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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Desain Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada subbab 1.3, maka 

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen 

jenis quasi experiment. Quasi experiment dapat diartikan sebagai penelitian yang 

mendekati eksperimen atau eksperimen semu. Eksperimen semu atau quasi 

experiment merupakan pengembangan dari eksperimen murni atau true 

experimental design yang sulit dilaksanakan.  Jenis penelitian ini dipilih karena 

kelompok kontrol, tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

 Penelitian ini melibatkan dua kelompok, kelompok eksperimen yaitu 

kelompok pertama yang pengajarannya diberikan perlakuan/treatment dengan 

pembelajaran Learning Cycle 5E tipe Hipotesis Deduktif dan kelompok kontrol 

yaitu kelompok kedua yang pengajarannya diberikan perlakuan / treatment 

dengan pembelajaran Learning Cycle 5E tipe Empiris Induktif. Desain penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Two-grup posttest only, karena setelah 

dilakukan uji kesetaraan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol nilai 

kesetaraan yang dihasilkan adalah setara. Uji kesetaraan antar kelompok akan 

diuraikan dalam bagian 3.3. Uji perbedaan dilakukan terhadap skor hasil belajar 

yang diberikan diakhir treatment (postes). Secara visual desain eksperimen Two-

grup posttest only dapat disajikan dalam Gambar 2 berikut ini: 

 

 

 

 

Gambar 2 Desain Two-grup posttest only 

Keterangan : 

Q2 : Hasil belajar IPA pada siswa setelah mendapat perlakuan (postest) pada 

kelompok eksperimen. 

X1 Q2 

X2 Q4 
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Q4 : Hasil belajar IPA pada siswa setelah mendapat perlakuan (postest) pada 

kelompok kontrol. 

X1 : Perlakuan melalui pembelajaran dengan model Learning Cycle 5E tipe 

Hipotesis Deduktif. 

X2 : Perlakuan melalui pembelajaran dengan model Learning Cycle 5E tipe 

Empiris Induktif. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Pada sub bab 3.2 akan dijabarkan variabel penelitian dan definisi 

operasional. Variabel penelitian akan diuraian pada sub bab 3.2.1 dan definisi 

operasional akan diurakan pada sub bab 3.2.2 yang berisi definisi operasional dari 

ketiga variabel dalam penelitian ini.  

3.2.1 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu variable bebas (x) dan 

variable terikat (y). 

Variabel bebas disebut juga variabel independen, dimana variabel ini 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

terikat. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai variabel bebas adalah 

pembelajaran dengan model Learning Cycle 5E tipe Empiris Induktif (X1) dan 

pembelajaran dengan model Larning Cycle 5E tipe Hipotesis Deduktif (X2). Hal 

ini dikarenakan Learning Cycle 5E tipe Empiris Induktif dan Learning Cycle 5E 

tipe Hipotesis Deduktif memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Sedangkan variabel terikat juga sering disebut variabel dependen, dimana 

variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini yang bertindak sebagai variabel 

terikat (Y) adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa diukur melalui hasil 

belajar pada siswa melalui posttest yang berbentuk pilihan ganda. Hasil belajar 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif siswa setelah 

diberikan treatment. 

3.2.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah variabel dengan 

penggunaan model pembelajaran learning cycle 5e tipe hipotesis deduktif 
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pembelajaran didefinisikan secara operasional sebagai proses pembelajaran IPA 

kelas 4 SD Kristen Kalam Kudus Surakarta yang mana siswa belajar dengan 

konsep yang telah ditentukan guru. Kemudian siswa menjawab pertanyaan yang 

menimbulkan munculnya hipotesis, seperti “jika….maka…”. hipotesis tersebut 

dibuktikan dengan segera melalui eksperimen atau percobaan, bisa juga melalui 

kajian pustaka sehingga diharapkan pembelajaran yang terjadi adalah 

pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa.  

Variabel yang kedua penggunaan model pembelajaran learning cycle 5e 

tipe empiris induktif didefinisikan secara operasional sebagai proses pembelajaran 

IPA kelas 4 SD Kristen Kalam Kudus Surakarta dimana siswa belajar berdasarkan 

konsep yang telah ditentukan oleh guru. Kemudian siswa menjawab pertanyaan-

pertanyaan deskriptif atau sebab akibat. Setelah siswa menjawaban pertanyaan 

deskriptif tersebut kemudian siswa membuktikan jawabannya melalui kajian 

pustaka atau studi literatur sehingga model pembelajaran ini dapat menempatkan 

siswa sebagai pemeran belajar yang aktif.  

Sedangkan hasil pembelajaran didefinisikan secara operasional sebagai 

ketercapaian hasil belajar aspek kognitif setelah diberikan treatment dari proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran learning cycle 5e tipe 

hipotesis deduktif dan model pembelajaran learning cycle 5e tipe empiris induktif 

yang terlihat dari skor hasil belajar IPA yang diukur dengan menggunakan tes 

hasil belajar menggunakan 30 soal pilihan ganda dengan aspek penilaian kognitif 

untuk KD 9.1 Mendeskripsikan perubahan kenampakan permukaan bumi.  

3.3 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 4B 

sebagai kelompok kontrol dan siswa kelas 4D sebagai kelompok eksperimen di 

SD Kristen Kalam Kudus Surakarta  yang beralamat di Jl. S. Parman No. 40 

Surakarta semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. Sekolah Kristen Kalam 

Kudus (SKKK) adalah sebuah jaringan sekolah Kristen di Indonesia yang berada 

di bawah naungan Yayasan Kristen Kalam Kudus dan masih berafiliasi 

dengan Gereja Kristen Kalam Kudus dan Sekolah Alkitab Asia Tenggara. SKKK 

merupakan sekolah Kristen dengan jaringan terluas di Indonesia. Di beberapa 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yayasan_Kristen_Kalam_Kudus&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Kristen_Kalam_Kudus
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekolah_Alkitab_Asia_Tenggara&action=edit&redlink=1


36 
 

 

 

kota, sekolah ini lengkap mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, hingga sekolah menengah atas, seperti halnya di Kota 

Surakarta SKKK lengkap dari jenjang pendidikan playgroup, Taman Kanak-

kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 

Sekolah Menengah Atas (SMA). SD Kristen Kalam Kudus sebagai subjek 

penelitian ini terletak di sebelah utara Pasar Legi berdampingan dengan Taman 

Kanak-kanak (TK) Kristen Kalam Kudus. SD Kristen Kalam Kudus berfasilitas 

lengkap dengan tenaga pengajar yang sangat berkompeten di bidangnya. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan banyaknya siswa yang berprestasi dan menjuarai 

berbagai lomba baik tingkat kota maupun provinsi. 

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 4B 

sebagai kelompok kontrol dan siswa kelas 4D sebagai kelompok eksperimen di 

SD Kristen Kalam Kudus Surakarta  semester 2 tahun pelajaran 2012/2013 

dengan jumlah siswa masing–masing 32 siswa dan 30 siswa. Berikut disajikan 

Tabel 8 untuk lebih memperjelas argumentasi tersebut. 

Tabel 8 

Data Siswa kelas 4B (Kelompok Kontrol) dan kelas 4D (Kelompok Eksperimen) 

SD Kristen Kalam Kudus Surakarta Semeseter 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

Kelas Kelompok 
Jenis Kelamin 

Jumlah siswa 
Laki – laki  Perempuan 

4D Eksperimen  15 15 30 

4B Kontrol 17 15 32 

Jumlah 62 

 

Dilihat dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa subjek penelitian adalah siswa 

SD Kristen Kalam Kudus Surakarta berjumlah 62 siswa, dengan jumlah siswa 

masing–masing 30 siswa pada kelas 4D sebagai kelompok eksperimen dan 32 

siswa pada kelas 4B sebagai kelompok kontrol. Penetapan kedua kelas sebagai 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara acak. Pada kelas 

4D sebagai kelompok eksperimen siswa berjumlah 30 siswa terdiri dari 15 siswa 

laki-laki dan 15 siswa perempuan. Sedangkan kelas 4B sebagai kelompok 

eksperimen masing–masing terdiri dari 15 siswa laki–laki dan 15 siswa 

perempuan.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_dasar
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_menengah_pertama
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_menengah_pertama
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_menengah_pertama
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_menengah_atas
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SD Kristen Kalam Kudus Surakarta menjadi tempat penelitian ini dengan 

beberapa pertimbangan. Beberapa diantaranya adalah SD Kristen Kalam Kudus 

memiliki kelas paralel tiap jenjang kelas. Kelas 4 memiliki 5 kelas paralel 

sehingga memudahkan proses penelitian. SD Kristen Kalam Kudus mulai kelas 

tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6 menggunakan pengajar per mata pelajaran, sehingga 

dalam penelitian ini guru yang mengajar kelas 4B sebagai kelompok kontrol dan 

guru kelas 4D sebagai kelompok eksperimen adalah guru yang sama yaitu guru 

mata pelajaran IPA. Selain itu pada saat penelitian SD Kristen Kalam Kudus tidak 

ada ulangan mid semester seperti sekolah dasar lainnya sehingga proses penelitian 

dapat dilakukan sesuai jadwal.  

Berdasarkan desain penelitian yang dipilih maka sebelum dilakukan 

penelitian, dilakukan uji kesetaraan antara kelas 4D sebagai kelompok eksperimen 

dengan kelas 4B sebagai kelompok kontrol. Uji kesetaraan dilakukan untuk 

mengetahui apakah pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setara atau 

tidak. Uji kesetaraan juga digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data yang digunakan untuk menguji 

kesetaraan adalah hasil belajar pada siswa atau pre tes dengan materi pelajaran 

yang sama dengan materi pelajaran pada saat penelitian. Pada penelitian ini uji 

kesetaraan menggunakan 30 soal yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji 

kesetaran yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji t. Sebelum dilakukan uji 

kesetaraan, dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

Normalitas sebuah data dapat diketahui dengan pengujian normalitas. Uji 

normalitas dilakukan untuk melihat normal tidaknya penyebaran data dari variable 

penelitian. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan one 

sample – kolmogrov test pada spss 20. sig (2-tailed) pada output data tersebut 

digunakan sebagai acuan untuk mengetahui normal tidaknya sebuah data. Jika sig 

(2-tailed) > 0,05 maka sebaran data tersebut normal, sedangkan jika sig. (2tailed) 

< 0,05 maka sebaran data tersebut tidak normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat 

pada Tabel 9. 
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Tabel 9 

Hasil Uji Normalitas Instrumen Pre Tes Kelas 4D 

(Kelompok Eksperimen) dan Kelas 4B (Kelompok Kontrol) SD Kristen Kalam 

Kudus Surakarta Semeseter 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

 
 

Berdasarkan Tabel 9 terlihat jelas bahwa analisis uji Kolmogorov-Smirnov 

tingkat signifikasi pada kelompok eksperimen 0,117 dan pada kelompok kontrol 

nilai signifikasinya 0,133, yang berarti bahwa signifikasi lebih besar dari 0,05 

maka kedua kelompok tersebut berdistribusi normal. Berikut ini disajikan gambar 

plot yang menunjukkan bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

berdistribusi normal. 

 

Gambar 3 Normal Q-Q plot Skor Hasil Belajar/Pre Tes 

IPA Kelompok Eksperimen 
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Gambar 4 Normal Q-Q plot Skor Hasil Belajar/Pre Tes 

IPA Kelompok Kontrol 

 

Berikut untuk melihat hasil uji homogenitas antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol yang dapat dilihat dari Tabel 10. 

Tabel 10 

Hasil Uji Homogenitas Pre Tes Kelas 4D 

(Kelompok Eksperimen) dan Kelas 4B (Kelompok Kontrol) SD Kristen Kalam 

Kudus Surakarta Semeseter 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

 
Berdasarkan Tabel 10 tersebut diketahui bahwa signifikasi sebesar 0,657. 

Karena signifikasi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai varian yang sama. Angka Levene 

Statistic menunjukkan semakin kecil nilainya maka semakin besar 

homogenitasnya. 

Setelah diketahui uji normalitas dan homogenitas maka dilakukan uji t 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil uji t dapat dilihat pada 

Tabel 11. 
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Tabel 11 

Hasil Uji t Pre Tes Kelas 4D 

(Kelompok Eksperimen) dan Kelas 4B (Kelompok Kontrol) SD Kristen Kalam 

Kudus Surakarta Semeseter 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

 
 

Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa sig (2-tailed) sebesar 0.922 

sedangkan kriteria berdasarkan signifikasi adalah lebih besar dari 0.05 maka H0 

diterima dan Ha ditolak dan signifikasi kurang dari 0.005 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Berdasarkan perhitungan uji t pada Tabel 11 tersebut sig (2-tailed) 

diketahui sebesar 0.922 yang artinya lebih besar dari 0.05 (0.922 > 0.05) maka H0 

diterima dan Ha ditolak. Adapun H0 dan Ha adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada perbedaan antara rata-rata skor hasil belajar antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

Ha : Ada perbedaan antara rata-rata skor hasil belajar antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

Berdasarkan perhitungan uji t maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan antara rata-rata skor hasil belajar antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Pada sub bab 3.4 akan dijabarkan teknik dan instrumen pengumpulan data. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes dan observasi yang 

akan diuraikan pada sub bab 3.4.1. 
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3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

adalah teknik tes dan observasi. Tes digunakan untuk mendapatkan data hasil 

belajar IPA pada pokok bahasan Perubahan Kenampakan Bumi kelas 4D dan 

kelas 4B semester 2 di Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus Surakarta pada siswa 

sebelum dan sesudah mendapat perlakuan. Tes yang diberikan yaitu pre tes dan 

post test. Pre tes diberikan sebelum dilakukan perlakuan (treatment), sedangkan 

post test diberikan setelah dilakukan perlakuan (treatment).  

Teknik observasi yang dilakukan untuk penelitian ini digunakan untuk 

mengamati keterlaksanaan sintak dalam memberikan treatment di dalam kelas. 

Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran IPA yang dilaksanakan dengan 

menggunakan Learning Cycle 5E tipe Empiris Induktif sebagai kelompok kontrol 

di kelas 4B dan Learning Cycle Tipe Hipotesis Deduktif sebagai kelompok 

eksperimen di kelas 4D. 

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah lembar observasi 

berisi kisi-kisi keterlaksanaan sintak kedua model pembelajaran dan lembar tes 

hasil belajar yang akan diuraikan kisi-kisi tes yang digunakan untuk tes setelah 

treatment dilakukan. Berikut akan dijabarkan secara lebih jelas. 

3.4.2.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi dibuat berdasarkan sintak model pembelajaran yang 

dijadikan indikator dalam lembar observasi. Kemudian dituangkan dalam kisi-kisi 

lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui bahwa 

perlakuan (treatment) yang diberikan pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol sesuai dengan sintak model yang digunakan dalam penelitian atau tidak. 

Kisi-kisi lembar observasi pelaksanaan Learning Cycle 5E tipe Empiris Induktif 

pada kelas 4B atau kelompok kontrol dapat dilihat pada Tabel 12, sedangkan 

lembar observasi pelaksanaan Learning Cycle 5E tipe Hipotesis Deduktif pada 

kelas 4D atau kelompok eksperimen dapat dilihat pada Tabel 13. 
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Tabel 12 

Kisi-kisi lembar Observasi Pelaksanaan Learning Cycle 5E tipe Empiris Induktif 

untuk Kelas 4B (Kelompok Kontrol) di SD Kristen Kalam Kudus Surakarta 

 

Indikator Kegiatan Pembelajaran 
1. Observasi 

[Engangement] 

a. Guru menunjukan gambar tentang kenampakan 

bumi. 

b. Guru mengajak siswa melakukan tanya-jawab 

tentang gambar dan menyebutkan unsur-unsur yang 

terdapat di dalamnya. 

c. Guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok 

dalam 1 kelompok terdiri dari 4 orang untuk 

mendiskusikan perubahan kenampakan bumi. 

2. Menemukan Pola 

Empiris 

[Exploration] 

a. Guru membagikan LKS yang telah dipersiapkan 

guru tentang mendeskripsikan perubahan 

kenampakan bumi bagi setiap kelompok. 

b. Guru membimbing siswa melakukan kajian pustaka 

untuk menemukan jawaban dari LKS. 

3. Observasi 2 

[Explanation] 

a. Guru membimbing siswa menyampaikan hasil 

kerja studi literatur masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan 

kelas. 

b. Guru membimbing siswa kelompok yang lain 

menanggapi hasil diskusi kelompok yang tampil. 

4. Empiric Generalisasi 

(Menganalogikan) 

[Elaboration] 

a. Guru menghadapkan siswa pada kasus  

(Menganalogikan) [Extention] 

5. Kesimpulan 

(Konsep) 

a. Guru membimbing siswa mencatat hal-hal penting 

tentang sesuatu hal yang telah dipelajari bersama. 

6. Evaluation a. Guru melibatkan siswa dalam menyimpulkan butir-

butir penting pembelajaran yang mengacu pada 

indikator pertemuan pertama. 

b. Guru memberikan evaluasi sebagai upaya untuk 

meningkatkan penguasaan kompetensi berupa 

“mengidentifkasi unsur-unsur yang dapat 

mengubah permukaan bumi”. 
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Tabel 13 

Kisi-kisi Lembar Observasi Pelaksanaan Learning Cycle 5E tipe Hipotesis 

Deduktif untuk Kelas 4D (Kelompok Eksperimen) di SD Kristen Kalam Kudus 

Surakarta 

 

Indikator Proses Pembelajaran 
1. Mengapa?  

[Engangement] 

a. Guru mengajukan pertanyaan pada siswa 

“Mengapa ombak dapat terbentuk dan apa 

penyebabnya?” [Engangement] 

b. Siswa mengumpulkan hipotesis-hipotesis yang 

mungkin terjadi. 

2. Menyusun , 

membuktikan 

hipotesis. 

[Exploration] 

a. Guru mendampingi siswa menyusun hipotesis, 

mengkaji pustaka tentang pasang dan surut air 

laut, membuktikan hipotesis melalui studi 

literatur. 

b. Guru membagikan LKS dan membimbing siswa 

untuk mengisi LKS yang telah disediakan. 

3. Menyampaikan hasil 

eksplorasi , apakah 

hipotesis diterima? 

(Explanation] 

a. Guru membimbing siswa menyampaikan hasil 

kerja ekplorasi, apakah hipotesis diterima? 

[Explanation] 

4. Aplikasi hasil pada 

kasus lain [Extention] 

a. Guru memberikan  beberapa gambar kenampakan 

bumi (ombak) kepada siswa untuk 

mengidentifikasi kenampakan bumi yang terjadi. 

[Extention] 

5. Kesimpulan 

(Menyusun Konsep) 

a. Guru membimbing siswa menyusun konsep yang 

telah ditemukan pada saat pembelajaran. 

b. Guru dan siswa menarik kesimpulan hasil belajar 

tersebut dapat di pergunakan untuk kepentingan 

belajar lebih lanjut atau dalam memecahkan 

masalah hidup sehari-hari. 

6. [Evaluation] a. Guru melibatkan siswa dalam menyimpulkan 

butir-butir penting pembelajaran yang mengacu 

pada indikator pertemuan tersebut. 

b. Guru memberikan evaluasi sebagai upaya untuk 

meningkatkan penguasaan kompetensi berupa 

“mengidentifkasi unsur-unsur yang dapat 

mengubah permukaan bumi”. 

 

3.4.2.2 Lembar Tes Hasil Belajar 

Kisi-kisi disusun berdasarkan SK dan KD yang ditetapkan, yaitu dengan 

SK Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit dan KD 



44 
 

 

 

Mendiskripsikan perubahan kenampakan bumi. Kisi-kisi untuk mengukur hasil 

belajar siswa dapat dilihat pada Tabel 14 

Tabel 14 

Kisi-kisi Tes Hasil Belajar IPA Kelas 4 SD Kristen Kalam Kudus Surakarta 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

SK KD Indikator 
Butir 

Soal 

2. Memahami 

perubahan 

kenampaka

n 

permukaan 

bumi dan 

benda langit 

9.1 Mendeskripsikan 

perubahan 

kenampakan 

bumi. 

9.1.1 Menyebutkan unsur-

unsur yang terdapat 

di permukaan bumi. 

1, 6, 16, 

19, 26. 

9.1.2 Mendeskripsikan 

perubahan 

kenampakan bumi 

2, 11, 14, 

20, 34, 

39, 43. 

9.1.3 Mengidentifikasi 

unsur-unsur yang 

dapat mengubah 

permukaan bumi. 

10, 12, 

13, 24, 

29, 30, 

33. 

9.1.4 Menyebutkan 

dampak yang 

ditimbulkan akibat 

perubahan 

kenampakan bumi. 

3, 4, 5, 7, 

25, 35, 

36, 44. 

9.1.5 Mengusulkan cara 

mengatasi perubahan 

kenampakan bumi 

15, 32, 

41, 42. 

9.1.6 Mengidentifikasi 

perubahan daratan 

yang disebabkan oleh 

air. 

8, 9, 18, 

22, 23, 

27, 28, 

31, 38, 

45. 

9.1.7 Mengidentifikasi 

perubahan daratan 

yang disebabkan oleh 

udara. 

17, 21, 

37, 40. 

 

Berdasarkan Tabel 14 kisi-kisi tes hasil belajar ipa kelas 4 SD Kristen 

Kalam Kudus Surakarta semester 2 tahun pelajaran 2012/2013 pembelajaran pada 

standar kompetensi Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan 

benda langit dan dengan kompetensi dasar 9.1 Mendeskripsikan perubahan 

kenampakan bumi. Ada tujuh kisi – kisi soal yang tertuang dalam 50 soal pilihan 

ganda, yang pertama adalah menyebutkan unsur-unsur yang terdapat di 
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permukaan bumi yang terdapat pada soal nomor 1, 6, 16, 19, 26, kisi – kisi kedua 

mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi terdapat dalam soal nomor 2, 11, 

14, 20, 34, 39, 43. Mengidentifikasi unsur-unsur yang dapat mengubah 

permukaan bumi terdapat pada soal nomor 10, 12, 13, 24, 29, 30, 33. 

Menyebutkan dampak yang ditimbulkan akibat perubahan kenampakan bumi 

terdapat pada soal nomor 3, 4, 5, 7, 25, 35, 36, 44. Mengusulkan cara mengatasi 

perubahan kenampakan bumi terdapat pada soal nomor 15, 32, 41, 42. 

Mengidentifikasi perubahan daratan yang disebabkan oleh air terdapat pada soal 

nomor 8, 9, 18, 22, 23, 27, 28, 31, 38, 45. Dan kisi – kisi soal mengidentifikasi 

perubahan daratan yang disebabkan oleh udara terdapat pada soal nomor 17, 21, 

37, 40. Untuk selanjutnya soal akan diuraikan di halaman lampiran. 

3.5 Validitas, Reliabilitas dan Tingkat Kesukaran 

Uji validitas dan reliabilitas adalah hal penting yang digunakan untuk 

membuat hasil penelitian lebih akurat (valid dan reliabel), kedua hal tersebut 

merupakan dua syarat penting untuk menghasilkan instrumen yang baik. Untuk 

melakukan uji validitas dan reliabilitas maka instrumen yang telah dibuat 

diujicobakan di sekolah yang tidak menjadi subjek penelitian, dalam penelitian ini 

SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali kelas 4 adalah SD 

yang dipakai untuk ujicoba soal dengan jumlah siswa 46 siswa. Berdasarkan hasil 

uji coba instrumen tersebut dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan bantuan 

SPSS window’s version 20. 

3.5.1 Validitas Instrumen 

Untuk menentukan butir soal yang valid digunakan ketentuan sebagaimana 

dikemukakan oleh Arikunto (2012:89) semua item yang mencapai koefisien 

minimal 0,20 daya pembedanya dianggap sangat memuaskan. Pada penelitan ini 

menggunakan batas minimal koefisien korelsinya ≥0,20 untuk menyatakan bahwa 

item intrumen valid. Kategori inilah yang digunakan untuk menentukan apakah 

soal valid atau tidak, maka diperoleh 36 soal yang valid dan 14 soal tidak valid. 

Untuk memperjelas argument ini dapat dilihat pada Tabel 15. 
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Tabel 15 

Hasil Uji Validitas Instrumen Tes Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas 4 SD 

 

No 

Indikator Butir Soal 

Hasil Uji 

Validitas 

No. Soal 

yang dipakai 

untuk Post 

test 
Valid Tidak 

Valid 

1.  9.1.1 Menyebutkan 

unsur-unsur yang 

terdapat di 

permukaan bumi. 

1, 6, 16, 19, 

26. 

6, 16, 

26 

 

1, 19 16, 26 

2.  9.1.2 Mendeskripsikan 

perubahan 

kenampakan bumi 

2, 11, 14, 20, 

34, 39, 43. 

2, 11, 

20, 39, 

43 

14, 34 2, 11, 20, 39, 

43 

3.  9.1.3 Mengidentifikasi 

unsur-unsur yang 

dapat mengubah 

permukaan bumi. 

10, 12, 13, 

24, 29, 30, 

33. 

10, 12, 

24, 29, 

30, 33 

13 10, 12, 24, 29, 

33 

4.  9.1.4 Menyebutkan 

dampak yang 

ditimbulkan akibat 

perubahan 

kenampakan bumi. 

3, 4, 5, 7, 25, 

35, 36, 44, 

46, 48. 

3, 25, 

36, 44, 

46, 48. 

5, 7, 35, 

4 

3, 25, 36, 44, 

46, 48 

5.  9.1.5 Mengusulkan cara 

mengatasi 

perubahan 

kenampakan bumi 

15, 32, 41, 

42. 

15, 41, 

42 

32 15, 41, 42 

6.  9.1.6 Mengidentifikasi 

perubahan daratan 

yang disebabkan 

oleh air. 

8, 9, 18, 22, 

23, 27, 28, 

31, 38, 45, 

47, 49. 

18, 22, 

23, 27, 

28, 31, 

38 

8, 9, 45 18, 22, 23, 27, 

31 

7.  9.1.7 Mengidentifikasi 

perubahan daratan 

yang disebabkan 

oleh udara. 

17, 21, 37, 

40, 50. 

17, 21, 

37, 40. 

49 17, 37, 40 

 

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 15 dari 50 soal terdapat 36 soal 

yang valid. Hasil uji validitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Dari 36 

soal yang valid diambil 30 soal yang digunakan sebagai instrument penelitian. 

Dalam penentuan pemilihan soal mengacu pada setiap indikator harus ada 

minimal 1 soal untuk mewakilinya, untuk indikator yang terdapat beberapa soal 



47 
 

 

 

yang valid dipilih semua atau beberapa soal sesuai tingkat validitasnya yang 

paling tinggi dan juga memperhatikan tingkat kesukaran soal. 

3.5.2 Reliabilitas Instrumen 

Setelah dilakukan uji validitas maka dilakukan uji reliabilitas untuk 

mengetahui konsistensi alat ukur. Ketentuan reliabilitas pada penelitian ini 

mengacu pada pendapat Sekaran dalam Azwar (2010:98) menyatakan bahwa 

reliabiliti kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di 

atas 0,8 adalah baik. Untuk memperjelas argument tersebut berikut akan 

ditampilkan dalam bentuk tabel. 

Hasil uji reliabilitas yang diperoleh melalui SPSS window’s version 20 

dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 16 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tes Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas 4 SD 

 

 

Berdasarkan Tabel 16 cronbach’s alpha dari 36 soal yang valid adalah 

0.887 sehingga dengan kata lain reliability diatas 0.8 yang berarti  hasil uji 

reliabilitas adalah baik. 

3.5.3 Tingkat Kesukaran 

Analisis tingkat kesukaran soal dilakukan setelah soal di uji validitas. 

Analisis tingkat kesukaran soal ini dilakukan untuk pemilihan instrument soal 

yang baik. Analisis tingkat kesukaran dilakukan dengan bantuan SPSS versi 20 

for windows. Dengan mengacu pada kriteria indeks yang dijabarkan oleh Sudjana 

(2011), dapat dilihat pada Tabel 17 berikut ini. 
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Tabel 17 

Kriteria Indeks Tingkat Kesukaran Soal 

 

Tingkat Kesukaran Kategori Soal 

0 - 0,30 Soal kategori sukar 

0,31 – 0,70 Soal kategori sedang 

0,71 – 1,00 Soal kategori mudah 

 

Kriteria indeks kesulitan soal itu adalah sebagai apabila hasil uji tingkat 

kesukaran 0 sampai 0.30 maka soal tersebut dikategorikan sukar, 0,31 sampai 0,70 

dikategorikan sebagai soal kategori sedang, dan 0,71 sampai 1,00 dapat dikatakan 

soal kategori mudah. 

Berdasarkan analisis tersebut soal yang sudah valid sebnyak 36 soal 

dengan kriteria soal yang mudah tidak ada, soal dengan kriteria sedang sebanyak 

29 soal, dan soal dengan kriteria sukar sebanyak 7 soal. Dari hasil uji tingkat 

kesukaran dapat dilihat pada lampiran. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh merupakan data kuantitatif yang didapatkan dari hasil 

dan post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Perbedaan 

pengaruh dapat dilihat pada perbedaan rerata dua kelompok. Data post tes tersebut 

dilakukan pengujian perbedaan rata-rata dengan uji t yang dilakukan dengan 

bantuan SPSS window’s version 20. Teknik ini digunakan untuk menguji 

perbedaan mean hitung dari kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Teknik uji t yang dipilih yaitu uji Independent Samples Test. Sebelum data 

diuji t dilakukan analisis diskripsi dan uji prasyarat terlebih dahulu yaitu uji 

normalitas dan homogenitas. Dari nilai t hitung selanjutnya dilihat dengan 

signifikasi atau probabilitas. Hipotesis yang akan diuji adalah bebagai berikut. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran Learning 

Cycle 5E tipe Empiris Induktif dengan pembelajaran Learning Cycle 5E 

tipe Hipotesis Deduktif terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 SD. 

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran Learning Cycle 

5E tipe Empiris Induktif dengan pembelajaran Learning Cycle 5E tipe 

Hipotesis Deduktif terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 SD 
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Pada penelitian ini ditetapkan derajat kesalahan atau taraf signifikansi 

sebesar 5% (0,05) yang merupakan batas toleransi dalam menerima kesalahan 

hasil hipotesis dan 95% taraf kepercayaan terhadap hasil. Kriteria dalam 

pengujian hipotesis adalah jika diperoleh signifikasi ≥ 0,05 maka H0 diterima dan 

Ha ditolak. Akan tetapi, apabila signifikasi ≤ 0,05 maka Ha diterima dan H0 

ditolak. 

  

 


