokok bahasan geometri kelas IV SDN Badran 

01 setelah menggunakan alat peraga dengan yang belum menggunakan alat 

peraga. 

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelas IV SDN Badran 01 Kecamatan Kranggan, 

Kabupaten Temanggung. SD tersebut merupakan SD dengan kelas paralel yaitu 

kelas IV A dan kelas IV B yang terletak dipinggir jalan raya utama Temanggung-

Secang, tepatnya di desa Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung. 

3.2 Variabel Penelitian

Sugiyono (2010:60) Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Menurut Hatch dan Farhady 1981, (Sugiyono 2010:60) secara 

teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau obyek, yang 

mempunyai “variasi” antara orang dengan yang lain atau satu obyek dengan 

obyek yang lain. Berdasarkan pengertian yang diuraikan dapat dirumuskan bahwa 
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variabel penelitian suatu obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

untuk dipelajari oleh peneliti dan untuk ditarik kesimpulannya.

3.2.1 Variabel Independen (variabel bebas)

Variabel ini sering disebut dengan variabel stimulus, prediktor, antecedent. 

Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan variabel bebas. Variabel bebas 

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

bebas adalah alat peraga geometri bangun ruang. Variabel bebas dilambangkan 

dengan huruf (X1).

3.2.2 Variabel Dependen (variabel terikat)

Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa 

Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar 

siswa mata pelajaran matematika. Variabel terikat dilambangkan dengan huruf 

(Y1).

3.3 Desain Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat dua kelas yaitu kelas IV A dan 

kelas IV B di SDN Badran 01. Subyek penelitian dengan satu kelas sebagai 

kelompok eksperimen dan satu kelas sebagai kelompok kontrol. SD Negeri 

Badran 01 jumlah total siswa kelas IV adalah 40 siswa yaitu kelas IV A dengan 

jumlah siswa 22 dan kelas IV B dengan jumlah siswa 18. Dalam penelitian ini 

akan dilakukan uji beda hasil belajar (pre test) belajar matematika. Pada kedua 

kelompok penelitian yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki 

kemampuan yang setara. Desain eksperimen dalam penelitian ini menggunakan 

Pretest-Postest Control Group Desain.

R

R

X

            Desain penelitian Sugiyono (2010:416)
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Tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut :

R : kelompok eksperimen dan kelompok kontrol siswa diambil 

secara     random

O1 dan O3 : kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diberi pretest 

untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

O2 : hasil belajar dari tes kelompok eksperimen setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga geometri bangun 

ruang.

O4 : hasil belajar dari tes kelompok kontrol yang tidak diberi 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga geometri bangun 

ruang.

X : Perlakuan. Kelompok atas sebagai kelompok eksperimen diberi 

perlakuan, yaitu pembelajaran dengan menggunakan alat peraga 

geometri bangun ruang, sedangkan kelompok bawah yang 

merupakan kelompok kontrol, pembelajaran tidak dengan 

menggunakan alat peraga geometri bangun ruang.

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah nilai atau hasil belajar 

matematika. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik tes. Penelitian ini memberikan pretest pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, serta memberikan treatment pada kelompok eksperimen 

menggunakan alat peraga geometri bangun ruang dalam pembelajaran 

matematika. Tindakan yang terakhir dalam penelitian ini adalah memberikan 

posttest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

1. Tes 

Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan kepada siswa untuk mendapatkan jawaban dari siswa dalam 

bentuk lisan (berupa tes lisan), dalam bentuk tulisan (bentuk tes tertulis), 
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dan dalam bentuk tindakan. Tes digunakan untuk menilai dan mengukur 

hasil belajar siswa terutama hasil belajar kognitif yang berkenaan dengan 

penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan 

pengajaran.

2. Observasi

Nasution 1988, (Sugiono 2010:310) menyatakan bahwa, observasi 

adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta yang mengenai  dunia kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi. Marshall 1955, (Sugiono 2010:310) 

menyatakan bahwa “through observation, the researcher learn about 

behavior and the meaning attached to those behavior”. Melalui 

observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku 

tersebut.  observasi dilakukan dengan observasi partisipan yaitu suatu 

proses pengamatan yang dilakukan oleh observer. Dengan menggunakan 

metode ini data yang ingin diperoleh adalah untuk mengetahui apakah 

peneliti melakukan pembelajaran sesuai dengan prosedur penggunaan alat 

peraga. 

1.4.2 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan soal tes yang digunakan dalam tes hasil belajar untuk mengetahui 

kemampuan siswa dan lembar observasi yang digunakan untuk mengetahui 

tindakan guru dalam menggunakan alat peraga geometri bangun ruang di kelas 

eksperimen.

Tabel 3.1

Kisi-Kisi Observasi Penggunaan Alat Peraga Geometri Bangun Ruang

Kegiatan 
Pembelajaran Indikator Rumusan

Pra 
pembelajaran

a. Pemilihan
alat peraga sesuai
materi dan membuat
alat peraga.

a. Kesesuaian alat peraga
geometri bangun ruang dengan
materi ajar yaitu geometri

b. Guru menyiapkan alat
peraga geometri bangun ruang.
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b. Menentukan
tujuan, menyiapkan
materi, menyiapkan
RPP.

a. Tujuan pembelajaran
sesuai dengan penggunaan alat
peraga geometri bangun ruang.

b. Kesesuaian materi dengan
tujuan pembelajaran.

c. Kesesuaian instrumen
penilaian dengan tujuan
pembelajaran.

Kegiatan 
awal

Menyiapkan kelas dan 
memotivasi siswa

a. Guru meminta siswa untuk
menyiapkan buku pelajaran dan alat 
tulis.

b. Guru memberikan 
apersepsi 

Menyampaikan tujuan 
pembelajaran

a. Guru menyampaikan 
tujuan pelajaran yang akan dicapai.

Kegiatan inti

Membagi siswa dalam 
kelompok dan 
membagikan alat peraga

a. Guru membagi siswa 
dalam beberapa kelompok.

b. Guru membagikan alat 
peraga geometri bangun ruang pada 
setiap kelompok.

Penyajian materi 
pelajaran dan
keterampilan peragaan
oleh guru.

a. Guru menyampaikan 
materi pelajaran dan melakukan 
peragaan.

b. Penggunaan alat peraga 
geometri bangun ruang dilakukan 
dilakukan secara sistematis.

Peniruan oleh siswa 
dalam kerja kelompok 
dan peragaan.

Siswa melakukan  pengerjaan contoh 
soal dalam kelompok dan melakukan 
peragaan.

Penilaian oleh siswa dan 
peragaan.

Siswa mengerjakan soal dari guru di 
depan kelas dan peragaan untuk siswa 
yang lain menilai hasil pekerjaan 
siswa yang maju.

Penyimpulan dari hasil 
kegiatan atau peragaan.

Guru membimbing siswa 
menyimpulkan dari kegiatan yang 
telah dilakukan.

Kegiatan 
akhir

Refleksi Guru memastikan bahwa siswa dapat 
mempelajari materi pelajaran dengan 
baik.

Evaluasi dan peragaan a. Guru memberikan 
evaluasi terhadap siswa.

b. Siswa melakukan 
peragaan dalam pembahasan 
evaluasi.

Tabel 3.2

Kisi-Kisi Instrumen Tes Hasil Belajar

No
Standar 
Kompetensi 
(SK)

Kompetensi Dasar 
(KD)

Indikator
Item 
Soal 
Pilihan 
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Ganda
1. Geometri dan 

bangun ruang
8. memahami 
sifat bangun 
ruang sederhana 
dan hubungan 
antar bangun 
datar

8.1 menentukan 
sifat-sifat 
bangun ruang
sederhana

a. Menyebutkan sifat-sifat 
bangun ruang kubus dan 
balok.

b. Menunjukkan sisi, rusuk 
dan titik sudut pada 
gambar bangun ruang 
kubus dan balok.

1,3,4,5,8, 
11,16

2,6,7,9,1
0,12,13,1
4, 15

3.4.3 Tahap Analisis Data

Menurut Sugiono (2010:207), dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain 

terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan 

statistik deskriptif. Termasuk dalam statistik deskriptif adalah penyajian data 

melalui tabel, grafik, mean, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan 

rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. 

Penelitian ini adalah eksperimen dengan menggunakan uji t-test, yang 

menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN  Badran 01  yang berjumlah 

40 orang, pengolahan datanya dengan menggunakan SPSS:16.00.

1.5 Uji Prasyarat

3.5.1 Uji Validitas Instrumen Tes

Menurut Sugiono (2007:348) hasil penelitian yang valid bila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya pada 

obyek yang diteliti. Untuk mengetahui validitas instrumen, maka instrumen 

terlebih dahulu diuji cobakan dikelas uji coba yaitu pada 24 siswa kelas V dengan 

jumlah 25 soal pilihan ganda di SDN Dadapayam 02, Kecamatan Suruh, 

Kabupaten Semarang. Untuk menentukan suatu item tertentu valid atau tidak 

digunakan pedoman Ali (1987) dalam Setyaningsih (2011) nilai koefisien 

korelasinya sebagai berikut:

0,81 – 1,00 = validitas sempurna
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0,61 – 0,80 = validitas tinggi

0,41 – 0,60 = validitas sedang

0,21 – 0,40 = validitas rendah

0,0 0– 0,20 = dianggap tidak ada validitas

1.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen Tes

Menurut Susan Stainback 1988, (Sugiono 2010:364) menyatakan reliabilitas 

berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data. Suatu data yang reliabel 

atau konsisten akan cenderung valid, walaupun belum tentu valid. Reliabilitas 

suatu tes merupakan taraf dimana suatu tes mampu menunjukkan konsistensi hasil 

pengukurannya yang diperlihatkan dalam taraf ketepatan dan ketelitian hasil. Uji 

reliabilitas menggunakan teknik Alpha, besarnya koefisien Alpha merupakan 

tolok ukur dari tingkat reliabilitasnya. Menurut pedoman George dan Mallery

(1995) dalam Setyaningsih (2011) untuk menentukan koefisien reliabilitas 

menggunakan kriteria sebagai berikut :

α  > 0,9 : reliabilitas memuaskan

0,8<    ≤ 0,9 : reliabilitas bagus 

0,7<    ≤ 0,8 : dapat diterima 

α≤ 0,7 : tidak dapat diterima 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, sama seperti menguji validitas. 

Penulis menggunakan hasil nilai siswa pada kelas uji coba yaitu SDN Dadapayam 

02 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. 

1.5.3 Analisis Taraf Kesukaran Item Instrumen

Uji tingkat kesukaran soal dilakukan guna mengetahui tingkat soal termasuk 

dalam kategori soal yang sukar, sedang, atau mudah. Butir soal yang banyak 

dikerjakan dengan benar oleh siswa termasuk butir soal yang mudah dan soal 
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yang sulit adalah soal yang dikerjakan dengan benar oleh beberapa siswa. Untuk 

menentukan tingkat kesukaran soal dapat menggunakan rumus, sebagai berikut :

Keterangan:

I = indeks kesukaran

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar

N = jumlah seluruh siswa peserta tes

Kriteria tingkat kesukaran soal :

0,00 – 0,30 adalah soal sukar

0,30 – 0,70 adalah soal sedang

0,70 – 1,00 adalah soal mudah   

Semakin kecil indeks yang diperoleh, semakin sulit soal tersebut. Sebaliknya 

semakin besar indeks yang diperoleh, semakin mudah soal tersebut.

1.5.4 Uji Homogenitas

Menurut Sugiyono (2010) Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui 

apakah varian kelompok homogen atau tidak. Pengujian homogenitas varians 

menggunakan bantuan software SPSS (statistical product and service solution) 

yaitu dengan menggunakan uji-t dengan langkah Analyze-Comperemean-

Independent Samples T-Test.

1.5.5 Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menganalisis data yang digunakan yaitu 

menganalisis data nilai siswa dari kedua kelas sampel berdistribusi normal atau 

tidak. Data yang berdistribusi normal menggunakan statistika parametrik 

sedangkan data yang tidak berdistribusi normal mengggunakan statistik 

nonparametrik. Uji normalitas dapat dilakukan bantuan software SPSS yaitu 
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dengan langkah-langkah Analyze-Nonparametrik-One sampel KS-Masukan 

variabel pada jendela variabel-Klik normal pada test distribution.

3.5.6  Uji Hipotesis dengan Uji Perbedaan Dua Rerata

Uji hipotesis dengan uji perbedaan dua rerata dilakukan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan rata-rata (mean) antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen secara signifikan antara dua populasi dengan melihat rata-

rata dua sampelnya, adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H0 : Rata-rata nilai kelompok eksperimen = Rata-rata nilai kelompok kontrol.

Artinya bahwa tidak terdapat pengaruh rerata hasil belajar siswa yang 

menggunakan alat peraga geometri bangun ruang.

Ha :   Nilai rata-rata eksperimen > Nilai rata-rata kontrol.

Artinya bahwa, terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap rerata hasil 

belajar siswa yang menggunakan alat peraga geometri bangun ruang.

Jika data yang diperoleh terdistribusi normal dan homogen, maka pengujian 

menggunakan uji statistik parametik, yaitu menggunakan uji-t dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

  = Nilai rerata kelompok eksperimen

   = Nilai rerata kelompok kontrol

  = Varians kelompok eksperimen

  = Varians kelompok kontrol

  = Jumlah siswa kelompok eksperimen dan kontrol


