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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Setting Penelitian 

       Lokasi penelitian ada di SD Kristen Masehi Temanggung, Kecamatan 

Temanggung Kabupaten Temanggung dan dilaksanakan pada semester 2 tahun 

ajaran 2012/2013.  Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Semester II tahun 

pelajaran 2012/2013. 

3.2 Jenis Penelitian 

       Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain penelitian  true 

experimental design. Penelitian ini dilakukan untuk menyelediki kemungkinan 

hubungan sebab-akibat dengan desain dimana secara nyata ada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol dan membandingkan hasil perlakuan dengan 

kontrol secara ketat. validitas internal cukup utuh. 

3.3 Desain Penelitian 

       Jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penggunaan  

pendekatan pemecahan masalah dengan menggunakan multimedia interaktif 

terhadap keaktifan siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV di SD Kristen Masehi 

menggunakan Posttest-only control design.  Desain ini subjek ditempatkan secara 

random kedalam kelompok-kelompok dan diekspose sebagai variabel independen 

diberi post test. Nilai-nilai post test kemudian dibandingkan untuk menentukan 

keefektifan tratment. Pemilihan desain penelitian ini atas dasar Posttest-only 

control design  lebih cocok dalam eksperimen yang berkaitan dengan 

pembentukan sikap karena dalam eksperimen demikian akan berpengaruh pada 

perlakuan. 

       Penelitian menggunakan Posttest-only control design  ini terdapat dua 

kelompok yang masing-masing dipilih secara random (R). Kelompok pertama 

diberi perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak diberi perlakuan disebut 

kelompok kontrol. Pengaruh adanya perlakuan (treatment) adalah (O1 : O2).  
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Posttest-Only Control Design 

 

 

    

Gambar 3.1 : Desain Penelitian experimentPosttest-Only Control Design  

(Sugiyono, 2010:112) 

Keterangan: 

O1 = pengukuran keaktifan kelompok experimen 

O2 = pengukuran keaktifan kelompok control 

R = Kelompok yang dipilih secara random 

X = treatment/perlakuan terhadap kelompok experimen yaiti kelas IV  

                SD Kristen Masehi berupa penggunaan pendekatan pemecahan 

    masalah dengan menggunakan multimedia interaktif 

3.4 Prosedur Penelitian 

       Kegiatan penelitian di SD Kristen Masehi dikelompokkan menjadi 2, yaitu 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Prosedur penelitian dengan judul pengaruh 

penggunaan pendekatan pemecahan masalah dengan menggunakan multimedia 

interaktif terhadap keaktifan belajar, kegiatan yang dilakukan meliputi: 

1. Menentukan kompetensi yang akan disusun rubriknya. 

2. Menyusun susunan langkah pengukuran Keaktifan. 

3. Menentukan kriteria yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui 

ketercapaian kompetensi. 

4. Menyusun indikator RPP sesuai langkah pengukuran  keaktifan.  

5. Menyusun rubrik penilaian sikap guna mengukur keaktifan siswa. 

6. Melaksanakan penelitian dengan menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah dengan menggunakan multimedia interaktif di kelas eksperimen 

yaitu kelas 4B SD Kristen Masehi dan mengajar dengan menggunakan 

pendekatan pemecahan masalah berpusat pada guru di kelas kontrol yaitu 

kelas 4A SD Kristen Masehi. 

7. Mengukur keaktifan siswa melalui rubrik penilaian keaktifan. 

8. Menganalisis data keaktifan dari instrumen pengumpulan data. 

R X O1 

R  O2 
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9. Menyusun laporan hasil penelitian. 

3.5 Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional 

1. Pendekatan pemecahan masalah dengan multimedia interaktif, yaitu 

pembelajaran IPS dengan KD 2.3,mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi dan transportasi serta pengalaman menggunakanya 

yang dilaksanakan melalui langkah-langkah :  

  a. Ada masalah penting. 

  b. Merumuskan masalah. 

  c. Merumuskan hipotesa. 

  d. Mengumpulkan data. 

  e. Analisa data. 

  f. Mengambil kesimpulan. 

  g. Aplikasi dari kesimpulan yang diperoleh. 

  h. Menilai kembali seluruh proses pemecahan masalah. 

  i. Penyajian materi power point dengan dilengkapi vidio dan suara   

   sebagai alat peraga. 

  j. Guru mengontrol penggunaan multimedia interaktif. 

2. Keaktifan belajar yaitu besarnya skor yang diperoleh di kegiatan bertanya, 

menjawab pertanyaan, berdiskusi, bekerjasama dalam kelompok dan 

memecahkan masalah, menyimpulkan hasil pembelajaran. 

3.6 Unit Penelitian 

        Unit penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 yang 

dikelompokkan menjadi dua kelas yaitu kelas 4A dan 4B. Pemilihan SD ini 

dikarenakan SD ini masih menggunakan sumber belajar yang konvensional, yaitu 

guru sebagai sumber belajar. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi. Menurut 

P.Chaplin (Kartini, Kartono, 1996) observasi adalah suatu studi yang disengaja 

dan sistematis tentang fenomena social dan gejala-gejala alam dengan cara 

pengamatan dan pencatatan. Observasi juga merupakan suatu pengujian secara 

intensional / bertujuan untuk mengumpulkan data. 
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        Kegiatan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi dua 

kegiatan, yaitu : 

                 1. Implementasi kegiatan pembelajaran dengan pendekatan 

    pemecahan masalah dengan multimedia interaktif. 

2. Observasi kegiatan siswa dalam hal ini adalah keaktifan siswa 

Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi implementasi RPP dan rubrik 

penilaian keaktifan belajar.  

 

 

Tabel 3.1 

Indikator Rubrik Keaktifan 

 

NO INDIKATOR SKOR 

4 3 2 1 

1 Menjelaskan devinisi teknologi transportasi     

2 Mendiskripsikan jenis-jenis teknologi 

transportasi 

    

3 Mengelompokkan jenis-jenis teknologi 

transportasi 

    

4 Menjelaskan faktor terjadinya perkembangan 

teknologi transportasi 

    

5 Menyimpulkan masalah penyebab terjadinya 

perkembangan teknologi transportasi 
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Tabel 3.2 

Rubrik Implementasi RPP 

 

NO 
INDIKATOR/ 

ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 

4 3 2 1 
I. Pendahuluan 

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar 4 3 2 1 
2 Melakukan kegiatan apersepsi 4 3 2 1 
3 Memberikan motivasi 4 3 2 1 
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran 4 3 2 1 
5 Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 4 3 2 1 

II. Kegiatan Inti 
A. Penguasaan Materi Pembelajaran 

6 Menunjukkan penguasaan materi kegiatan perkembangan teknologi 
transportasi 

4 3 2 1 

7 Mengaitkan materi kegiatan perkembangan teknologi transportasi 
dengan pengetahuan lain yang berhubungan 

4 3 2 1 

8 Memfasilitasi pembelajaran tentang mengenal perkembangan 
teknologi transportasi 

4 3 2 1 

B. Keaktifan 
9 Siswa  menyimak gambar transportasi darat, laut dan udara 4 3 2 1 
10 Siswa menonton vidio alat transportasi yang ditayangkan di OHP 4 3 2 1 
11 Siswa  Menyusun rangkaian sebab akibat hubungan antara 

kebutuhan manusia menggunakan teknologi transportasi 
4 3 2 1 

12 Siswa  Menebak sebab penggunaanya teknologi transportasi dalam 
kehidupan sehari-hari. 

4 3 2 1 

13 Siswa  Mengembangkan cara pemanfaatan teknologi transportasi 4 3 2 1 
C. Pemanfaatan Media dan SumberBelajar 
14 Menggunakan teknologi transportasi secara evisien dan sesuai 

dengan kebutuhan. 
4 3 2 1 

15 Menghasilkan  suatu kesimpulan yang menarik. 4 3 2 1 
D. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa 
16 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa 

    
17 Menumbuhkan motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar 4 3 2 1 

E. PenilaianProses  
 Melakukan penilaian saat siswa :     

18 Membuat pertanyaan tentang perlunya perkembangan teknologi 
transportasi 

4 3 2 1 
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19 Menyusun rangkaian sebab akibat mengenai perkembangan 
teknologi transportasi dengan kebutuhan manusia  sehari-hari. 

4 3 2 1 

20 Menebak akibat dari kegiatan sehari-hari tentang penggunaan alat 
transportasi yang berlebihan. 

4 3 2 1 

21 Mengembangkan cara pemanfaatan alat transportasi darat,laut dan 
udara. 

4 3 2 1 

F. Penggunaan Bahasa 
23 Menggunakanbahasa lisan dan tulis secara jelas, baik dan benar 4 3 2 1 

III. Penutup 
24 Memberikan penegasan cara untuk memanfaatkan teknologi 

transportasi. 
4 3 2 1 

25 Membimbing siswa merefleksi pembelajaran 4 3 2 1 
Skor Total     

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Item Rubrik Penilaian Keaktifan Belajar 

VARIABEL INDIKATOR/ASPEK 

YANG DIAMATI 

SUB INDIKATOR NO. 

ITEM 

TOTAL 

K
eaktifan b

e
lajar 

1. Perhatian siswa 
dalam kegiatan 
pembelajaran 

a. Keseriusan siswa 
mengikuti 
pelajaran. 

b. Perhatian saat guru 
memberi motivasi. 

c. Siswa 
mendengarkan dan 
memperhatikan 
guru. 

d. Mencatat materi 
yang dikiranya 
penting di buku 
tulis dengan rapi 

1,2,3,4,

5 

5 

2. Kerjasama 
dalam tugas 
kelompok  

a. Aktif  saat guru 
menyuruh siswa 
membentuk 
kelompok 

b. Bekerjasama 
dengan baik dalam 
kelompok  

c. Aktif terhadap 
pendapat teman 

d. Aktif memecahkan 

6,7,8,9,

10 

5 
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masalah dalam 
kelompok. 

e.  Menghargai 
perbedaan 
pendapat  

 

3. Berani bertanya 
/ menyanggah 
pendapat 

a. Berani 
mengungkapkan 
pendapat. 

b. Merespon 
pertanyaan atau 
intruksi dari guru 

c. Berani 
menyanggah 
pendapat yang 
dianggap tidak 
benar 

11,12,1

3,14,15 

5 

4. Pemecahan 
masalah  dalam 
materi pelajaran 

a. Bertanya kepada 
guru ketika ada 
mteri yang belum 
dimengerti 

b. Bertanya kepada 
teman yang paham 
ketika ada 
kesulitan dalam 
mengerjakan tugas 

16,17,1

8 

3 

5. Disiplin dalam 
kegiatan belajar 
mengajar 

a. Menjaga 
ketertiban. 

b. Mengerjakan tugas 
dengan giat 

19,20 2 

 

       5 butir aspek pengamatan diturunkan dari 6 indikator kemudian dijabarkan 

menjadi 20 item rubtik penilaian keaktifan belajar. Indikator keaktifan belajar 

tersebut diterapkan dalam  dalam penelitian kelas eksperimen yang tercantum  

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

       Langkah selalnjutnya dari kegiatan penelitian ini diantaranya : Menyusun 

Lembar Observasi berdasarkan indikator yang telah dibuat dan memberikan 

Prosedur pemberian skor berdasarkan kesesuaian kegiatan yang telah dilakukan 

terhadap renccana pembelajaran yang telah dibuat. Secara umum skor dibagi 

menjadi 5 kategori. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

       Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji t (t test). Uji t digunakan  

sebagai acuan untuk  menentukan uji perbedaan antara dua sampel yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pengukuran yang dilakukan untuk menguji 

pengaruh penggunaan pendekatan pemecahan masalah dengan menggunakan 

multimedia interaktif terhadap keaktifan belajar, menggunakan analisis 

komparatif dua kelompok sampel independen samples ttest. Data yang diperoleh 

dari skor rubrik keaktifan belajar dari kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen dilakukan uji beda rata-rata (uji t-tes). Untuk menguji beda rata-rata 

digunakan independent sample t-tes dengan bantuan SPSS 16.0. Syarat untuk 

melakukan uji t adalah melakukan : 

1. Uji Validitas 

       Uji Validitas Item merupakan uji statistik yang digunakan guna menentukan 

seberapa valid suatu item pertanyaan mengukur variabel yang diteliti. Hasil 

penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan 

data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Instrumen yang valid 

berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu 

valid((Sugiyono,2010: 121).  

        Untuk menentukan suatu item tertentu valid atau tidak digunakan pedoman 

Ali (1987) nilai koefisien korelasinya sebagai berikut: 

0,81 – 1,00 = validitas sempurna 

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 

       Uji validitas dilakukan untuk menguji seberapa valid skor rubrik yang telah 

diisi, pengisian rubrik didasarkan pada keaktifan belajar dengan jumlah siswa 54 

orang yang terdiri dari kelas 4A dan 4B. Mengukur validitas item instrumen 

menggunakan rumus statisistik Corected item-total correlation dengan bantuan 

SPSS 16for windows.  
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2. Uji Reliabilitas 

       Reliabilitas didefinisikan sebagai suatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah 

baik. Pada penelitian uji reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha dan untuk 

uji reabilitas menggunakan program SPSS 16.0for Window. 

       Kriteria reabilitas yang digunakan dalam penelitian eksperimen semu yang 

digunakan untuk menentukan tingkat  validitas instrumen keaktifan belajar 

menggunakan kriteria Menurut pedoman George dan Mallery (1995) untuk 

menentukan koefisien reliabilitas menggunakan kriteria sebagai berikut : 

α  > 0,9   : reliabilitas memuaskan 

0,8< α   ≤ 0,9 : reliabilitas bagus  

0,7< α   ≤ 0,8 : dapat diterima  

 α≤ 0,7  : tidak dapat diterima 

3. Uji Homogenitas 

       Tujuan dilakukanya uji homogenitas adalah untuk mengetahui apakah kedua 
kelompok (kelompok kontrol dan kelompok eksperimen) mempunyai varian yang 
sama maka kedua kelompok tersebut dikatakan hommogen. Kriteria dari  suatu 
item dikatakan homogen apabila signifikasinya lebih dari > 0,05. Untuk uji 
homogenitas menggunakan program SPSS 16.0for Window. 
4. Uji  Normalitas 
  Uji normalitas data penelitian diukur dengan menggunakan One-Sample-

Komogrov-Smirnov Test, jika hasilnya lebih < dari 0,05 data dikatakan tidak 

normal, dam jika hasilnya lebih > dari 0,005 maka data normal. 

 

 

 

 

 

 

 


