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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen (Quasi-Experimental 

Research). Kuasi eksperimen merupakan sebuah eksperimen semu dalam sebuah 

penelitian karena melibatkan penggunaan kelompok subjek utuh dalam 

eksperimen yang secara alami sudah terbentuk dalam kelas. Selain itu, jenis 

penelitian ini dipilih karena subjek penelitian adalah manusia, dimana tidak boleh 

dibedakan antara satu dengan yang lain (Sukardi, 2009:16). Digunakannya kuasi 

eksperimen ini karena dalam bidang pendidikan seringkali sulit melakukan 

eksperimen secara murni karena dalam hal ini subjek (peserta didik) bukanlah 

sesuatu yang dapat dipindah, diperlakukan, dan diatur secara tepat/ pas 

sebagaimana pada penelitian murni. 

 

3.1.2 Desain Penelitian 

Dalam Penelitian ini menggunakan desain ekspeimen Two Group Posttes 

Only, dimana dalam penelitian desain ini didasarkan pada kedua kelompok kelas 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki kemampuan yang setara.  

 

X1 O2 

X2 O4 

Gambar 3. Two Group Posttest 

Only 

Keterangan 

O2 & O4 = Tes akhir untuk melihat kemampuan akhir siswa setelah 

treatment dilakukan. 

X1 = Treatment  model CTL berbantuan media flip chart pada 
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kelas eksperimen  

X2 = Treatment metode diskusi kelompok berbantuan media 

flip chart pada kelas kontrol 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas (independen) adalah model pembelajaran CTL berbantuan media 

flip chart  dan metode diskusi kelompok berbantuan media flip chart (x). 

Sedangkan yang menjadi variabel terikat (dependen) adalah hasil belajar PKn 

kelas 4 yang dinotasikan denggan huruf (y).  

 

3.2.2 Definisi Operasional 

Dalam menentukan variabel penelitian ini mengacu pada definisi 

operasional. Adapun definisi operasional pada variabel bebas (x) dalam penelitian 

ini adalah model pembelajaran CTL berbantuan media flip chart dan metode 

diskusi kelompok berbantuan media flip chart. model pembelajaran CTL adalah 

model pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan dunia  nyata, dan 

media flip chart disini berfungsi sebagai model yang berisi contoh-contoh dan 

metode diskusi kelompok adalah metode yang bisa memecahkan suatu 

permasalahan  dan mengaktifkan siswa, dan media flip chart  disini juga berfungsi 

sebagai media yan membantu dalam pembelajaran. Sedangkan batasan untuk 

variabel dependen (y) yaitu hasil  belajar PKn kelas 4. hasil belajar yang diukur 

hanya aspek kognitif. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 4A dan kelas 4B Kristen Satya 

Wacana Salatiga semester II SD Tahun Pelajaran 2012/2013. SD Kristen Satya 

Wacana Salatiga merupakan sekolah Swasta yang terletak di Jl. Yos Sudarso no 1 

Salatiga.  
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Subjek dalam penelitian ini adalah  kelas 4 SD Kristen Satya Wacana. 

Kelas 4 yang dijadikan subjek penelitian ini adalah kelas paralel yang terdiri dari 

2 kelas yaitu kelas 4A dan kelas 4B. Jumlah siswa yang menjadi sampel 

berjumlah 57 siswa. Adapun data sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 

berikut.  

Tabel 1 

Tabel Data Siswa Kelas 4 di SD Kristen Satya Wacana Salatiga Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

Subjek Penelitian Kelas 
Jenis Kelamin Jumlah 

Siswa Laki-Laki Perempuan 

Kelas Eksperimen 4A 14 14 28 

Kelas Kontrol 4B 14 15 29 

Jumlah Siswa 28 29 57 

 

 Sesuai desain penelitian yang dipilih, sebelum diberikan perlakuan kedua 

kelompok diberi uji kesetaraan untuk mengetahui keadaan awal kedua kelompok. 

Data yang digunakan dalam uji kesetaraan adalah uji kesetaraan hasil belajar. Soal 

uji kesetaraan sebelumnya harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Untuk 

mengetahui kesetaraan tersebut, dilakukan uji beda menggunakan uji t. Sebelum 

dilakukan uji kesetaraan, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk melihat normal tidaknya penyebaran 

data variabel penelitian. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov test pada SPSS 16 for windows. Jika tingkat 

signifikan pada Kolmogorov-Smirnov test pada taraf signifikansi >0,05 maka 

persebaran data tersebut berdistribusi normal, dan jika pada taraf signifikansi 

<0,05 maka persebaran data tersebut tidak normal. Data hasil normalitas dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas Data Uji Kesetaraan Hasil Belajar PKn Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Kelas_Eksperimen .151 28 .104 .956 28 .286 

Kelas_Kontrol .140 28 .169 .968 28 .522 

a. Lilliefors Significance Correction     

 

Dari hasil Tabel 2 dilihal dari kolom Kolmogorov-Smirnov, diketahui 

bahwa nilai signifikansi untuk uji kesetaraan pada kelas pra eksperimen kelas 

kontrol lebih besar dari 0,05 yaitu kelas eksperimen memperoleh nilai signifikansi 

0,104 dan kelas kontrol memperoleh nilai signifikansi 0,169. Maka dapat 

disimpulakan bahwa populasi  data antara kelas eksperimen  dan kelas kontrol uji 

kesetaraan berdistribusi normal. Berikut ini disajikan gambar plot yang 

menunjukkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. 

 
Gambar 4. Grafik Uji Normalitas Data Uji kesetaraan Hasil Belajar 

Kelas Eksperimen 

 

Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa data hasil uji kesetaraan kelas 

eksperimen menunjukkan data tersebar merata disekitar garis pusat, hal ini 

menunjukkan bahwa rentang antara kemampuan kelas eksperimen dengan 
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kemampuan rata-rata kelas tidak begitu jauh. Untuk grafik normalitas data hasil 

uji kesetaraan kelas kontrol dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Grafik Uji Normalitas Data Uji Kesetaraan Hasil Belajar 

PKn Kelas Kontrol 

Pada Gambar 5 dapat dilihat bahwa data hasil uji kesetaraan kelas kontrol 

menunjukkan data tersebar merata disekitar garis pusat, hal ini menunjukkan 

bahwa rentang antara kemampuan kelas kelas kontrol dengan kemampuan rata-

rata kelas tidak begitu jauh. Setelah kedua kelas di uji normalitas maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas dapat dilihat 

pada Levene, jika signifikannya  >0,05 maka kedua kelas homogen. Untuk hasil 

homogenitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3 

Hasil Uji Homogenitas Uji Kesetaraan Hasil Belajar Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 
 

 

 

 

 

 

Dari Tabel 3 hasil uji homogenitas dapat dilihat pada kolom levene. Data 

kolom tersebut diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesan 0,919, Karena nilai 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil_Belajar    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.010 1 55 .919 
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signifikansinya >0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas 

homogen.Setelah kedua kelas berdistribusi normal dan homogen, selanjutnya 

dilakukan uji beda melalui uji t menggunakan  Independent Samples T-Test 

dengan signifikansi 2 sisi >0,05 maka kedua kelas dapat dikatakan setara atau 

tidak ada perbedaan pengaruh yang signifikan. Hasil output SPSS uji beda 

terhadap uji kesetaraan hasil belajar dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4 

Hasil Uji Kesetaraan Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Independent Samples Test 

   Hasil_Belajar 

   

Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances 

not 

assumed 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

F .395  

Sig. .532  

t-test for Equality of 

Means 

T 1.579 1.597 

Df 67 60.381 

Sig. (2-tailed) .119 .115 

Mean Difference 3.724 3.724 

Std. Error Difference 2.358 2.332 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -.983 -.940 

Upper 8.431 8.388 

 

Karena kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varian yang sama/ 

homogen,  maka analisis uji beda t-test menggunakan asumsi equal variences 

assumed .  Dari Tabel 4 diketahui bahwa  nilai sig (2-tailed) sebesar 0,119.  dan 

perbedaan rata-rata (mean difference) sebesar 0,3724.   

 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data hasil belajar terhadap 

pembelajaran PKn. pada bagian ini akan dibahas tentang variabel penelitian, 

teknik penggumkpulan data, serta instrumen yang dipakai dalam penelitian. 
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3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian eksperimen ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti sebagai berikut: 

3.4.1.1 Teknik Observasi 

 Untuk mengetahui apakah model  pembelajaran CTL berbantuan media 

flip chart  dan metode diskusi kelompok berbantuan media flip chart telah 

dilaksanakan dengan baik atau tidak maka peneliti melakukan keghiatan observasi 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

 Kegiatan observasi memiliki beberapa manfaat seperti: (1) peneliti akan 

lebih mampu memahami konteks data dan dapat memperoleh pandangan yang 

menyeluruh. (2) peneliti memperoleh pengalam an langsung. (3) peneliti dapat 

melihat hal-hal yang kurang atau thidak diamati oleh orang lain. (4) penelihti 

dapat memmperkaya informasi dan ikut merasakan situasi di lapanbgan 

(Sugiyono, 2010). 

 Kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti (peneliti sebagai observer) 

sebagai alat kontrol peneliti bahwa perlakuan terhadap subjek penelitian telah 

benar-benar dilaksanakan sesuai rencana peneliti. di sisi lain, observasi juga 

dilakukan oleh rekan sejawat guna menghhindari data hasil penelitian yang 

subjektif. Kedua data kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara terhadap 

beberapa orang siswa, sehingga data yang di dapat tidak hanya berasal dari 

observer. Hasil ini dilakukan sebagai alat validasi lembar observasi. 

3.4.1.2 Teknik Tes 

Data hasil belajar meliputi 2 tahapan, yaitu tahap awal (sebelum  diberi 

treatment) dan  tahap akhir (Sesudah diberi treatment). Dalam  penelitian ini, 

Kompetensi Dasar yang dipilih adalah Kompetensi Dasar 4.1 Memberikan contoh 

sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

3.4.1.3 Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi dilaksanakan untuk mengumpulkan data tentang identitas 

siswa meliputi daftar nama siswa, jumlah siswa dan nilai matematika siswa dari 

hasil rapor siswa. 

 



33 
 

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat maka instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini haruslah memenuhi kriteria instrumen yang baik. 

Kriteria instrumen yang baik adalah instrumen tersebut harus memenuhi standar 

validitas dan reliabelitas yang baik. Sehingga instrumen penelitian dapat dengan 

handal menguji subjek penelitian dan menghasilkan data yang signifikan untuk 

diolah.  

3.4.2.1 Instrumen Lembar Observasi 

Observasi dilakukan guna mengetahui apakah pembelajaran dengan 

menggunakan  model pembelajaran CTL berbantuan  media flip chart  dan 

metode diskusi kelompok telah benar-benar dilaksanakan  sesuai prosedur dan  

rancangan yang telah dibuat oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti berperan kuat 

sebagai observer sebagai alat kontrol ditemani dengan guru lain sebagai teman 

sejawat untuk menghindari subjektifitas penilaian dari peneliti.  

Instrumen yang digunakan dalam  penelitian ini adalah lembar 

observasi/pengamatan yang dilakukann saat pembelajaran berlangsung. Lembar 

observasi berisi terlaksana atau tidak terlaksananya sintak. Dalam hal ini yaitu  

menggunakan  model pembelajaran CTL berbantuan  media flip chart dan metode 

diskusi kelompok berbantuan media flip chart Kisi-kisi yang digunakan saat 

observasi dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Pembelajaran PKn dengan Menggunakan 

Model Pembelajaran CTL Berbantuan Media Flip chart 

 

No Aspek yang Diamati 

 

Nomer 

Item 

Jumlah 

Item 

I. PRA PEMBELAJARAN 1, 2, 3 3 

II. PENGKONDISIAN KELAS 4,5,6,7,8

,9,10, 11 

8 

III. LANGKAH MODEL PEMBELAJARAN CTL BERBANTUAN MEDIA FLIP 

CHART 

A Ceramah sebentar dengan berbantuan media flip chart 12 1 

B Membagi kelompok  13 1 

C Mengamati/ observasi dan diskusi 14, 15 2 

D Memunculkan contoh-contoh menggunakan media flip 

chart 

16, 17, 

18, 19, 

20  

5 

E Mengkomunikasikan (presentasi) 21 1 

F Refleksi 22 1 

G Penilaian (Penilaian Proses) 23 1 

IV. Penutup 

A. Kesimpulan 24, 25, 

26, 27 

4 

B. Evaluasi 28, 29, 

30 

3 

Jumlah  30 

 

Dari Tabel 5, diketahui bahwa kisi-kisi lembar observasi pembelajaran 

CTL berbantuan  media  flip chart terdiri dari 30 butir soal observasi dengan 

terdiri dari empat kriteria observai yaitu pra pembelajaran, pengkondisian kelas, 

langkah-langkah pembelajaran CTL berbantuan media flip chart, penutup. 

Sedangkan untuk kisi-kisi lembar observasi pembelajaran PKn dengan 

menggunakan metode diskusi kelompok berbantuan media flip chart disajikan 

pada Tabel 6 berikut ini: 
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Tabel 6 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Pembelajaran PKn dengan Menggunakan 

Metode Diskusi Kelompok Berbantuan Media Flip chart 

 

No Aspek yang Diamati Nomer 

Item 

Jumlah 

Item 

I. PRA PEMBELAJARAN 1, 2, 3 3 

II. PENGKONDISIAN KELAS 5, 6, 7, 

8, 9, 

10, 11 

8 

III. LANGKAH PEMBELAJARAN METODE DISKUSI KELOMPOK 

BERBANTUAN MEDIA FLIP CHART 

1. Menjelaskan Materi yang akan dipelajari dengan media 

flip chart  

12 1 

2. Membuat kelompok 13 1 

3. Membagi tugas tiap kelompok untuk diskusi 14 1 

4. Diskusi 15 1 

5. Presentasi 16 1 

6. Mengumpulkan hasil diskusi 17 1 

7. Memberikan penguatan kembali materi yang dipelajari 

dengan menggunakan media  flip chart 

18 1 

IV. Penutup 

A. Kesimpulan 19, 20, 

21, 22  

4 

B. Evaluasi 23, 24, 

25 

3 

Jumlah  25 

 

Dari Tabel 6, diketahui bahwa kisi-kisi lembar observasi pembelajaran 

PKn menggunakan metode diskusi kelompok berbantuan media flip chart terdiri 

dari 25 butir soal observasi dengan terdiri dari empat kriteria observasi yaitu pra 

pembelajaran, pengkondisian kelas, langkah-langkah dengan metode diskusi 

kelompok berbantuan media flip chart, penutup. 

3.4.2.2 Instrumen Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa tes pilihan ganda 

untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PKn. Untuk menjamin 

bahwa instrumen berupa tes pilihan ganda yang akan digunakan merupakan 

instrumen yang baik, maka tes disusun mengikuti langkah-langkah penyusunan 
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proposal. Langkah-langkah yang dimaksud adalah: 1) penyusunan kisi-kisi, 2) Uji 

coba instumen, 3) Uji validasi dadan reliabilitas. 

Kisi-kisi dalam penelitian ini disusun berdasarkan SK dan KD yang 

ditetapkan yaitu SK 4. Menunjukkan sikap terdap globalisasi di lingkungannya 

dan KD 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

lingkungannya. Kisi-kisi yang telah disusun disajikan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7 

Kisi-Kisi Instrumen Tes Hasil belajar PKn 
 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Item soal 

4. 

Menunjukkan 

sikap terdap 

globalisasi di 

lingkungannya 

4.1 

Memberikan 

contoh 

sederhana 

pengaruh 

globalisasi di 

lingkungannya 

 Mengidentifikasi pengaruh 

globalisasi 

 Menyebutkan pengaruh 

globalisasi pada makanan, 

alat komunikasi dan alat 

transportasi 

 Menyebutkan dampak 

globalisasi 

 Mengklasifikasikan untuk 

mendaftar barang-barang 

pengaruh globalisasi 

1, 4. 7, 8, 11, 

18, 19, 20, 21 

 

2, 3, 5, 6, 14, 

28, 29, 30 

 

9, 10, 12, 13, 

15, 16, 17  

22, 23, 24, 25, 

26, 27 

 

Berdasarkan kisi-kisi pada Tabel 7 maka tersusunlah item instrumen soal 

sebanyak 30 butir. Item instrumen soal yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan yaitu valid dan reliabel. Untuk pengujian validitas dan reliabilitas 

dalam penelitian ini dilakukan  di SD yang bukan menjadi subjek penelitian yaiti 

di SD Sidorejo lor 02 Salatiga kelas 4 dengan jumlah siswa sebanyak 21 orang. 

Validitas adalah satuan ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalitan atau 

kesahihan suatu instrumen. Sugiono dalam Tutik Handayani (2011:36), 

menyatakan bahwa uji validitas merupakan suatu langkah pengujian terhadap isi 

(konten) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan 

instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. 

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

instrumen tiap instrumen tes yang nantinya akan digunakan dalam tes individual 
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setelah pembelajaran dikelas eksperimen dan kelas kontrol selesai. Untuk 

mengetahui tingkat validitas yaitu dengan melihat angka pada Corrected Item 

Correlation yang merupakan korelasi antara skor item dengan skor total item 

nilai. Untuk uji validitas, jumlah responden yang digunakan untuk uji instrumen 

menentukan nilai corrected item-total correlation (r) pada r tabel. Nilai tersebut 

lalu digunakan sebagai standar untuk melihat soal yang valid dengan 

mencocokkannya dengan nilai cirrected item-total correlation yang muncul pada 

output program SPSS. 

Penetapan butir soal yang valid digunakan sebagai acuan ketentuan tingkat 

validitas suatu soal yaitu nilai corrected item-total correlation (r) pada r tabel 

untuk jumlah responden 21 orang yaitu 0,433 dengan taraf signifikan 5%. Nilai 

tersebut kemudian dicocokkan dengan corrected item-total correlation (r) yang 

muncul pada output SPSS untuk mengetahui tingkat kevaliditasan suatu soal. 

Nilai yang ≥ 0,433 menyatakan bahwa soal tersebut valid. sementara nilai yang ≤ 

0,433 menyatakan bahwa soal tersebut tidak valid. 

Setelah instrumen soal diuji cobakan di kelas uji coba yaitu kelas 4 SD 

Sidorejo Lor 02 Salatiga dan dianalisis menggunakan SPSS 16 for windows 

diketahui bahwa dari 30 soal pilihan ganda  yang diujikan terdapat 7 soal yang 

tidak valid dan 23 sisanya dinyatakan valid karena nilai signifikannya sebesar ≥ 

0,433. Rincian hasil pengujian validitas dengan menggunakan SPSS 16 dapat 

dilihat pada lampiran 3. Berikut ini adalah rincian dari hasil validitas instrumen 

soal pilihan ganda: 
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Tabel 8 

Rincian Hasil Validitas Instrumen Soal Hasil Belajar Pilihan Ganda 
 

Indikator Item soal 
Hasil Uji Validitas 

Valid Tidak Valid 

 Mengidentifikasi pengaruh 

globalisasi 

 

 Menyebutkan pengaruh 

globalisasi pada makanan, alat 

komunikasi dan alat 

transportasi 

 

 Menyebutkan dampak 

globalisasi 

 

 Mengklasifikasikan untuk 

mendaftar barang-barang 

pengaruh globalisasi 

1, 4. 7, 8, 11, 

18, 19, 20, 21 

 

2, 3, 5, 6, 14, 

28, 29, 30 

 

 

 

9, 10, 12, 13, 

15, 16, 17  

 

22, 23, 24, 25, 

26, 27 

 

 

1, 4, 8, 18, 

19, 20, 21  

 

2, 3, 5, 6, 

28, 29 

 

 

 

10, 13, 14, 

15, 16, 17 

 

22, 23, 24, 

27  

7,11 

 

 

30 

 

 

 

 

9, 12 

 

 

25, 26 

 

Sudjana (2010:16), mengatakan bahwa reliabilitas alat penilaian adalah 

ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, 

kapanpun alat penilaian itu digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang digunakan 

merupakan sebuah instrumen yang handal, konsistensi, stabil dan dependibilitas, 

sehingga bila digunakan berkali-kali akan menghasilkan data yang sama. Uji 

reliabilitas dalam penelitian inimenggunakan SPSS 16 for windows dengan 

pengukuran tingkat reliabilitas alat pengumpul datanya melihat nilai alpha 

cronccbrach. Besarnya koefisien alpha merupakan tolok ukur dari tingkat 

reliabilitasnya. 

Kriteria untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen digunakan 

pedoman yang dikemukakan oleh George dan Mallery dalam Wanda Ferdianto 

(2011:33) sebagai berikut: 

x ≤ 0,7  : tidak dapat ditrima 

0,7 < x ≤ 0,8 : dapat diterima 

0,8 < x ≤ 0,9 : reliabilitas bagus 
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x > 0,9  : reliabilitas memuaskan 

Berdasarkan teknik alpha, nilai reliabilitas yang dapat diterima harus lebih dari 

0,7. berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel 9. 

 

Tabel 9 

Uji Reliabilitas Soal Pilihan Ganda 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.948 23 

 

Dari Tabel 8 diketahui pada kolom Cronbach's Alpha (r) untuk 23 soal 

pilihan ganda dari 23 soal yang valid adalah sebesar 0,948. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen soal hasil belajar pilihan ganda reliabel dengan 

tingkat reliabilitas memuaskan karena 0,948 > 0,9. 

 Selain uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini juga menganalisa 

taraf kesukaran item  instrumen tiap butir soal. hal ini dikarenakan, suatu tes yang 

baik, setiap butir soalnya memiliki tingkat kesukaran seimbang, artinya 

berdistribusi secara normal, yaitu setia butir soal ada yang mudah atau tidak 

terlalu sulit atau sedang dan soal yang sukar. Menurut Arikunto (2010:207-210), 

soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Soal 

yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk memecahkan soal tersebut. 

Rumus untuk mencari taraf atau indeks kesukaran adalah: 

 

p = 
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan: 

p = indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Kriteria tingkat kesukaran soal: 

P : 0,00 – 0,30 adalah soal sukar 

P : 0,30 – 0,70 adalah soal mudah 

P : 0,70 – 1,00 adalah soal mudah 
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Dari hasil perhitungan untuk 30 soal pilihan ganda yang dibuat, diperoleh 

taraf kesukaran soal pilihan ganda sebagai berikut: 

 

Tabel 10 

Taraf Kesukaran Soal Pilihan Ganda 
 

Soal Pilihan Ganda 

Kategori Nomor Item 

Mudah 8, 22 

Sedang 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 

24, 27, 28, 29, 30 

Sukar - 

 

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas serta analisis kesukaran tiap butir 

soal yang telah dilakukan maka dipilih 20 butir soal yang valid dan reliabel untuk 

dipakai sebagai soal tes kemampuan. untuk rincian soal dapat dilihat pada 

lampiran 3. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitin ini yaitu dengan 

menghitung rata-rata masing-masing kelompok kelas, kemudian diuji 

perbedaannya menggunakan uji t yang dilakukan dengan menggunakan bantuan 

SPSS 16. Uji t dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perbedaan hasil belajar 

dengan menggunakan menggunakan model pembelajaran CTL berbantuan media 

flip chart  dengan metode diskusi kelompok berbantuan media flip chart. Namun 

sebelum menguji beda (Uji T) kedua kelompok kelas tersebut terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

 Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

populasi data antara kelas 4A SD Kristen Satya Wacan (kelas eksperimen) dan 

kelas 4B SD Kristen Satya Wacana  (kelas kontrol) berdistribusi normal atau 

tidak. Menurut Priyatno (2010:71), suatu data dikatakan berdistribusi normal 

apabila signifikansi >0,05. Dan jika signifikansi <0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal. Uji normalitas data dianalisis dengan menggunakan One-

Sample-Kolmogorov-Smirnov Test. 
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 Uji homogenitas varian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah data dari masing-masing kelompok sampel mempunyai varian yang sama 

atau berbeda sehingga dapat ditentukan rumus t-test mana yang akan dipilih untuk 

pengujian hipotesis. Menurut Priyatno (2010:76), suatu data dikatakan 

mempunyai varian yang sama apabila signifikansi > 0,05. Uji ini dilakukan 

sebagai prasyarat dalam analisis Independend T-test dan One Way ANOVA. Untuk 

analisis uji homogenitas ini menggunakan data hasil belajar siswa dengan pokok 

bahasan yang akan diajarkan yaitu globalisasi.  

Seperti yang telah dilakukan sebelumnya bahwa teknik analisis data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji t yaitu Independent T-tes 

dengan menggunakan  SPSS for windows version 16. Penggunaan teknik statistik 

uji t dalam penelitian ini berdasarkan pada kebutuhan dalam melakukan 

komparasi terhadap dua kelompok sampel penelitian ini. Menurut Sugiono dalam 

Priyatno (2010:32), mengemukakan, uji ini digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak 

berhubungan. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi. Data yang 

digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 


