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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian eksperimen. 

Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat, 

dengan cara mengekspos satu atau lebih kelas eksperimental dan satu atau lebih 

kondisi eksperimen. Hasilnya dibandingkan dengan satu atau lebih kelas kontrol 

yang tidak dikenai perlakukan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian 

eksperimen semu (Quasi Experimental Design). Bentuk desain eksperimen ini 

merupakan pengembangan dari true experimental design, yang sulit dilaksanakan. 

Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel – variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen (Sugiyono,2010:114)

Dari jenis dan desain penelitian yang telah dipilih pada penelitian ini, 

maka selanjutnya akan digunakan untuk mengetahui perbedaan penerapan teori 

Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning) lebih efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar matematika dengan pokok 

bahasan sifat-sifat bangun ruang siswa kelas 5 SD.

3.1.2 Desain Penelitian

Desain eksperimen yang akan digunakan peneliti adalah Two Group 

Posttest Only Design dimana dalam desain ini terdapat dua kelompok yang tidak 

dipilih secara random. Dimana dalam desain ini terdapat dua kelas. Kelas pertama 

adalah kelas eksperimen dengan teori Bruner Belajar Penemuan(Discovery 

Learning) dan kelas kedua adalah kelas kontrol dengan pembelajaran 

konvensional. Dua kelas yang berbeda keadaan awalnya diberi treatment. 

Treatment yang dilakukan adalah pretes untuk mengetahui keadaan awal antara 

kelas eksperimen dan kontrol dan mengetahui kondisi hasil belajar awal siswa. 
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Selanjutnya dua kelas diberi perlakuan yang berbeda. Setelah dilakukan perlakuan 

langkah selanjutnya memberikan tes hasil belajar kepada masing – masing kelas. 

Hasil tes tersebut digunakan untuk mengetahui keadaan akhir  hasil belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol tersebut berbeda secara signifikan atau tidak. Secara 

bagan desain penelitian NeCGD dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 3.1 Desain Penelitian Nonequivalent Control Group

O1 X O2

O3 O4

Desain penelitian Sugiyono  ( 2010: 116 )

O1 dan O3 adalah kelas eksperimen dan kelas kontrol pada keadaan saat 

dilakukan pretest, X adalah perlakuan yang dilakukan dengan Bruner Belajar 

Penemuan(Discovery Learning) dan metode konvensional. O2 dan O4 adalah 

kelas eksperimen dan kelas kontrol pada keadaan saat dilakukan posttest.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.2.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2010:60). Variabel merupakan objek 

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian 

ini variabel yang digunakan yaitu:

1. Variabel Bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi terhadap suatu gejala.

    Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

X : Teori Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning)

Metode Konvensional

     2. Variabel Terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh suatu gejala. Dalam  

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar siswa.

3.2.2 Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini adalah teori Bruner Belajar 

Penemuan(Discovery Learning), metode konvensional dan hasil belajar siswa. 
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Teori Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning) dilakukan melalui tiga 

model tahapan yaitu model tahap enaktif, model ikonik dan model tahap simbolik, 

sedangkan metode konvensional dilakukan dengan menggunakan ceramah dari 

guru dan hasil belajar siswa adalah hasil dalam proses pembelajaran, cara menilai 

hasil belajar matematika biasanya menggunakan tes. Tes adalah alat untuk 

mengukur hasil belajar yang dicapai oleh seseorang yang belajar matematika. 

Disamping itu tes juga dipergunakan untuk menentukan seberapa jauh 

pemahaman siswa terhadap meteri yang telah dipelajari.

3.3   Subjek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Rembes 02 dan SDN Rembes 01 

Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen yang dilakukan pada mata pelajaran Matematika materi sifat-sifat 

bangun ruang semester II di kelas 5 SDN Rembes 02 dan SDN Rembes 01 

Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

5 SDN Rembes 02 sebagai kelompok eksperimen sedangkan SDN Rembes 01 

sebagai kelompok kontrol. 

Alasan pemilihan SD Negeri Rembes 02 ini sebagai subjek penelitian karena 

penggunaan metode Belajar Penemuan (Discovery Learning) dalam pembelajaran 

Matematika belum pernah dilakukan di SD Rembes 02. Sedangkan dasar 

penentuan SD Negeri Rembes 02 sebagai kelompok eksperimen dan SD Negeri 

Rembes 01 sebagai kelompok kontrol karena kedua SD tersebut terlatak berada di 

satu desa yang memiliki jumlah siswa yang seimbang. Untuk jumlah siswa laki-

laki dan perempuan dari masing-masing kelas kelas tersebut dapat dilihat dalam 

tabel berikut :

Tabel 3.1 Data Subjek Penelitian 

Kelas Subyek Penelitian
Jenis Kelamin Jumlah 

SiswaL P
5 kelompok Eksperimen 12 11 23
5 kelompok Kontrol 13 10 23

Jumlah siswa seluruhnya 46
Pada Tabel 3.1 menunjukan  bahwa subjek dalam penelitian ini adalah 

kelompok eksperimen kelas 5 SDN Rembes 02 yang berjumlah 23 siswa terdiri 
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dari 12 laki-laki dan 11 perempuan. Sedangkan pada kelompok kontrol kelas 5 

SDN Rembes 01 yang berjumlah 23 siswa terdiri dari 13 laki-laki dan 10

perempuan. Jadi, jumlah keseluruhan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 

46 siswa.

Pada kedua kelompok penelitian ini sebelum diberi treatment peneliti melihat 

nilai tes semester 1. Nilai tes semester 1 berguna untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok tersebut setara atau tidak. Selanjutnya nilai tes semester 1 dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif, uji normalits, uji homogenitas dan uji t.

Berikut ini merupakan data hasil analisis deskriptif pra penelitian dari 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang diajikan pada Tabel 3 berikut 

ini:

Tabel 3.2
Analisis Deskriptif Pra Penelitian Mata Pelajaran Matematika Kelas 5 SDN 

Rembes 02 (Kelompok Eksperimen) dan SDN Rembes 01 (Kelompok 
Kontrol) Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

kelompok eksperimen 23 56 76 68.87 6.348

kelompok kontrol 23 52 76 68.26 7.730

Valid N (listwise) 23

Dari Tabel terlihat bahwa nilai minimum kedua kelompok tidak terlalu 

berbeda jauh yaitu 56 untuk kelompok eksperimen dan 52 untuk kelompok 

kontrol. Demikian juga nilai maximum pada kedua kelompok juga sama yaitu 76. 

Sedangkan rata-rata pada kelompok eksperimen adalah 68,87 dan pada kelompok 

kontrol adalah 68,26. Standart Deviation pada kelompok eksperimen yaitu 6,348

dan pada kelompok kontrol adalah 7,730.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahuai apakah data hasil belajar yang 

berasal dari kedua kelompok penelitian berdistribusi normal atau tidak. Analisis 

data ini menggunakan program SPSS for windows version 17.0. Uji normalitas 

data variabel yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Syarat suatu data 
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dikatakan normal apabila signifikansi >0,05. Data yang dianalisis adalah nilai 

hasil tes semester 1 yang dilakukan sebelum treatment dilakukan. Berikut ini adalah 

data hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel :

Tabel 3.3
Uji Normalitas Pra Penelitian Mata Pelajaran Matematika Kelas 5 SDN 

Rembes 02 (Kelompok Eksperimen) dan SDN Rembes 01 (Kelompok 
Kontrol) Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

kelompok eksperimen .254 23 .200 .880 23 .010

kelompok kontrol .251 23 .271 .859 23 .004

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan uji normalitas pada Tabel terlihat bahwa signifikansi pada 

kelompok eksperimen adalah 0,200 dan signifikansi pada kelompok kontrol 

adalah 0,271. Data tersebut menunjukkan bahwa kedua kelompok berdistribusi 

normal karena signifikansi kedua kelompok tersebut > 0,05.

Setelah melakukan uji normalitas data, langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji homogenitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data 

masing-masing kelompok penelitian mempunyai varian yang sama atau berbeda 

secara signifikan. Jika, nilai signifikansinya >0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

varian dari dua kelompok data adalah sama atau homogen. 

Berikut ini adalah hasil uji homogenitas kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol yang tersaji pada Tabal  berikut:

Tabel 3.4
Uji Homogenitas Pra Penelitian Mata Pelajaran Matematika Kelas 5 SDN 

Rembes 02 (Kelompok Eksperimen) dan SDN Rembes 01 (Kelompok 
Kontrol) Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

Test of Homogeneity of Variances

nilai

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1.250 1 44 .270
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Dari Tabel dapat diketahui bahwa nilai signifikansi data pra penelitian 

sebasar 0,270. Karena nilai signifikansi >0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelompok mempunyai varian yang sama atau 32able32l32.

Setalah diuji normalitas dan homogenitas pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dan terbukti berdistribusi normal dan memiliki varian yang 

sama, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan uji t dengan Independet Samples T 

Test. Analisis uji t dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbedaan 

hasil belajar pada siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berikut ini 

disajikan hasil uji t yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Hasil Analisis Uji T Pra Penelitian Mata Pelajaran Matematika Kelas 5 SDN 
Rembes 02 (Kelompok Eksperimen) dan SDN Rembes 01 (Kelompok 

Kontrol) Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

Independent Samples Test

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Differenc

e

Std. 

Error 

Differenc

e Lower Upper

n

il

a

i

Equal 

variances 

assumed

1.250 .270 .292 44 .772 .609 2.086 -3.595 4.812

Equalvarianc

es not 

assumed

.292 42.398 .772 .609 2.086 -3.599 4.817

Dari hasil pengujian yang tersaji pada Tabel 3.5, diketahui bahwa thitung 0,292.

Dapat disimpulkan bahwa nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara 
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signifikan dengan probabilitas signifikansi (>0,05) yaitu 0,772, maka Ho diterima. 

Artinya Tidak terdapat perbedaan yang signifikan anatara 2 kelompok tersebut.

3.3.1 Pelaksanaan Penelitian Kelompok Eksperimen

Jadwal kegiatan pelaksanaan penelitian kelompok eksperimen yang seperti 

pada Tabel berikut : 

Tabel 3.6 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Kelompok Eksperimen

Hari/Tanggal Uraian Kegiatan
Selasa, 12 Maret 

2013
 Perkenalan dengan siswa 
 Memberikan pretest kepada kelas eksperimen

Rabu, 19 Maret 
2013

 Kegiatan pembelajaran 1 pada kelas eksperimen 
tentang sifat-sifat bangun ruang dengan 
menggunakan metode penemuan Bruner.

Kamis, 23 Maret 
2013

 Kegiatan pembelajaran 2 pada kelas eksperimen 
tentang sifat-sifat bangun ruang dengan 
menggunakan metode penemuan Bruner.

 Memberikan posttest kepada kelas eksperimen

Pelaksanaan pembelajaran pada kelompok eksperimen di awali dengan 

perkenalan kepada siswa kelas 5 SDN Rembes 02 dalam penelitian ini sebagai 

kelas eksperimen. Perkenalan dengan siswa kelas 5 dilanjutkan dengan 

memberikan pretest. Adapun materi yang digunakan pretest yaitu sifat-sifat 

bangun ruang. Setelah memberikan pretest dilanjutkan dengan melakukan 

pembelajaran dengan menerapkan metode penemuan Bruner. Kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan ke-1, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 

untuk mencari sifat-sifat bangun ruang balok, kubus dan kerucut. Kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan ke-2 siswa melanjutkan mencari sifat-sifat bangun 

ruang lainnya yaitu limas, prisma segitiga dan tabung yang kemudian di 

presentasikan di depan kelas. Pertemuan ke-2 dilanjutkan dengan memberikan 

posttest tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Penerapan pembelajaran 

dengan metode penemuan Bruner yang dilakukan  sudah sesuai dengan langkah 

pembelajaran. Kesesuaian penerapan metode ini dapat terlihat dari lembar 

observasi implementasi RPP pada lampiran.
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3.3.2 Pelaksanaan Penelitian Kelompok Kontrol

Jadwal kegiatan pelaksanaan penelitian kelompok kontrol seperti pada 

Tabel berikut :

Tabel 3.7 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Kelompok Kontrol

Hari/Tanggal Uraian Kegiatan
Kamis, 14 Maret 2013  Perkenalan dengan siswa 

 Memberikan pretest kepada kelas kontrol
Rabu, 20 Maret 2013  Kegiatan pembelajaran 1 pada kelas kontrol 

tentang sifat-sifat bangun ruang dengan 
menggunakan metode konvensional

Jumat, 22 Maret 2013  Kegiatan pembelajaran 2 pada kelas kontrol 
tentang sifat-sifat bangun ruang dengan 
menggunakan metode konvensional

 Memberikan posttest kepada kelas kontrol

Pelaksanaan pembelajaran pada kelompok kontrol di awali dengan perkenalan 

kepada siswa kelas 5 SDN Rembes 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

Perkenalan dengan siswa kelas 5 dilanjutkan dengan memberikan pretest. Adapun 

materi yang digunakan pretest yaitu siifat-sifat bangun ruang. Setelah 

memberikan pretest dilanjutkan dengan melakukan pembelajaran dengan 

menerapkan metode konvensional. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-1, 

siswa diberi penjelasan tentang sifat-sifat bangun ruang balok, kubus dan kerucut. 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-2 siswa dikelompokkan dan dijelaskan 

mengenai sifat-sifat bangun ruang limas, prisma segitiga dan tabung. Selanjutnya, 

siswa mengerjakan soal latihan. Pertemuan ke-2 dilanjutkan dengan memberikan 

posttest tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Penerapan metode 

konvensional pada pembelajaran di kelas kontrol sudah sesuai dengan sintak dan 

langkah pembelajaran. Kesesuaian penerapan pembelajaran tersebut dapat terlihat 

pada hasil lembar observasi implementasi RPP metode konvensional yang 

tercantum pada lampiran.
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3.4   Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan menggunakan alat 

pengumpulan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini 

teknik yang akan digunakan antara lain:

1. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai daftar nama 

siswa kelas 5 SD yang akan menjadi obyek penelitian sebelum melakukan 

observasi dan  tindakan.

2. Tes

Tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa (aspek kognitif) 

yang dilakukan sebelum dan setelah tindakan dengan penerapan teori Bruner 

Belajar Penemuan(Discovery Learning). Teknik pengumpulan data ini 

dengan cara melakukan pre-test diawal sebelum dilakukan perlakuan dan

post-test di akhir pembelajaran melalui tes tertulis. Metode tes ini 

dipergunakan untuk mengukur hasil belajar siswa baik yang diajar dengan 

penerapan Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning) dan pembelajaran 

konvensional. Metode tes ini diberikan setelah kelompok eksperimen dan 

kontrol diberi perlakuan. Teori Bruner Belajar Penemuan(Discovery 

Learning) dikatakan berhasil apabila siswa mencapai nilai ketuntasan 

minimal. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menguji kebenaran 

hipotesis. 

3. Observasi

Untuk mengetahui mengenai kemampuan yang dilakukan guru dan siswa 

dalam menerapkan teori Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning)

dengan membuat lembar pengamatan. Dalam lembar pengamatan ini 

dicantumkan indikator-indikator yang dapat dijadikan acuan untuk 

mengamati kemampuan guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Sehingga dapat diketahui observasi ini digunakan dalam mengamati 
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tindakan guru dan siswa pada waktu melaksanakan pembelajaran teori 

Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning).

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan soal tes yang digunakan dalam tes hasil belajar . Selain itu kisi – kisi 

untuk instrumen tes hasil belajar, juga dapat dibuat kisi – kisi tindakan dan 

dikembangkan pada instrumen tindakan yang bertujuan untuk mengamati 

tindakan guru dan siswa pada saat pembelajaran berlangsung.

Tabel 3.4 Kisi – Kisi Tindakan Guru Dengan Konsep Dasar Teori 

Bruner

No Kegiatan 

Pembelajaran 

Fase 

Pembelajaran

Indikator Rumusan 

1. Kegiatan inti Enaktif Menyajikan objek 

atau benda nyata 

dengan mengotak 

atiknya. 

Guru 

memperlihatkan 

kotak kubus, 

penghapus, 

kaleng,baterai, 

terompet dan

meminta siswa 

mengamati benda –

benda tersebut.

2. Ikonik Menyajikan 

pengetahuan 

berupa gambar

 Guru meminta 

siswa 

menggambar 

bidang kotak 

kaleng,baterai, 

terompet

 Guru 
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memperlihatkan 

gambar bidang 

kotak kubus, 

kaleng,baterai, 

terompet

 Guru bertanya 

kepada siswa :

1. Gambar apa 

yang 

bapak/ibu 

perlihatkan

2. Bagaimana 

bentuknya

3. Simbolik Menciptakan 

pembelajaran yang 

memungkinkan 

siswa 

menggunakan 

simbol-simbol 

simbol-simbol 

verbal (misalnya 

huruf-huruf, kata-

kata, kalimat-

kalimat), lambang-

lambang 

matematika, 

maupun lambang-

lambang abstrak 

yang lain.

 Guru 

menentukan 

masalah 

matematika yaitu 

1. Apa saja sifat 

– sifat kubus

2. Apa saja sifat 

balok

3. Apa saja 

sifat-sifat 

tabung

4. Apa saja 

sifat-sifat 

limas

5. Apa saja 

sifat-sifat 
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kerucut

6. Apa saja 

sifat-sifat 

prisma?

 Guru meminta 

siswa membuat 

hipotesis

 Guru meminta 

siswa melakukan 

diskusi kelompok

 Guru meminta 

siswa membahas 

hasil diskusi 

kelompoknya

 Guru meminta 

siswa membuat 

kesimpulan dari 

hasil kerja 

kelompok

 Guru meminta 

siswa meringkas 

pelajaran yang 

telah berlangsung

Tabel 3.5 Kisi – Kisi Pengamatan Siswa Dengan Konsep Dasar Bruner

No Kegiatan 

Pembelajaran 

Fase 

Pembelajaran

Indikator Rumusan 

1. Kegiatan inti Enaktif Mengotak – atik 

benda nyata yang 

Siswa mengotak 

– atik benda 
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disajikan oleh guru nyata yang 

diberikan oleh 

guru dan 

mengamatinya

2. Ikonik Menyajikan 

pengetahuan berupa 

gambar

 Siswa 

menggambar 

kotak kubus, 

kaleng,baterai

, terompet

3. Simbolik Menciptakan 

pembelajaran yang 

memungkinkan siswa 

menggunakan 

simbol-simbol 

simbol-simbol verbal 

(misalnya huruf-

huruf, kata-kata, 

kalimat-kalimat), 

lambang-lambang 

matematika, maupun 

lambang-lambang 

abstrak yang lain.

 Siswa 

membuat 

hipotesis

 Siswa  

melakukan 

diskusi 

kelompok

 Siswa 

membahas 

hasil diskusi 

kelompoknya

 Siswa 

membuat 

kesimpulan 

dari hasil 

kerja 

kelompok

 Siswa 

meringkas 

pelajaran yang 
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telah 

berlangsung

Tabel 3.6 Kisi – Kisi Soal Evaluasi

NO MATERI URAIAN 

MATERI

INDIKATOR 

SOAL

BENTUK 

SOAL

1 Bangun 

ruang

Kubus

Memiliki 8 titik 

sudut, 12 rusuk 

dan memiliki 6

sisi

Siswa dapat 

menentukan 

gambar kubus

Dan dapat 
menyebutkan 
sifat – sifat 
kubus

Pilihan 

ganda

2 Balok

Sifat balok 

adalah memiliki 

8 titik sudut, 12 

rusuk dan 6 sisi 

berbentuk 

persegi panjang ( 

3 pasang sisi 

yang saling 

berhadapan )

Siswa dapat

menentukan 

gambar balok 

dan

menyebutkan 

sifat – sifat 

balok

Pilihan 

ganda



41

3 Tabung 

Sifat Tabung 

adalah memiliki 

3 buah sisi, 

memiliki 2 

buah rusuk 

berbentuk 

lingkaran,sisi 

atas dan sisi 

alas berbentuk 

lingkaran yang 

sama bentuknya 

dan ukurannya

Siswa dapat

menentukan 

gambar 

tabung dan 

menyebutkan 

sifat-sifat 

tabung

Pilihan 

ganda

4 Prisma

Sifat prisma 

tegak segitiga 

adalah memiliki 

5 sisi, memiliki 

9 rusuk dan 

memiliki 6 titik 

sudut

Siswa dapat 

menentukan 

gambar 

prisma tegak 

segitiga dan 

menyebutkan 

sifat-sifat 

prisma 

segitiga

Pilihan 
ganda 

5 Limas

Sifat limas segi 

empat adalah 

memiliki 5 sisi, 

5 titik sudut dan 

8 rusuk. Alas 

limas segi 

empat 

Siswa dapat 

menentukan 

gambar limas 

segi empat 

dan 

menyebutkan 

sifat-sifat 

limas segi 

Pilihan 

ganda 
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berbentuk segi 

empat dan sisi 

tegak berbentuk 

segitiga

empat

6 Kerucut

Sifat kerucut 

adalah memiliki 

2 sisi (sebuah 

sisi alas 

berbentuk 

lingkaran dan 

sebuah sisi 

lengkung), 

memiliki 

sebuah titik 

puncak

Siswa dapat 
menentukan 
gambar 
kerucut dan 
menyebutkan 
sifat-sifat 
kerucut

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

instrumen tiap item soal yang nantinya akan digunakan dalam tes individual 

setelah pembelajaran dengan menggunakan konsep dasar teori Bruner (SDN 

Rembes 02) dan pembelajaran konvensional (SDN Rembes 01). Untuk 

mengetahui validitas, instrumen terlebih dahulu diuji cobakan di kelas uji coba 

yaitu kelas 6 SD Negeri Bantal 01.

Uji validitas masing–masing soal evaluasi ini dilihat dari korelasi antara 

skor–skor butir soal dengan skor totalnya. Validitas butir ke-i ini dihitung dengan 

menggunakan SPSS. 
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Rumus yang digunakan untuk mengkur validitas soal yaitu:

Keterangan:

r : koefisien korelasi product moment

X : skor tiap pertanyaan/ item

Y : skor total

N : jumlah responden

Menurut Dwi Priyatno(2010), suatu item instrumen penelitian 

dianggap valid jika memiliki koefisien Corrected Item-Total Correlation ≥ 0,3. 

Untuk pengambilan instrument butir tes dapat dilihat pada tabel 5.1 di lampiran

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang. Untuk pengujian biasanya menggunakan batasan tertentu seperti 

0,6. Menurut Sekaran  (1992), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik(Dwi Priyatno. 2010 : 98). 

Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk menguji instrumen  

tiap item soal dan diujikan di kelas 6 SD N Bantal 01  yang nantinya akan 

digunakan dalam tes individual setelah pembelajaran. 

Reliabilitas dapat diartikan sejauh mana instrumen dapat diandalkan (Azwar, 

2000). Uji reliabilitas penelitian adalah dengan menggunakan teknik alpha yang 

dikembangkan oleh George dan Mallery (1955) untuk menentukan tingkat 

reliabilitas instrumen menggunakan kriteria sebagai berikut :

α ≤ 0,7 : tidak dapat diterima

0,7 < α < 0,8 : dapat diterima

0,8 < α ≤ 0,9 : reabilitas bagus

α > 0,9 : reabilitas memuaskan



44

Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen yaitu:

Keterangan:

rtot : angka reliabilitas keseluruhan item

rtt :angka reliabilitas belahan pertama dan kedua

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif yaitu statistik non parametris karena untuk menguji hipotesis 

komparatif K sampel independen. Analisis data yang digunanakan antara lain

analisis deskriptif, uji homogenitas, analisis tingkat kesukaran soal, uji normalitas 

dan uji beda dengan menggunakan t-test yaitu uji dua sampel tidak berhubungan ( 

Independent Sampel T Test ) yang menjadi objek penelitian adalah siswa kelas 5

SDN Rembes 02 dan SDN Rembes 01, pengolahan datanya dengan menggunakan 

SPSS:17. 

1.6.1 Analisis Deskriptif

analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimal, nilai 

minimal, nilai rata-rata dan standar deviasi skor hasil belajar Matematika pada 

siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 02 sebagai kelompok eksperimen setelah 

diterapkan pembelajaran dengan metode belajar penemuan dan kelas 5 SD Negeri 

Rembes 01 sebagai kelompok kontrol setelah diterapkan pembelajaran dengan 

metode konvensional.

1.6.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian 

populasi data adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai pra syarat dalam 

analisis Independen Sample T Test dan One Way ANOVA. Asumsi yang 

mendasari dalam analisis varian (ANOVA) adalah bahwa varian dari populasi 

adalah sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 
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maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah 

sama. Uji homogenitas varian ini bisa menggunakan software SPSS 17 for

windows yaitu analyze-comperemean-aneway Anova.

1.6.3 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 dkerjakan dengan benar oleh siswa termasuk butir soal yang mudah dan 

soal yang sulit adalah soal yang dikerjakan dengan benar oleh beberapa siswa. 

Untuk menentukan tingkat kesukaran soal dapat menggunakan rumus, sebagai 

berikut : 

I = 

Keterangan : 

I = indeks kesukaran, B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan 

benar, N = jumlah seluruh siswa peserta tes

Kriteria tingkat kesukaran = 

0,00-0,30 adalah soal sukar

0,30-0,70 adalah soal sedang

0,70-1,00 adalah soal mudah.

Semakin sulit indeks yang diperoleh semakin sulit soal tersebut. 

Sebaliknya semakin besar indeks yang diperoleh semakin mudah soal tersebut.

1.6.4 Uji Normalitas

Uji normalitas ini berguna untuk menentukan analisis data yang 

digunakan, yaitu menganalisis data nilai siswa pada kelas eksperimen mengajar 

dengan metode belajar penemuan(Discovery Learning) dan nilai siswa pada kelas 

kontrol yang mengajar dengan menggunakan metode Konvensional. Uji 

normalitas perlu dilakukan karena menurut Mulyatiningsih (2011) jika data 

tersebut normal maka data akan lebih mudah dibandingkan, dihubungkan, dan 

diramalkan. Uji normalitas data variabel yang digunakan adalah teknik One 

Sample Kolmogorov Smirnov. Syarat data dikatakan berdistribusi normal jika 
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signifikansi atau nilai P > 0,05 atau 5% maka sebaran data tersebut dikatakan 

normal, sedangkan jika signifikasi < 0, 05 maka sebaran data tersebut dikatakan 

tidak normal.

1.6.5 Uji Beda

Uji Beda yang digunakan adalah uji dua sampel tidak berhubungan 

(Independen Samples T Tes).  Independen Samples T Tes digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata – rata antara dua kelompok sampel 

yang tidak berhubungan. Uji hipotesis dengan uji perbedaan dua rerata dilakukan 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata – rata antara kelompok kontrol dan 

eksperimen terhadap hasil belajarnya. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai 

berikut :

Ho : Hasil belajar siswa yang menggunakan teori Bruner tidak lebih baik daripada 

hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional.

Ha : Hasil belajar siswa yang menggunakan teori Bruner lebih baik daripada hasil 

belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional.

Jika data yang diperoleh distribusi normal dan homogen, maka pengujian 

menggunakan uji statistik parametrik, yaitu menggunakan uji-t atau T-test 

independen. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilannya maka dapat 

dilihat pada keterangan dibawah ini :

  O1  X  O2

  O3       O4

(Sugiyono,2010:116)

Keterangan :

01 =  Pretest kelompok eksperimen

02 =  Posttest kelompok eksperimen

03 =  Pretest kelompok kontrol

04 =  Posttest kelompok kontrol
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BAB III

METODE PENELITIAN



3.1 Jenis dan Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

	Penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat, dengan cara mengekspos satu atau lebih kelas eksperimental dan satu atau lebih kondisi eksperimen. Hasilnya dibandingkan dengan satu atau lebih kelas kontrol yang tidak dikenai perlakukan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen semu (Quasi Experimental Design). Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design, yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel – variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono,2010:114)

	Dari jenis dan desain penelitian yang telah dipilih pada penelitian ini, maka selanjutnya akan digunakan untuk mengetahui perbedaan penerapan teori Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning) lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar matematika dengan pokok bahasan sifat-sifat bangun ruang siswa kelas 5 SD.



3.1.2 Desain Penelitian

Desain eksperimen yang akan digunakan peneliti adalah Two Group Posttest Only Design dimana dalam desain ini terdapat dua kelompok yang tidak dipilih secara random. Dimana dalam desain ini terdapat dua kelas. Kelas pertama adalah kelas eksperimen dengan teori Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning) dan kelas kedua adalah kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Dua kelas yang berbeda keadaan awalnya diberi treatment. Treatment yang dilakukan adalah pretes untuk mengetahui keadaan awal antara kelas eksperimen dan kontrol dan mengetahui kondisi hasil belajar awal siswa. Selanjutnya dua kelas diberi perlakuan yang berbeda. Setelah dilakukan perlakuan langkah selanjutnya memberikan tes hasil belajar kepada masing – masing kelas. Hasil tes tersebut digunakan untuk mengetahui keadaan akhir  hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol tersebut berbeda secara signifikan atau tidak. Secara bagan desain penelitian NeCGD dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 3.1 Desain Penelitian Nonequivalent Control Group

		O1

		X

		O2



		O3

		

		O4





Desain penelitian Sugiyono  ( 2010: 116 )

	O1 dan O3 adalah kelas eksperimen dan kelas kontrol pada keadaan saat dilakukan pretest, X adalah perlakuan yang dilakukan dengan Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning) dan metode konvensional. O2 dan O4 adalah kelas eksperimen dan kelas kontrol pada keadaan saat dilakukan posttest.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.2.1	Variabel Penelitian

	Variabel penelitian adalah suatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2010:60). Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu:

1. Variabel Bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi terhadap suatu gejala.

    Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

X : Teori Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning)

	 Metode Konvensional

     2. Variabel Terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh suatu gejala. Dalam   penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar siswa.

3.2.2	Definisi Operasional

	Variabel dalam penelitian ini adalah teori Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning), metode konvensional dan hasil belajar siswa. Teori Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning) dilakukan melalui tiga model tahapan yaitu model tahap enaktif, model ikonik dan model tahap simbolik, sedangkan metode konvensional dilakukan dengan menggunakan ceramah dari guru dan hasil belajar siswa adalah hasil dalam proses pembelajaran, cara menilai hasil belajar matematika biasanya menggunakan tes. Tes adalah alat untuk mengukur hasil belajar yang dicapai oleh seseorang yang belajar matematika. Disamping itu tes juga dipergunakan untuk menentukan seberapa jauh pemahaman siswa terhadap meteri yang telah dipelajari.

3.3   Subjek dan Lokasi Penelitian

	Penelitian ini dilaksanakan di SDN Rembes 02 dan SDN Rembes 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang dilakukan pada mata pelajaran Matematika materi sifat-sifat bangun ruang semester II di kelas 5 SDN Rembes 02 dan SDN Rembes 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN Rembes 02 sebagai kelompok eksperimen sedangkan SDN Rembes 01 sebagai kelompok kontrol. 

Alasan pemilihan SD Negeri Rembes 02 ini sebagai subjek penelitian karena penggunaan metode Belajar Penemuan (Discovery Learning) dalam pembelajaran Matematika belum pernah dilakukan di SD Rembes 02. Sedangkan dasar penentuan SD Negeri Rembes 02 sebagai kelompok eksperimen dan SD Negeri Rembes 01 sebagai kelompok kontrol karena kedua SD tersebut terlatak berada di satu desa yang memiliki jumlah siswa yang seimbang. Untuk jumlah siswa laki-laki dan perempuan dari masing-masing kelas kelas tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Data Subjek Penelitian 

		Kelas

		Subyek Penelitian

		Jenis Kelamin

		Jumlah Siswa



		

		

		L

		P

		



		5

		kelompok Eksperimen

		12

		11

		23



		5

		kelompok Kontrol

		13

		10

		23



		Jumlah siswa seluruhnya

		46





Pada Tabel 3.1 menunjukan  bahwa subjek dalam penelitian ini adalah kelompok eksperimen kelas 5 SDN Rembes 02 yang berjumlah 23 siswa terdiri dari 12 laki-laki dan 11 perempuan. Sedangkan pada kelompok kontrol kelas 5 SDN Rembes 01 yang berjumlah 23 siswa terdiri dari 13 laki-laki dan 10 perempuan. Jadi, jumlah keseluruhan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 46 siswa.

Pada kedua kelompok penelitian ini sebelum diberi treatment peneliti melihat nilai tes semester 1. Nilai tes semester 1 berguna untuk mengetahui apakah kedua kelompok tersebut setara atau tidak. Selanjutnya nilai tes semester 1 dianalisis menggunakan analisis deskriptif, uji normalits, uji homogenitas dan uji t.

Berikut ini merupakan data hasil analisis deskriptif pra penelitian dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang diajikan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3.2

Analisis Deskriptif Pra Penelitian Mata Pelajaran Matematika Kelas 5 SDN Rembes 02 (Kelompok Eksperimen) dan SDN Rembes 01 (Kelompok Kontrol) Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013





		Descriptive Statistics



		

		N

		Minimum

		Maximum

		Mean

		Std. Deviation



		kelompok eksperimen

		23

		56

		76

		68.87

		6.348



		kelompok kontrol

		23

		52

		76

		68.26

		7.730



		Valid N (listwise)

		23

		

		

		

		







Dari Tabel  terlihat bahwa nilai minimum kedua kelompok tidak terlalu berbeda jauh yaitu 56 untuk kelompok eksperimen dan 52 untuk kelompok kontrol. Demikian juga nilai maximum pada kedua kelompok juga sama yaitu 76. Sedangkan rata-rata pada kelompok eksperimen adalah 68,87 dan pada kelompok kontrol adalah 68,26. Standart Deviation pada kelompok eksperimen yaitu 6,348 dan pada kelompok kontrol adalah 7,730.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahuai apakah data hasil belajar yang berasal dari kedua kelompok penelitian berdistribusi normal atau tidak. Analisis data ini menggunakan program SPSS for windows version 17.0. Uji normalitas data variabel yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Syarat suatu data dikatakan normal apabila signifikansi >0,05. Data yang dianalisis adalah nilai hasil tes semester 1 yang dilakukan sebelum treatment dilakukan. Berikut ini adalah data hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel :

Tabel 3.3

Uji Normalitas Pra Penelitian Mata Pelajaran Matematika Kelas 5 SDN Rembes 02 (Kelompok Eksperimen) dan SDN Rembes 01 (Kelompok Kontrol) Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

		Tests of Normality



		

		Kolmogorov-Smirnova

		Shapiro-Wilk



		

		Statistic

		df

		Sig.

		Statistic

		df

		Sig.



		kelompok eksperimen

		.254

		23

		.200

		.880

		23

		.010



		kelompok kontrol

		.251

		23

		.271

		.859

		23

		.004



		a. Lilliefors Significance Correction







Berdasarkan uji normalitas pada Tabel  terlihat bahwa signifikansi pada kelompok eksperimen adalah 0,200 dan signifikansi pada kelompok kontrol adalah 0,271. Data tersebut menunjukkan bahwa kedua kelompok berdistribusi normal karena signifikansi kedua kelompok tersebut > 0,05.

Setelah melakukan uji normalitas data, langkah selanjutnya adalah melakukan uji homogenitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data masing-masing kelompok penelitian mempunyai varian yang sama atau berbeda secara signifikan. Jika, nilai signifikansinya >0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua kelompok data adalah sama atau homogen. 

Berikut ini adalah hasil uji homogenitas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang tersaji pada Tabal  berikut:

Tabel 3.4

Uji Homogenitas Pra Penelitian Mata Pelajaran Matematika Kelas 5 SDN Rembes 02 (Kelompok Eksperimen) dan SDN Rembes 01 (Kelompok Kontrol) Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

		Test of Homogeneity of Variances



		nilai



		Levene Statistic

		df1

		df2

		Sig.



		1.250

		1

		44

		.270







Dari Tabel  dapat diketahui bahwa nilai signifikansi data pra penelitian sebasar 0,270. Karena nilai signifikansi >0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai varian yang sama atau ablel.

Setalah diuji normalitas dan homogenitas pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dan terbukti berdistribusi normal dan memiliki varian yang sama, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan uji t dengan Independet Samples T Test. Analisis uji t dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar pada siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berikut ini disajikan hasil uji t yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Hasil Analisis Uji T Pra Penelitian Mata Pelajaran Matematika Kelas 5 SDN Rembes 02 (Kelompok Eksperimen) dan SDN Rembes 01 (Kelompok Kontrol) Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

		Independent Samples Test



		

		

		Levene's Test for Equality of Variances

		t-test for Equality of Means



		

		

		

		

		95% Confidence Interval of the Difference



		

		

		F

		Sig.

		t

		df

		Sig. (2-tailed)

		Mean Difference

		Std. Error Difference

		Lower

		Upper



		nilai

		Equal variances assumed

		1.250

		.270

		.292

		44

		.772

		.609

		2.086

		-3.595

		4.812



		

		Equalvariances not assumed

		

		

		.292

		42.398

		.772

		.609

		2.086

		-3.599

		4.817







Dari hasil pengujian yang tersaji pada Tabel 3.5, diketahui bahwa thitung 0,292. Dapat disimpulkan bahwa nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan dengan probabilitas signifikansi (>0,05) yaitu 0,772, maka Ho diterima. Artinya Tidak terdapat perbedaan yang signifikan anatara 2 kelompok tersebut.



3.3.1 Pelaksanaan Penelitian Kelompok Eksperimen

Jadwal kegiatan pelaksanaan penelitian kelompok eksperimen yang seperti pada Tabel berikut : 

Tabel 3.6 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Kelompok Eksperimen



		Hari/Tanggal

		Uraian Kegiatan



		Selasa, 12 Maret 2013

		· Perkenalan dengan siswa 

· Memberikan pretest kepada kelas eksperimen



		Rabu, 19 Maret 2013

		· Kegiatan pembelajaran 1 pada kelas eksperimen tentang sifat-sifat bangun ruang dengan menggunakan metode penemuan Bruner.



		Kamis, 23 Maret 2013

		· Kegiatan pembelajaran 2 pada kelas eksperimen tentang sifat-sifat bangun ruang dengan menggunakan metode penemuan Bruner.

· Memberikan posttest kepada kelas eksperimen







Pelaksanaan pembelajaran pada kelompok eksperimen di awali dengan perkenalan kepada siswa kelas 5 SDN Rembes 02 dalam penelitian ini sebagai kelas eksperimen. Perkenalan dengan siswa kelas 5 dilanjutkan dengan memberikan pretest. Adapun materi yang digunakan pretest yaitu sifat-sifat bangun ruang. Setelah memberikan pretest dilanjutkan dengan melakukan pembelajaran dengan menerapkan metode penemuan Bruner. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-1, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mencari sifat-sifat bangun ruang balok, kubus dan kerucut. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-2 siswa melanjutkan mencari sifat-sifat bangun ruang lainnya yaitu limas, prisma segitiga dan tabung yang kemudian di presentasikan di depan kelas. Pertemuan ke-2 dilanjutkan dengan memberikan posttest tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Penerapan pembelajaran dengan metode penemuan Bruner yang dilakukan  sudah sesuai dengan langkah pembelajaran. Kesesuaian penerapan metode ini dapat terlihat dari lembar observasi implementasi RPP pada lampiran.



3.3.2 Pelaksanaan Penelitian Kelompok Kontrol

Jadwal kegiatan pelaksanaan penelitian kelompok kontrol seperti pada Tabel berikut :

Tabel 3.7 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Kelompok Kontrol

		Hari/Tanggal

		Uraian Kegiatan



		Kamis, 14 Maret 2013

		· Perkenalan dengan siswa 

· Memberikan pretest kepada kelas kontrol



		Rabu, 20 Maret 2013

		· Kegiatan pembelajaran 1 pada kelas kontrol tentang sifat-sifat bangun ruang dengan menggunakan metode konvensional



		Jumat, 22 Maret 2013

		· Kegiatan pembelajaran 2 pada kelas kontrol tentang sifat-sifat bangun ruang dengan menggunakan metode konvensional

· Memberikan posttest kepada kelas kontrol







Pelaksanaan pembelajaran pada kelompok kontrol di awali dengan perkenalan kepada siswa kelas 5 SDN Rembes 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Perkenalan dengan siswa kelas 5 dilanjutkan dengan memberikan pretest. Adapun materi yang digunakan pretest yaitu siifat-sifat bangun ruang. Setelah memberikan pretest dilanjutkan dengan melakukan pembelajaran dengan menerapkan metode konvensional. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-1, siswa diberi penjelasan tentang sifat-sifat bangun ruang balok, kubus dan kerucut. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-2 siswa dikelompokkan dan dijelaskan mengenai sifat-sifat bangun ruang limas, prisma segitiga dan tabung. Selanjutnya, siswa mengerjakan soal latihan. Pertemuan ke-2 dilanjutkan dengan memberikan posttest tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Penerapan metode konvensional pada pembelajaran di kelas kontrol sudah sesuai dengan sintak dan langkah pembelajaran. Kesesuaian penerapan pembelajaran tersebut dapat terlihat pada hasil lembar observasi implementasi RPP metode konvensional yang tercantum pada lampiran.









3.4   Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data

	Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpulan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.  Dalam penelitian ini teknik yang akan digunakan antara lain:

1. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai daftar nama siswa kelas 5 SD yang akan menjadi obyek penelitian sebelum melakukan observasi dan  tindakan.

2. Tes

Tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa (aspek kognitif) yang dilakukan sebelum dan setelah tindakan dengan penerapan teori Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning). Teknik pengumpulan data ini dengan cara melakukan pre-test diawal sebelum dilakukan perlakuan dan post-test di akhir pembelajaran melalui tes tertulis. Metode tes ini dipergunakan untuk mengukur hasil belajar siswa baik yang diajar dengan penerapan Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning) dan pembelajaran konvensional. Metode tes ini diberikan setelah kelompok eksperimen dan kontrol diberi perlakuan. Teori Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning) dikatakan berhasil apabila siswa mencapai nilai ketuntasan minimal. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis. 

3. Observasi

	Untuk mengetahui mengenai kemampuan yang dilakukan guru dan siswa dalam menerapkan teori Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning) dengan membuat lembar pengamatan. Dalam lembar pengamatan ini dicantumkan indikator-indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mengamati kemampuan guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Sehingga dapat diketahui observasi ini digunakan dalam mengamati tindakan guru dan siswa pada waktu melaksanakan pembelajaran teori Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning).



3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan soal tes yang digunakan dalam tes hasil belajar . Selain itu kisi – kisi untuk instrumen tes hasil belajar, juga dapat dibuat kisi – kisi tindakan dan dikembangkan pada instrumen tindakan yang bertujuan untuk mengamati tindakan guru dan siswa pada saat pembelajaran berlangsung.

Tabel 3.4 Kisi – Kisi Tindakan Guru Dengan Konsep Dasar Teori Bruner

		No 

		Kegiatan Pembelajaran 

		Fase Pembelajaran

		Indikator 

		Rumusan 



		1.

		Kegiatan inti 

		Enaktif 

		Menyajikan objek atau benda nyata dengan mengotak atiknya. 

		Guru memperlihatkan kotak kubus, penghapus, kaleng,baterai, terompet dan meminta siswa mengamati benda – benda tersebut.



		2.

		

		Ikonik 

		Menyajikan pengetahuan berupa gambar

		· Guru meminta siswa menggambar bidang kotak kaleng,baterai, terompet

· Guru memperlihatkan gambar bidang kotak kubus, kaleng,baterai, terompet

· Guru bertanya kepada siswa :

1. Gambar apa yang bapak/ibu perlihatkan

2. Bagaimana bentuknya





		3.

		

		Simbolik 

		Menciptakan pembelajaran yang memungkinkan siswa menggunakan simbol-simbol simbol-simbol verbal (misalnya huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat), lambang-lambang matematika, maupun lambang-lambang abstrak yang lain.

		· Guru menentukan masalah matematika yaitu 

1. Apa saja sifat – sifat kubus

2. Apa saja sifat balok

3. Apa saja sifat-sifat tabung

4. Apa saja sifat-sifat limas

5. Apa saja sifat-sifat kerucut

6. Apa saja sifat-sifat prisma?

· Guru meminta siswa membuat hipotesis

· Guru meminta siswa melakukan diskusi kelompok

· Guru meminta siswa membahas hasil diskusi kelompoknya

· Guru meminta siswa membuat kesimpulan dari hasil kerja kelompok

· Guru meminta siswa meringkas pelajaran yang telah berlangsung







Tabel 3.5 Kisi – Kisi Pengamatan Siswa Dengan Konsep Dasar Bruner

		No 

		Kegiatan Pembelajaran 

		Fase Pembelajaran

		Indikator 

		Rumusan 



		1.

		Kegiatan inti 

		Enaktif 

		Mengotak – atik benda nyata yang disajikan oleh guru 

		Siswa mengotak – atik benda nyata yang diberikan oleh guru dan mengamatinya



		2.

		

		Ikonik 

		Menyajikan pengetahuan berupa gambar

		· Siswa menggambar kotak kubus, kaleng,baterai, terompet





		3.

		

		Simbolik 

		Menciptakan pembelajaran yang memungkinkan siswa menggunakan simbol-simbol simbol-simbol verbal (misalnya huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat), lambang-lambang matematika, maupun lambang-lambang abstrak yang lain.

		· Siswa membuat hipotesis

· Siswa  melakukan diskusi kelompok

· Siswa membahas hasil diskusi kelompoknya

· Siswa membuat kesimpulan dari hasil kerja kelompok

· Siswa meringkas pelajaran yang telah berlangsung







Tabel 3.6 Kisi – Kisi Soal Evaluasi

		NO

		MATERI

		URAIAN MATERI

		INDIKATOR SOAL

		BENTUK SOAL



		1

		Bangun ruang

		Kubus 

Memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk dan memiliki 6 sisi

		Siswa dapat menentukan gambar kubus

Dan dapat menyebutkan sifat – sifat kubus

		Pilihan ganda 





		2

		

		Balok

Sifat balok adalah memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk dan 6 sisi berbentuk persegi panjang ( 3 pasang sisi yang saling berhadapan )



		Siswa dapat menentukan gambar balok dan menyebutkan sifat – sifat balok

		Pilihan ganda



		3





		

		Tabung 

Sifat Tabung adalah memiliki 3 buah sisi, memiliki 2 buah rusuk berbentuk lingkaran,sisi atas dan sisi alas berbentuk lingkaran yang sama bentuknya dan ukurannya

		Siswa dapat menentukan gambar tabung dan  menyebutkan sifat-sifat tabung









		Pilihan ganda







		4

		

		Prisma

Sifat prisma tegak segitiga adalah memiliki 5 sisi, memiliki 9 rusuk dan memiliki 6 titik sudut

		 Siswa dapat menentukan gambar prisma tegak segitiga dan menyebutkan sifat-sifat prisma segitiga

		Pilihan ganda 



		5

		

		Limas

Sifat limas segi empat adalah memiliki 5 sisi, 5 titik sudut dan 8 rusuk. Alas limas segi empat berbentuk segi empat dan sisi tegak berbentuk segitiga

		Siswa dapat menentukan gambar limas segi empat dan menyebutkan sifat-sifat limas segi empat

		Pilihan ganda  



		6

		

		Kerucut

Sifat kerucut adalah memiliki 2 sisi (sebuah sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung), memiliki sebuah titik puncak

		Siswa dapat menentukan gambar kerucut dan menyebutkan sifat-sifat kerucut

		







3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk menguji instrumen tiap item soal yang nantinya akan digunakan dalam tes individual setelah pembelajaran dengan menggunakan konsep dasar teori Bruner (SDN Rembes 02) dan pembelajaran konvensional (SDN Rembes 01). Untuk mengetahui validitas, instrumen terlebih dahulu diuji cobakan di kelas uji coba yaitu kelas 6 SD Negeri Bantal 01.

Uji validitas masing–masing soal evaluasi ini dilihat dari korelasi antara skor–skor butir soal dengan skor totalnya. Validitas butir ke-i ini dihitung dengan menggunakan SPSS. 





	Rumus yang digunakan untuk mengkur validitas soal yaitu:



Keterangan:

r : koefisien korelasi product moment

X : skor tiap pertanyaan/ item

Y : skor total

N : jumlah responden

		Menurut Dwi Priyatno(2010), suatu item instrumen penelitian dianggap valid jika memiliki koefisien Corrected Item-Total Correlation ≥ 0,3. Untuk pengambilan instrument butir tes dapat dilihat pada tabel 5.1 di lampiran



3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Untuk pengujian biasanya menggunakan batasan tertentu seperti 0,6. Menurut Sekaran  (1992), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik(Dwi Priyatno. 2010 : 98). Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk menguji instrumen  tiap item soal dan diujikan di kelas 6 SD N Bantal 01  yang nantinya akan digunakan dalam tes individual setelah pembelajaran. 

Reliabilitas dapat diartikan sejauh mana instrumen dapat diandalkan (Azwar, 2000). Uji reliabilitas penelitian adalah dengan menggunakan teknik alpha yang dikembangkan oleh George dan Mallery (1955) untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen menggunakan kriteria sebagai berikut :

α ≤ 0,7		: tidak dapat diterima

0,7 < α < 0,8	: dapat diterima

0,8 < α ≤ 0,9	: reabilitas bagus

α > 0,9		: reabilitas memuaskan



Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen yaitu:







Keterangan:

rtot : angka reliabilitas keseluruhan item

rtt :angka reliabilitas belahan pertama dan kedua

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif  yaitu statistik non parametris karena untuk menguji hipotesis komparatif K sampel independen. Analisis data yang digunanakan antara lain analisis deskriptif, uji homogenitas, analisis tingkat kesukaran soal, uji normalitas dan uji beda dengan menggunakan t-test yaitu uji dua sampel tidak berhubungan ( Independent Sampel T Test ) yang menjadi objek penelitian adalah siswa kelas 5 SDN Rembes 02 dan SDN Rembes 01, pengolahan datanya dengan menggunakan SPSS:17. 

1.6.1 Analisis Deskriptif

analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata dan standar deviasi skor hasil belajar Matematika pada siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 02 sebagai kelompok eksperimen setelah diterapkan pembelajaran dengan metode belajar penemuan dan kelas 5 SD Negeri Rembes 01 sebagai kelompok kontrol setelah diterapkan pembelajaran dengan metode konvensional.



1.6.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi data adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai pra syarat dalam analisis Independen Sample T Test dan One Way ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian (ANOVA) adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama. Uji homogenitas varian ini bisa menggunakan software SPSS 17 for windows yaitu analyze-comperemean-aneway Anova.



1.6.3 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 dkerjakan dengan benar oleh siswa termasuk butir soal yang mudah dan soal yang sulit adalah soal yang dikerjakan dengan benar oleh beberapa siswa. Untuk menentukan tingkat kesukaran soal dapat menggunakan rumus, sebagai berikut : 

I = 

Keterangan : 

I = indeks kesukaran, B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, N = jumlah seluruh siswa peserta tes

Kriteria tingkat kesukaran = 

0,00-0,30 adalah soal sukar

0,30-0,70 adalah soal sedang

0,70-1,00 adalah soal mudah.

Semakin sulit indeks yang diperoleh semakin sulit soal tersebut. Sebaliknya semakin besar indeks yang diperoleh semakin mudah soal tersebut.



1.6.4 Uji Normalitas

Uji normalitas ini berguna untuk menentukan analisis data yang digunakan, yaitu menganalisis data nilai siswa pada kelas eksperimen mengajar dengan metode belajar penemuan(Discovery Learning) dan nilai siswa pada kelas kontrol yang mengajar dengan menggunakan metode Konvensional.  Uji normalitas perlu dilakukan karena menurut Mulyatiningsih (2011) jika data tersebut normal maka data akan lebih mudah dibandingkan, dihubungkan, dan diramalkan. Uji normalitas data variabel yang digunakan adalah teknik One Sample Kolmogorov Smirnov. Syarat data dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi atau nilai P > 0,05 atau 5% maka sebaran data tersebut dikatakan normal, sedangkan jika signifikasi < 0, 05 maka sebaran data tersebut dikatakan tidak normal.



1.6.5 Uji Beda

Uji Beda yang digunakan adalah uji dua sampel tidak berhubungan (Independen Samples T Tes).  Independen Samples T Tes digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata – rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Uji hipotesis dengan uji perbedaan dua rerata dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata – rata antara kelompok kontrol dan eksperimen terhadap hasil belajarnya. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :

Ho : Hasil belajar siswa yang menggunakan teori Bruner tidak lebih baik daripada hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional.

Ha : Hasil belajar siswa yang menggunakan teori Bruner lebih baik daripada hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional.

	Jika data yang diperoleh distribusi normal dan homogen, maka pengujian menggunakan uji statistik parametrik, yaitu menggunakan uji-t atau T-test independen. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilannya maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini :

		  O1  X  O2

  O3       O4





(Sugiyono,2010:116)

Keterangan :

01 =  Pretest kelompok eksperimen

02 =  Posttest kelompok eksperimen

03 =  Pretest kelompok kontrol

04 =  Posttest kelompok kontrol
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