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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Lokasi Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain ”Quasi 

Experimental Design” untuk mencari pengaruh pembelajaran kooperatif metode 

STAD (Student Teams Achievement Divisions) terhadap motivasi belajar dan hasil 

belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas IV Sekolah Dasar. Jenis 

penelitian ini adalah non equivalent control group design karena kelas eksperimen 

dan kelas kontrol tidak dipilih secara random melainkan peneliti menerima apa 

adanya kelas yang sudah ada dengan alasan tidak memungkinkan bagi peneliti 

untuk mengendalikan semua variabel yang relevan. Pada awal kegiatan penelitian, 

siswa diberikan angket motivasi belajar dan test awal (pretest) untuk mengetahui 

motivasi belajar dan kemampuan awal siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sebelum diberikan perlakuan. Kemampuan awal siswa pada kelas 

eksperimen juga akan berguna untuk membuat kelompok-kelompok belajar. 

Kemudian siswa kelas eksperimen diberi perlakuan yakni pembelajaran dengan 

penerapan pembelajaran kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement 

Divisions), sedangkan siswa pada kelas kontrol diberikan perlakuan yakni 

pembelajaran tanpa penerapan pembelajaran kooperatif metode STAD (Student 

Teams Achievement Divisions). Pada akhir penelitian siswa kembali diberikan 

angket motivasi belajar dan dikenakan tes akhir (posttest) untuk mengetahui 

motivasi belajar dan hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan. Data hasil 

pemberian angket motivasi belajar diawal dan akhir penelitian serta data hasil 

pretest dan posttest dipakai sebagai data penelitian untuk kemudian diolah dengan 

menggunakan analisis statistik. 

3.1.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan April 

2012 bertempat di SD Negeri Karangtengah 01 kelas IV semester II tahun ajaran 

2011/2012. 
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3.2 Desain penelitian 

Tahap persiapan 

a. Peneliti melakukan observasi serta wawancara pada guru kelas IV di SD 

Negeri Karangtengah 01 dengan mengumpulkan data yang diperlukan seperti 

daftar nama siswa dan daftar nilai matematika semester 1. Observasi juga 

dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran matematika yang 

berlangsung di kelas IV A dan kelas IV B. 

b. Peneliti membuat kajian tentang motivasi belajar, yang kemudian 

merumuskan indikator motivasi belajar yang akan diukur dalam penelitian 

ini. Peneliti menyusun kisi-kisi angket berdasarkan indikator yang ditentukan 

yaitu perhatian, relevansi, percaya diri dan kepuasan siswa. Selanjutnya 

peneliti membuat angket motivasi belajar sebagai instrumen untuk mengukur 

motivasi belajar siswa berdasarkan kisi-kisi yang sudah ditentukan. 

c. Peneliti membuat kajian tentang hasil belajar, yang kemudian merumuskan 

batasan hasil belajar dalam penelitian ini yaitu dari kemampuan kognitif 

(perubahan pengetahuan) saja yang diukur menggunakan instrumen tes 

berupa pretest dan posttest. Peneliti menyusun kisi-kisi soal pretest dan 

posttest. Soal pretest disusun menggunakan materi yang sudah diajarkan oleh 

guru yakni pokok bahasan bilangan Romawi, sedangkan soal posttest disusun 

berdasarkan materi yang akan diajarkan saat pemberian perlakuan yakni 

pokok bahasan bangun ruang. Selanjutnya peneliti membuat soal pretest dan 

posttest untuk mengukur hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

d. Peneliti juga membuat lembar observasi penerapan pembelajaran kooperatif 

metode STAD berdasarkan langkah-langkah metode STAD berdasarkan 

kajian dari peneliti yang kemudian divalidasi dengan cara dwi anggulasi 

yakni melalui wawancara dengan siswa dan hasil observasi dari pihak guru 

lain. 

e. Penyusunan proposal penelitian yang kemudian diajukan untuk direvisi oleh 

dosen pembimbing dan dosen penguji. 

f. Merevisi proposal penelitian hingga diijinkan untuk melaksanakan penelitian, 

sehingga tahap selanjutnya yakni meminta ijin kepada SD Negeri Tlogo 
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untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas instrumen angket dan tes 

(pretest dan posttest) dan meminta ijin kepada SDN Karangtengah 01 untuk 

melaksanakan penelitian. 

g. Uji coba angket motivasi belajar dan instrumen tes (pretest dan posttest) 

dilakukan pada siswa kelas IV SD Negeri Tlogo dengan jumlah siswa 

sebanyak 34 siswa. 

h. Menganalisis data hasil uji coba angket motivasi belajar dan instrumen tes 

hasil belajar untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kedua instrumen 

tersebut, serta menganalisis tingkat kesukaran instrumen tes yakni soal pretest 

dan posttest.  

i. Menyusun kembali angket motivasi belajar dengan pernyataan-pernyataan 

yang valid dan reliabel serta instrumen tes hasil belajar (pretest dan posttest) 

dengan soal-soal yang sudah valid, reliabel dan memiliki tingkat kesukaran 

yang setara. sedangkan pernyataan maupun soal yang tidak valid tidak 

digunakan atau dibuang. 

j. Selanjutnya, memberikan angket motivasi belajar dan pretest dengan 

menggunakan instrumen tes yang telah valid dan reliabel pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol untuk mengukur motivasi belajar awal dan 

kemampuan awal siswa pada mata pelajaran matematika sebelum diberikan 

perlakuan. Hasil pretest pada kelas eksperimen juga digunakan untuk 

menentukan kelompok belajar siswa dalam pembelajaran kooperatif metode 

STAD (Student Teams Achievement Divisions) yang terdiri dari 4-5 siswa 

pada tiap-tiap kelompok. Setiap kelompok terdiri atas anggota yang memiliki 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah serta memiliki latar belakang yang 

bervariasi serta memperhatikan kesetaraan gender.  

k. Uji prasyarat terhadap hasil angket motivasi belajar awal dan hasil pretest 

kelas eksperimen dan kelas kontrol yang meliputi diuji homonegitas, 

normalitas untuk mengetahui apakah kelas eksperimen dan kontrol sudah 

homogen dan datanya berdistribusi normal, serta dilakukan uji kesamaan dua 

rata-rata motivasi belajar dan hasil belajar (pretest) untuk mengetahui apakah 
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kelas eksperimen dan kontrol memiliki motivasi belajar dan kemampuan awal 

yang sama atau tidak. 

l. Membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dengan menerapkan 

pembelajaran koo 

peratif metode STAD (Student Teams Achievement Divisions) yang akan 

dilaksanakan di kelas eksperimen. 

Tahap Pelaksanaan 

Kelas IVA ditetapkan sebagai kelas kontrol dengan perlakuan tanpa 

pembelajaran kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement Divisions)  

yakni menggunakan metode ceramah,  sedangkan kelas IV B ditetapkan sebagai 

kelas eksperimen yang akan diberi perlakuan dengan penerapan pembelajaran 

kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement Divisions). Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen kolaboratif sehingga pemberian perlakuan 

dilaksanakan oleh guru berdasarkan RPP yang telah dibuat oleh peneliti untuk 

meminimalkan faktor luar yang akan mempengaruhi hasil penelitian, sedangkan 

peneliti sendiri bertindak sebagai observer. Perlakuan dilaksanakan sebanyak 3 x 

tatap muka dengan siswa dalam kurun waktu 2 minggu. Langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif metode STAD dilakukan disetiap pertemuan pada 

kegiatan ini (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi) yang meliputi a) presentasi 

kelas berupa penjelasan singkat dan tanya jawab untuk memberikan stimulus, 

membangkitkan semangat dan mengerahui gambaran umum tentang materi yang 

dipelajari, b) siswa bergabung dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa pada 

tiap-tiap kelompok dengan memperhatikan kesetaraan gender dan terdiri atas 

siswa dengan tingkat prestasi yang berbeda mulai dari tinggi, sedang dan rendah 

berdasarkan nilai pretest, untuk berdiskusi dan bekerja sama mengerjakan lembar 

kerja kelompok yang sudah dipersiapkan guru dalam bentuk permainan agar siswa 

lebih termotivasi dalam belajar. Siswa bekerja sama dan saling membantu antar 

anggota kelompok dalam memecahkan masalah dan siswa saling mengecek untuk 

memastikan bahwa setiap kelompok dapat menguasai konsep dan materi dengan 

saling bertanya jawab mengenai materi yang sedang dipelajari, c) siswa 

mengerjakan tes secara individual, d) Penghitungan skor peningkatan prestasi 
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individu dari hasil tes secara individual, e) siswa membuat rangkuman secara 

klasikal dari materi yang telah dipelajari, f) skor peningkatan prestasi individu tiap 

anggota kelompok diakumulasikan menjadi skor perolehan kelompok guna 

pemberian penghargaan kelompok. Penerapan pembelajaran kooperatif metode 

STAD (Student Teams Achievement Divisions) diukur dengan lembar observasi 

yang diberikan di setiap pertemuan. 

Tahap Akhir 

Setelah perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol selesai 

dilaksanakan, siswa diberikan angket motivasi belajar dan posttest untuk 

mengetahui motivasi belajar dan hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan. 

Data hasil pretest, posttest dan angket motivasi belajar di awal dan akhir 

perlakuan baik dalam kelas eksperimen maupun kelas kontrol serta data yang 

diperoleh dari observasi selama pemberian perlakuan dianalisis untuk menarik 

kesimpulan dan membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan dalam bab II. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini ada tiga yaitu 1 variabel 

independen/bebas dan 2 variabel dependen/terikat, yakni : 

1. Variabel Independen/bebas 

Variabel independen/bebas merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Variabel independen dalam penilitian ini adalah pembelajaran 

kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement Divisions).  

2. Variabel Dependen/terikat 

Variabel dependen/terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (bebas). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah motivasi belajar dan hasil belajar. 

3.3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian  

1. Pembelajaran Kooperatif Metode STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) 

Pembelajaran kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) yaitu pembelajaran kooperatif dengan langkah-langkahnya yaitu: 1) 
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Presentasi kelas oleh guru berupa penjelasan singkat dan tanya jawab, 2) Kerja 

kelompok heterogen, 3) Pelaksanaan kuis individual, 4) Perhitungan skor 

peningkatan prestasi individu, 5) membuat rangkuman materi secara klasikal, 

serta 6) Penghargaan kelompok yang didasarkan pada skor perolehan 

kelompok yang merupakan rata-rata dari skor peningkatan prestasi individu 

anggotanya.  

2. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah suatu keadaan dalam diri siswa yang 

mendorong siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran dan mengarahkan 

perilaku belajar siswa pada tujuan yang ingin dicapai yang dipengaruhi oleh 

kegiatan pembelajaran menggunakan metode STAD (Student Teams 

Achievement Divisions) yang diukur menggunakan angket motivasi belajar 

dengan  indikator pengukurannya berupa perhatian (meliputi aspek rasa ingin 

tahu, rangsangan dan pemusatan perhatian siswa), relevansi (meliputi aspek 

hubungan dengan kebutuhan dan kondisi siswa), kepercayaan diri (meliputi 

aspek kompetensi diri dan interaksi positif dengan lingkungan sekitar siswa),  

dan kepuasaan (meliputi aspek rasa puas dan bangga terhadap keberhasilan 

yang dicapai). 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan pengetahuan pada siswa sebagai akibat 

dari pengalaman belajar yang dialami siswa yang dipengaruhi oleh metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru yakni metode STAD (Student Teams 

Achievement Divisions). Hasil belajar dalam penelitian ini diukur 

menggunakan pretest dan posttest guna mendapatkan data hasil belajar berupa 

nilai tes. 

3.4 Unit dan Subjek Penelitian 

3.4.1 Unit Penelitian 

Unit penelitian ini penelitian ini adalah semua siswa SD Negeri 

Karangtengah 01 Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang tahun pelajaran 

2011/2012.  
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3.4.2 Subjek Penelitian 

Penelitian ini menetapkan siswa kelas IV semester II SD Negeri 

Karangtengah 01 sebagai subyek penelitian. Jumlah siswa kelas IV sebanyak  42 

siswa yang terbagi dalam 2 kelas yakni kelas IV A dan kelas IV B dengan jumlah 

21 siswa di masing-masing kelas. Kelas IV A ditetapkan sebagai kelas kontrol 

dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 9 anak dan siswa perempuan sebanyak 12 

anak. Sedangkan kelas IV B ditetapkan sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 

siswa laki-laki sebanyak 11 anak dan siswa perempuan sebanyak 10 anak. 

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan data 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan peneliti untuk mengetahui data tentang 

pencapaian pengajar dalam pemberian perlakuan di dalam kelas. Observasi 

dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap proses pembelajaran 

dalam kelas dengan obyek penelitian siswa kelas IV SD Negeri Karangtengah 

01. Hasil dari observasi penerapan pembelajaran kooperatif metode STAD 

(Student Teams Achievement Divisions) dimaksudkan untuk mendukung 

kesimpulan dari hasil penelitian. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam pengamatan/observasi dan juga digunakan sebagai bukti otentik bahwa 

peneliti telah benar-benar melaksanakan penelitian. Dokumen tersebut berupa 

nilai tes matematika siswa kelas IV semester I SD Negeri Karangtengah 01, 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), LKS (Lembar Kerja Siswa), soal 

pretest dan posttest, angket motivasi belajar, data hasil angket motivasi 

belajar sebelum dan sesudah perlakuan, daftar nama siswa, daftar kelompok 

siswa, data nilai kelompok, serta data hasil tes individual dan data nilai hasil 

pretest dan posttest. Dokumentasi foto juga digunakan untuk memberikan 

gambaran secara konkret mengenai pelaksanaan perlakuan.  
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3. Metode tes 

Metode tes berupa pretest dan posttest digunakan untuk mendapatkan 

data besarnya hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Karangtengah 01 pada 

mata pelajaran matematika sebelum dan sesudah mendapatkan perlakuan 

antara siswa kelas eksperimen yang diajar dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement 

Divisions)  dengan siswa kelas kontrol yang diajar tanpa penerapan 

pembelajaran kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) yakni menggunakan metode ceramah.  

4. Angket 

Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui data motivasi belajar 

siswa kelas IV SD Karangtengah 01 pada mata pelajaran matematika  dengan 

aspeknya meliputi perhatian siswa, relevansi, keyakinan dan kepercayaan diri 

siswa, dan kepuasan siswa yang kemudian dijabarkan dalam butir-butir 

pernyataan dalam instrumen angket. 

3.5.2 Instrumen pengumpulan Data 

1. Lembar observasi untuk mengukur variabel bebas 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang variabel 

bebas yakni pembelajaran kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) dalam pembelajaran yakni lembar observasi. Observasi dilakukan 

terhadap guru selama pemberian perlakuan dengan kisi-kisi yang disajikan pada 

tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Metode 

STAD 

No Aspek Yang Diamati Nomor 

1.  Guru memberikan presentasi kelas untuk memberikan stimulus, 
membangkitkan semangat dan mengetahui gambaran umum 
tentang materi yang dipelajari melalui penjelasan singkat dan 
tanya jawab 

1,2 



31 

 

 

 

2.  Pelaksanaan kerja kelompok 
- Siswa bergabung dalam kelompok heterogen 
- Siswa berdiskusi dalam kelompok 
- Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam 

memecahkan masalah yang ditemukan dalam tugas 
kelompok 

- Siswa saling mengecek untuk memastikan bahwa setiap 
anggota kelompok telah menguasai konsep serta materi yang 
dipelajari 

3,4,5,6 

3.  Pelaksanaan tes individual 7 
4.  Perhitungan skor peningkatan prestasi individu  8 
5.  Pembuatan rangkuman materi yang telah dipelajari 9 
6.  Pemberian penghargaan Kelompok 

- perhitungan skor perolehan kelompok dari rata-rata skor 
peningkatan prestasi individu anggota 

- guru memberikan penghargaan kepada masing-masing 
kelompok 

10,11 

 

Lembar observasi ini terdiri dari 11 item pernyataan. Skala pengukuran 

yang digunakan dalam lembar observasi adalah Skala Guttman dengan 2 alternatif 

pilihan jawaban yakni “Ya-Tidak”. Penerapan pembelajaran kooperatif metode 

STAD (Student Teams Achievement Divisions)  dikatakan berhasil jika semua 

langkah-langkah metode STAD (Student Teams Achievement Divisions)  telah 

dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran (khususnya pada kegiatan inti yang 

meliputi eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi). 

2. Instrumen Angket Dan Tes Untuk Mengukur Variabel terikat 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang variabel terikat 

yaitu: 

a. Motivasi belajar diukur menggunakan angket motivasi belajar yang 

diberikan kepada siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang disusun 

berdasarkan kisi-kisi yang disajikan pada tabel 3.2 sebagai berikut :  

Tabel 3.2 
Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar 

No Indikator Item Nomor 
1. Perhatian a. Siswa ingin tahu materi pelajaran yang 

akan dipelajari 
1,2,3 

b. Siswa terangsang untuk mengikuti 
pembelajaran dengan metode STAD  

4,5,6 

c. Siswa memusatkan perhatian pada 7,8,9,10,11 
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kegiatan pembelajaran 
2. Relevansi a. Siswa mengetahui hubungan materi 

pelajaran dengan kehidupan sehari-hari 
12,13,14 

b. Siswa dapat mengaitkan materi dengan 
kebutuhan dan kondisinya. 

15,16,17,18 

3. Percaya 
Diri 

a. Siswa  merasa berkompeten terhadap 
materi yang dipelajari 

19,20,21,22, 
23,24 

b. Siswa dapat berinteraksi secara positif 
dengan lingkungan 

25,26,27 

4 Kepuasan a. Siswa bangga dengan keberhasilan 
yang dicapai 

28,29,30,31 

b.  Siswa merasa puas setelah berhasil 
mencapai tujuan pembelajaran 

32,33,34,35 

 

Skala pengukuran yang digunakan dalam angket motivasi belajar 

adalah skala Likert yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negative dengan teknik skoring sebagai berikut: 

1. Sangat setuju (sangat positif)  diberi skor 4 

2. Setuju (positif)    diberi skor 3 

3. Kurang setuju (negatif)  diberi skor 2 

4. Tidak setuju (sangat negatif)  diberi skor 1 

Selanjutnya skor jawaban siswa dijumlah untuk mengetahui besarnya 

motivasi belajar siswa. Rentang skor motivasi belajar siswa ditentukan 

dengan rumus sebagai berikut : 

  
Rentang =  
 
Rentang skor motivasi belajar siswa adalah sebagai berikut: 

104-110 = motivasi rendah 

111-117  = motivasi cukup 

118-124 = motivasi tinggi  

125-132  = motivasi sangat tinggi 

b. Hasil belajar diukur dengan tes formatif berupa soal pretest dengan materi 

yang sudah diajarkan yakni bilangan Romawi dan posttest dengan materi 

yang akan diajarkan selama perlakuan dengan kisi-kisi pada tabel 3.3 dan 

tabel 3.4 sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 
Kisi-Kisi Soal Pretest Hasil Belajar 

Standar Kompetensi: 7. Menggunakan Lambang bilangan Romawi 
Kompetensi Dasar: 7.1  Mengenal lambang bilangan Romawi 

 7.2  Menyatakan bilangan cacah sebagai bilangan   
Romawi dan sebaliknya.  

No Indikator Soal Nomor Soal 

1. Menulis lambang bilangan romawi 10,15,17, 20 
2. Menyebutkan aturan penulisan lambing 

bilangan romawi 
3,26,28,29,30,31 

3. Mengubah lambang bilangan romawi ke 
dalam lambang bilangan cacah 

2,5,9,11,13,32 

4. Mengubah lambang bilangan cacah ke dalam 
lambang bilangan romawi 

1,4,6,8,14, 
18,19,21,33 

5. Melakukan Operasi hitung sederhana 
bilangan romawi 

7,16,27,35 

6. Memakai lambang bilangan romawi dalam 
kehidupan sehari-hari 

12,22,23,24,25,34 

 
Tabel 3.4 
Kisi-kisi Soal Posttest Hasil Belajar 

Standar Kompetensi:8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan    
hubungan antar bangun ruang 

Kompetensi Dasar: 8.1 Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana 
  8.2 Menentukan jaring-jaring balok dan kubus 
   8.3 Mengidentifikasi benda-benda dan bangun datar 

simetris 
No Indikator Soal Nomor Soal 

1. Menyebutkan sifat-sifat bangun ruang 
sederhana 

1,2, 

2. Menyebutkan pengertian sisi,rusuk,dan titik 
sudut pada bangun ruang 

19,33,34,35 
 

3. Menunjukkan letak sisi,rusuk, dan titik sudut 
pada bangun ruang 

7,8,9,37,3 
8, 39,40 

4. Menunjukkan gambar  balok dan kubus 
sesuai dengan sifat sifatnya 

3,4, 

5. Menyebutkan sifat-sifat bangun ruang kubus 
dan balok 

11,12,3,14,15,16, 
17,23,27,29,32, 

6. Menyebutkan benda-benda di lingkungan 
sekitar yang berbentuk balok dan kubus 

5,6,18,30 

7. Mengidentifikasi jaring-jaring balok dan 
kubus 

20,21,22,24,25,26 
28,3136, 
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Soal pretest dan posttest disajikan dalam bentuk soal pilihan 

ganda dengan 4 pilihan jawaban. Skala pengukuran yang digunakan pada 

instrumen ini adalah skala Guttman sehingga akan didapat jawaban yang 

tegas, yaitu “benar dan salah” dengan teknik skoring untuk jawaban benar 

diberi skor 1(satu) dan untuk jawaban salah diberi skor 0 (nol) (sugiyono, 

2010). Sedangkan nilai skor per item soal ditentukan dengan rumus: 

Nilai skor per item =  

Sehingga diperoleh bahwa nilai skor per item soal = 5 

Kriteria Penilaian hasil belajar (pretest/posttest) siswa ditentukan dengan 

rumus berikut : 

Nilai:  

Nilai maksimal  = 100 

Nilai minimal  = 0 

Rentang ditentukan berdasarkan nilai KKM pada mata pelajaran matematika 

yang ditetapkan oleh SD Negeri Karangtengah 01 yakni 71 sehingga : 

Nilai pretest/posttest < 71 = tidak tuntas 

Nilai pretest/posttest ≥ 71 = tuntas 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Teknik Analisis Data Variabel Independen 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Dalam 

menyajikan data tentang penerapan model pembelajaran kooperatif metodeSTAD 

digunakan tabel. Dalam teknik analisis ini dapat dideskripsikan penerapan model 

pembelajran kooperatif metodeSTAD dalam pembelajaran yang dilakukan peneliti 

sudah sesuai dengan teori penerapan model pembelajran kooperatif metodeSTAD 

atau belum. Sumber data berasal dari lembar observasi yang diisi oleh observer. 

3.6.2 Teknik Analisis Data Variabel Dependen 

3.6.2.1 Uji Prasyarat 

a. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas merupakan suatu langkah pengujian yang bertujuan untuk 

mengukur ketepatan instrumen tes dan angket yang digunakan dalam penelitian 

ini. Untuk mengetahui validitasnya, instrumen tes dan angket terlebih dahulu diuji 
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cobakan di kelas uji coba yaitu kelas IV SD Negeri Tlogo dengan jumlah siswa 

sebanyak 34 anak. Uji validitas dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS 

16 for windows. Untuk mengetahui tingkat validitas dengan melihat angka pada 

corrected item total correlation yang merupakan korelasi antara skor item dengan 

skor total item nilai yang kemudian dibandingkan dengan nilai r (0,3) dengan taraf 

signifikansi 5%. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat atau valid 

adalah jika R (nilai dalam kolom corrected item total correlation)≥0,3. Jadi jika 

nilai korelasi antara butir dengan skor total, R<0,3 maka butir dalam instrumen 

tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2010). 

b. Uji Reliabilitas Instrumen  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas atau tingkat 

keajegan jawaban siswa terhadap pertanyaan maupun pertanyaan dalam 

instrumen. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang 

digunakan berkali-kali akan menghasilkan data yang sama. Pengukuran tingkat 

reliabilitas alat pengumpul data dalam penelitian ini dengan menggunakan 

Cronbach’s Alpha. Besarnya koefisien Alpha merupakan tolak ukur dari tingkat 

reliabilitasnya. Uji reliabilitas dalam penelitian dengan menggunakan SPSS 16 for 

windows. Menurut George dan Mallery dalam (Mayangsari, 2011) pedoman untuk 

memberikan kategori reliabilitas adalah jika koefisien Alpha (α)≤0,7 maka tidak 

diterima, atau instrumen dinyatakan tidak reliabel, sedangkan untuk nilai α 

berkisar antara 0.7-0,8 adalah dapat diterima, sehingga instrumen dinyatakan 

reliabel. Nilai α yang berkisar antara 0,8-0,9 menunjukkan bahwa instrumen 

memiliki reliabilitas yang bagus, sedangkan nilai α>0,9 menunjukkan bahwa 

instrumen memiliki reliabilitas yang memuaskan.   

c. Indeks Kesukaran Instrumen Tes 

Analisis tingkat kesukaran item instrumen tes dalam penelitian ini 

digunakan untuk menunjukkan tingkat kesukaran tiap item soal pretest dan 

posttest. Selanjutnya hasil analisis tingkat kesukaran item instrumen tes digunakan 

untuk menentukan apakah tingkat kesukaran antara soal pretest dan posttest sudah 

setara atau belum. Jika sudah setara maka soal pretest dan posttest dapat 

digunakan sebagai instrumen pengukuran hasil belajar. Cara melakukan analisis 
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untuk menentukan indeks kesulitan soal adalah dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan rumus: 

a. P  = indeks kesukaran setiap butir soal 

b. B = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

c. JS = banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang 

   dimaksudkan (Arikunto, 2010). 

Kriteria yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh, 

maka semakin sulit soal tersebut, sebaliknya semakin besar indeks kesukaran yang 

diperoleh maka semakin mudah soal tersebut. Kriteria tingkat kesukaran soal 

adalah sebagai berikut: 

a. 0-0,30  = soal kategori sukar 

b. 0,31-0,70  = soal kategori sedang 

c. 0,71-1,00  = soal kategori mudah (Arikunto, 2010). 

Menurut Arikunto (2010) soal yang dianggap baik atau ideal adalah soal-

soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang yakni memiliki indeks kesukaran 

antara 0,31 sampai dengan 0,70. Namun hal ini bukan berarti bahwa soal-soal 

yang mudah atau sukar tidak boleh digunakan sebab soal yang sukar akan 

menambah motivasi belajar siswa yang pandai, sedangkan soal yang sukar akan 

membangkitkan motivasi belajar siswa yang lemah. 

d. Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok memiliki 

tingkat varians data yang sama atau tidak. Uji homogenitas varian menggunakan 

program SPSS 16 for windows, yaitu dengan melihat nilai sig. pada tabel Test of 

Homogeneity of Variences menunjukkan hasil uji homogenitas dari varians. 

Kaidah keputusannya adalah jika nilai sig.>0,05, maka varians dari data yang diuji 

adalah sama atau homogen (Dahlan, 2009). 
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e. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui data yang dianalisa berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas merupakan syarat mutlak untuk dapat melakukan analisis statistik 

parametrik selanjutnya. Uji normalitas menggunakan Uji Shapiro-Wilk  melalui 

SPSS 16 for windows karena jumlah sampel penelitian ini ≤50, yaitu 42 siswa. 

Sebaran data dikatakan normal atau tidak normal dapat dilihat pada tabel output 

SPSS Tests of Normality dengan melihat taraf signifikansinya. Kaidah 

keputusannya adalah jika nilai sig.>0,05 maka data tersebut dinyatakan 

berdistribusi normal (Dahlan, 2009). 

f. Uji Kesamaan Dua Rata-rata Motivasi Belajar dan Hasil Belajar 

(Pretest) Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol. 

Uji kesamaan dua rata-rata data motivasi belajar dan hasil belajar awal 

(pretest) kelompok ekperimen dan kontrol untuk mengetahui bahwa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki motivasi belajar dan kemampuan awal 

yang sama atau berbeda dengan menggunakan uji Independent Sample t-test. 

Kaidah keputusan dengan melihat hasil output SPSS yaitu pada tabel Independent 

Samples Test yakni : 

Kaidah keputusan dengan melihat hasil output SPSS yaitu pada tabel 

Independent Samples Test. Kemudian dianalisa sebagai berikut : 

1. Pengujian dilakukan sebelum analisis Independent Samples Test yaitu uji 

asumsi varian (uji Levene’s) (=uji homogenitas) yaitu untuk mengetahui 

apakah varian tersebut sama atau berbeda. Dikatakan sama apabila nilai 

sig.(2- tailed)>0.05, dan berbeda jika nilai sig.(2- tailed)< 0.05. Jika varian 

sama maka uji t menggunakan Equal Variance Assumed (diasumsikan varian 

yang sama) dan jika varian berbeda menggunakan Equal Variance Not 

Assumed (diasumsikan varian berbeda).  

2. Selanjutnya dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika –t tabel 

≤ t hitung ≤ t tabel, maka tidak ada tidak ada perbedaan (sama), dan jika –t 

hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel maka terdapat perbedaan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 
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3.6.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan melalui Uji perbedaan rata-rata data motivasi 

belajar dan hasil belajar akhir (posttest) kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol dengan menggunakan uji Independent Sample t-test. Kaidah keputusan 

dengan melihat hasil output SPSS yaitu pada tabel Independent Samples Test. 

Kemudian dianalisa sebagai berikut: 

1. Pengujian dilakukan sebelum analisis Independent Samples Test yaitu uji 

asumsi varian (uji Levene’s) (=uji homogenitas) yaitu untuk mengetahui 

apakah varian tersebut sama atau berbeda. Dikatakan sama apabila nilai sig.(2- 

tailed)>0.05, dan berbeda jika nilai sig.(2- tailed)<0.05. Jika varian sama 

maka uji t menggunakan Equal Variance Assumed (diasumsikan varian yang 

sama) dan jika varian berbeda menggunakan Equal Variance Not Assumed 

(diasumsikan varian berbeda).  

2. Selanjutnya dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika –t tabel 

≤ t hitung ≤ t tabel, maka tidak ada tidak ada perbedaan (sama), dan jika –t 

hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel maka terdapat perbedaan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

3.6.4 Indikator Kinerja 

Penelitian dikatakan berhasil jika : 

1. ≥75% siswa kelas eksperimen mendapat skor motivasi belajar ≥118 (minimal 

level tinggi).  

2. ≥75% siswa kelas eksperimen mendapat nilai ≥71. 


