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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1.  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen. Metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan, dalam penelitian ini perlakuan yang 

digunakan adalah penggunaan media powerpoint. Tujuan dari penelitian 

eksperimental adalah untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab-akibat 

berapa besar hubungan sebab-akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-

perlakuan tertentu (treatment) pada beberapa kelas eksperimen dan menyediakan 

kelas kontrol untuk perbandingan. Jadi metode eksperimen adalah metode yang 

sesuai dengan judul penelitian ini, karena penelitian ini membandingkan tiga 

variabel yaitu penggunaan media powerpoint dalam pembelajaran IPA terhadap 

motivasi dan hasil belajar siswa kelas V A Semester II SD SN Batursari 06 

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. 

Jenis penelitian ekperimen yang digunakan adalah Quasi-Experimental 

Research, hal ini bertujuan memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi 

informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam 

keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan/atau memanipulasi 

semua variabel yang relevan. 

3.1.2.  Desain Penelitian 

Adapun desain eksperimen yang akan digunakan peneliti adalah 

Nonequivalent Control Group Design. Terdapat kelas kontrol tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel–variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Kemudian diberi pretest untuk 

mengetahui keadaan awal dan selanjutnya melakukan perlakuan (treatment). 

Setelah perlakuan selesai dilaksanakan posttest. Hasil posttest yang baik adalah 

bila nilai kelas berbeda secara signifikan. Sehingga perlakuan yang diberikan 

kepada kelas eksperimen (X) dapat berpengaruh secara signifikan terhadap hasil
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belajar siswa. 

 

 

 

Gambar 1. Desain Penelitian 

Keterangan : 

Q1 dan Q3 : Nilai pretest sebelum diadakan treatment/perlakuan 

(penggunaan media powerpoint) 

Q2 : Nilai posttest setelah diadakan treatment/perlakuan 

(penggunaan media powerpoint) di kelas eksperimen 

Q4 : Nilai posttest tanpa ada perlakuan di kelas kontrol  

X : Perlakuan untuk kelas eksperimen yaitu pada kelas VA, 

pembelajaran dengan menggunakan media powerpoint untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas V. 

 

Prosedur Penelitian: 

Tahap-tahap eksperimen yang digunakan adalah: 

a. Memilih populasi penelitian yaitu SD SN Batursari 06. 

b. Memilih sampel sebagai kelas eksperimen yaitu kelas VA yang menggunakan 

media pembelajaran terhadap peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa. 

Dan kelas VB sebagai kelas kontrol yang diberikan pembelajaran seperti 

biasa guru mengajar. 

c. Menyusun kisi-kisi yang dikembangkan dalam instrumen tes. 

d. Mengujicobakan instrumen dan tindakan pada kelas uji coba yaitu kelas V di 

SDN Batursari 03. 

e. Menganalisis instrumen tes untuk menguji apakah instrumen valid dan 

reliabel. 

f. Memberikan pretest pada kelas VA dan VB di SD SN Batursari 06. 

g. Membagikan instrumen angket untuk mengukur motivasi belajar siswa kelas 

VA dan VB di SD SN Batursari 06. 

Q1 X Q2 
 

Q3  Q4 
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h. Menganalisis hasil pretest yang dilakukan siswa kelas VA dan VB di SD SN 

Batursari 06 untuk mengetahui bahwa kedua kelas tersebut tidak ada 

perbedaan yang signifikan. 

i. Menganalisis hasil angket motivasi siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

j. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media powerpoint di kelas 

VA, untuk kelas VB dengan pembelajaran yang dilakukan guru seperti biasa 

(tanpa menggunakan media powerpoint) 

k. Melaksanakan posttest pada siswa kelas VA dan VB di SD SN Batursari 06. 

l. Membagikan instrumen angket untuk mengukur motivasi belajar siswa kelas 

VA dan VB di SD SN Batursari 06. 

m. Membandingkan perbedaan hasil pretest dengan posttest antara kelas 

eksperimen (kelas VA) dan kelas kontrol (kelas VB) di SD SN Batursari 06 

n. Membandingkan keadaan hasil tes antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

untuk menentukan apakah penggunaan media powerpoint di kelas eksperimen 

terdapat perubahan nilai yang lebih tinggi pada kelas kontrol, dalam 

menghitung dan menganalisis data dilakukan dengan bantuan Software SPSS 

(Statistic Product and Service Solutions). 

o. Interpretasi hasil penghitungan data. 

3.1.3.Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai bulan Maret bertempat 

di kelas V SD SN Batursari 06 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang 

dilakukan pada Semester II Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

3.2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel 

penelitian dalam penelitian ini ada dua jenis variabel yaitu variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen). 
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3.2.1. Variabel Bebas (X) 

Variabel independen sering disebut dengan variabel bebas. Merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya variabel 

dependen.  

Dalam penelitian ini ada satu variabel bebas (independen) adalah 

penggunaan media powerpoint (X). Dimana pemanfaatan media powerpoint ini 

akan mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa. Jadi media pembelajaran 

powerpoint itu merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan 

dalam kegiatan proses belajar mengajar. Melalui pemanfaatan media powerpoint 

dalam pembelajaran diharapkan siswa akan lebih mudah memahami materi yang 

akan dipelajari, sehingga akan mempengaruhi motivasi dan hasil belajarnya. Dan 

melalui penggunaan media dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi 

belajar sehingga diharapkan siswa lebih tertarik dan semangat dalam menerima 

pelajaran. Pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat ditampilkan secara 

langsung selama pembelajaran. Untuk melihat atau mengukur variabel independen 

yaitu media powerpoint (X) digunakan lembar observasi.  

3.2.2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel independen (bebas). Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah motivasi belajar (Y1) 

dan hasil belajar (Y1). 

Dimana antara motivasi (Y1) dan hasil belajar siswa (Y1) siswa akan 

meningkat dengan adanya pengaruh dari penggunaan media pembelajaran 

powerpoint. Dengan diterapkannya variabel independen berupa penggunaan 

media powerpoint pada pembelajaran IPA dapat mempengaruhi motivasi dan hasil 

belajar siswa terhadap materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru 

sehingga siswa yang sebelumnya belum tuntas dapat mencapai KKM. Untuk 

mengukur variabel dependen motivasi belajar (Y1) digunakan angket. Dan untuk 

melihat atau mengukur variabel hasil belajar siswa (Y2) digunakan instrumen test. 

Dalam penelitian ini sebagai variabel bebas (independen) adalah media 

powerpoint (X1) sedangkan variabel terikat (dependen) adalah dan motivasi 
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belajar (Y1) dan hasil belajar (Y2). Hal ini dapat kita lihat dalam bagan di bawah 

ini: 

 

 

Gambar 2. Variabel Penelitian 

Keterangan: 

X : Media powerpoint sebagai variabel bebas (independen) 

Y1 : Motivasi belajar sebagai variabel terikat (dependen) 

Y2 : Hasil belajar siswa sebagai variabel terikat (dependen) 

3.2.3. Definisi Operasional Variabel 

3.2.3.1. Media powerpoint adalah salah satu media pembelajaran yang digunakan 

di kelas eksperimen dalam proses kegiatan belajar mengajar. Penggunaan media 

powerpoint di dalam proses kegiatan mengajar dapat dilihat melalui lembar 

observasi kegiatan guru selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

3.2.3.2. Motivasi Belajar adalah suatu kekuatan dan dorongan dari individu yang 

dapat berupa keinginan, perhatian, kemauan atau cita-cita yang mengarahkan 

individu untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas belajar untuk mencapai 

hasil belajar yang diinginkan. Skor motivasi belajar yang diperoleh siswa setelah 

siswa mengisi angket motivasi belajar yang berbentuk skala dengan rentangan 

angka 1 hingga 4. 

3.2.3.3. Hasil Belajar adalah hasil kemampuan yang diperoleh siswa setelah 

melakukan proses pembelajaran di kelas. Pencapaian hasil belajar tersebut dapat 

diketahui setelah adanya pengukuran oleh guru melalui kegiatan evaluasi. 

3.3. Subjek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada siswa kelas V Semester 2 SD SN 

Batursari 06. Jumlah siswa kelas V sebanyak 95 siswa yang terdiri dari 2 kelas. 

Kelas VA terdiri dari 49 siswa digunakan sebagai kelas eksperimen yang terdiri 

atas 23 siswa perempuan dan 26 siswa laki-laki. Kelas VB terdiri dari 46 siswa 

digunakan sebagai kelas kontrol yang terdiri atas 20 siswa laki-laki dan 26 siswa 

perempuan. 

 

(X) 

(Y2) 

(Y1) 
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3.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga 

hal yang akan diteliti, yaitu: 

3.4.1.1. Observasi 

Observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang pencapaian pengajar 

dalam pemberian treatment di dalam kelas. Sehingga dalam pelaksanaan 

pembelajaran benar-benar sesuai dengan kondisi dan proses yang diharapkan. 

Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan media 

powerpoint. Saat peneliti mengajar dengan menggunakan media powerpoint di 

dalam kelas, guru kelas mengamati dan mengisi lembar observasi. Di dalam 

lembar observasi juga terdapat kisi–kisi untuk mengamati siswa di dalam kelas. 

Dengan menggunakan metode ini data yang ingin diperoleh adalah untuk 

mengetahui apakah peneliti melakukan pembelajaran sesuai dengan prosedur 

penggunaan media powerpoint. 

3.4.1.2. Angket 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui seberapa besar motivasi belajar 

siswa dengan menggunakan teknik non-test yaitu pengisian angket. Angket 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang motivasi belajar yang dinilai dari 

aspek dan indikator yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan angket tertutup dan langsung. Dikatakan angket langsung datanya 

yaitu data yang diambil berasal dari siswa. Dikatakan tertutup karena dalam 

angket tersebut sudah disediakan alternative jawaban dan siswa tinggal memilih 

salah satu jawaban tersebut.  

3.4.1.3. Test 

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan data besarnya 

hasil belajar siswa pada pokok bahasan klasifikasi batuan dengan adanya 

treatment yaitu dengan penggunaan media pembelajaran powerpoint dalam 

pembelajaran IPA terhadap hasil belajar siswa kelas V SD SN Batursari 6 
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Semester II Tahun Ajaran 2011/2012. Teknik tes yang digunakan ini untuk 

mengukur kemampuan belajar masing-masing siswa dalam pembelajaran IPA. 

Tes yang digunakan dalam pengumpulan data variabel (Y) adalah berbentuk 

pilihan ganda dan isian. 

 Posttest merupakan tes yang diberikan kepada subjek penelitian (siswa) 

setelah adanya suatu perlakuan baru selama proses penelitian berlangsung. 

Posttest digunakan untuk melihat output dan tingkat keberhasilan pemberian 

perlakuan baru dalam pembelajaran yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Pelaksanaan evaluasi/posttest dimaksudkan untuk mengetahui ada dan tidaknya 

peningkatan nilai yang dicapai oleh siswa sebagai indikator peningkatan prestasi 

baik di kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

3.4.2. Instrumen Pengumpulan Data Penelitian 

3.4.2.1. Instrumen Pengumpulan Data Variabel X (Penggunaan Media 

Pembelajaran Powerpoint) 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi 

yang dilakukan pada saat pembelajaran dan tes yang dilaksanakan setelah 

pembelajaran dilakukan di kelas. Lembar observasi dilakukan untuk mengontrol 

proses pembelajaran agar sesuai dengan kondisi yang diinginkan. 

1) Kisi–kisi Observasi 

Sebelum instrumen observasi dibuat, dibuat terlebih dahulu kisi-

kisinya. Konsep dasar penyusunan instrumen observasi dalam hal ini adalah 

prosedur pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan media powerpoint. 

Kisi–kisi observasi penggunaan media powerpoint dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Tindakan Pembelajaran dengan Menggunakan Media Powerpoint 

Aspek Indikator Penggunaan Media Powerpoint Item 

Kegiatan 
Awal 

Guru menyampaikan topik yang akan dipelajari 1 
Guru menunjukkan gambar-gambar yang ada di dalam 
slide powerpoint yang terkait dengan topik guna 
mengawali pembahasan topic 

2 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 3 
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Lanjutan Tabel 3.1. 
Kisi-Kisi Tindakan Pembelajaran 
dengan menggunakan media powerpoint 
Kegian Inti 

Eksplorasi 

Siswa secara mandiri mencari informasi dari berbagai 
sumber (buku, majalah, internet, pengalaman) untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru mengenai 
topik yang dibahas. 

4 

Siswa mendiskusikan jawaban secara klasikal. 5 

Elaborasi 
Siswa melengkapi pemahaman setiap point materi yang 
ada dalam pertanyaan dengan memahami slide 
pembelajaran yang disediakan oleh guru 

6, 7, 8, 

 Guru membagi siswa dalam kelompok kecil yang terdiri 
dari 5-6 siswa dan membagikan lembar kerja kelompok 
untuk memperdalam materi 

9, 10 

 Siswa melakukan kegiatan yang ada pada lembar kerja 
kelompok yang telah dirancang guna semakin memahami 
materi dari slide media powerpoint. 

11, 12 

 Guru berkeliling guna mengontrol dan memotivasi siswa 
selama kegiatan diskusi berlangsung 

13 

 Beberapa  kelompok mempresentasikan hasil kerja 
kelompok 

14 

Konfirmasi 

Siswa bersama guru mendiskusikan, menambah gagasan, 
mengkonfirmasi secara klasikal hasil presentasi 
kelompok. 

15 

Guru memberikan penghargaan berupa reward terhadap 
kelompok yang mendapatkan skor tertinggi 

16 

Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang 
diajarkan 

17 

Kegiatan 
Akhir 

Guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa 
mengenai materi yang kurang jelas 

18, 19 

Guru memberikan evaluasi berupa test 20 
Total Item 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor per item = 4 

Nilai maksimal = (jumlah pernyataan x skor per item) 

  = (20 x 4) 

  = 100 

Skoring =  �
���

�������� 

Rentang Nilai dan Kriteria Penilaian 
 
91 – 120 = A = Sangat Baik 
61 –   90 = B = Baik 
31 –   60 = C = Cukup 
1   –   30 = D  = Kurang 
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2) Item Observasi 

Item instrumen observasi disusun berdasarkan pada kisi-kisi tes yang telah 

dibuat. (terlampir) 

 

3.4.2.2. Instrumen Pengumpulan Data Variabel Y1 (Motivasi Belajar) 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan pembagian angket pada saat sebelum dan sesudah pembelajaran baik di 

kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. Instrumen ini bertujuan untuk 

mengetahui dan mengukur tingkat motivasi siswa selama proses pembelajaran 

IPA. 

Sesuai dengan tehnik pengumpulan data yang dilakukan maka alat yang 

digunakan sebagai pengumpulan data yaitu angket. Angket digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang motivasi belajar yang dinilai dari perasaan senang 

siswa dengan guru IPA dan saat mengikuti pelajaran IPA, adanya kemauan, 

adanya kecerdasan, dan adanya kemandirian siswa dalam belajar. Angket ini 

diadopsi skripsi dari Indriaswati yang berjudul “Ganjaran nonverbal sebagai 

media meningkatkan motivasi dan prestasi belajar IPA khususnya tentang 

pemahaman konsep sifat-sifat cahaya siswa kelas V di SD Negeri Sumurboto 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2009/2010”. 

Dalam instrumen angket penelitian yang telah dilakukan oleh Indriaswati 

terdapat 28 pernyataan yang valid, kemudian angket tersebut diuji reabilitas dan 

validitasnya kembali di SDN Batursari 03 dengan jumlah responden sejumlah 45 

responden, setelah melakukan uji reabilitas dan validitas kembali di SDN 

Batursari 03 terdapat 20 pernyatan yang valid.  

Di dalam angket motivasi ini terdapat dua model item pernyataan yaitu 

item unfavorable (angket negatif) dan item favorable (angket positif). 

Skor Item Unfavorable 

Selalu                     = 1 

Sering                     = 2 

Kadang-Kadang    = 3 

Tidak Pernah         = 4 

Skor Item Favorable 

Selalu                     = 4 

Sering                     = 3 

Kadang-Kadang    = 2 

Tidak Pernah         = 1 



42 
 

 
 

Sebelum pembuatan instrumen test maka dibuat tabel kisi-kisi 

penyebaran angket motivasi belajar siswa sebagai berikut: 

1) Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar 

Kisi-kisi angket motivasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Item Motivasi Belajar 

No Aspek Indikator No. Item No Item 
Valid 

I Intrinsik 
 1. Perasaan 

Senang 
a. Senang mengikuti 

pelajaran IPA 
1,4*,8,9 1,2,3 

  b. Senang terhadap guru IPA 2*,5 4 
  c. Senang terhadap media 

yang ditampilkan 
3,6*,7 5,6 

 2. Kemauan a. Kemauan siswa 
mengerjakan soal-soal 
IPA 

10,11*,18* 7 

  b. Kemauan siswa 
mengerjakan PR 

12,16* 8 

  c. Kemauan siswa 
memperoleh nilai baik 

13,14 9,10 

  d. Kemauan siswa 
mendengarkan penjelasan 
dari guru 

15,17 11,12 

 3. Kecerdasan a. Kesadaran siswa untuk 
belajar IPA 

19 13, 

  b. Kesadaran siswa untuk 
mendalami materi IPA 

20,24 14,15, 

  c. Kesadaran siswa 
memperhatikan saat 
proses pembelajaran 
berlangsung 

21,23 16,17 

  d. Kesadaran siswa untuk 
bertanya tentang materi 
yang belum jelas 

22,25* 18 

 4. Kemandirian a. Kesadaran siswa untuk 
tidak menyontek 

26,27,28* 19, 20 

Total Pernyataan 20 20 
Keterangan: * = butir soal yang gugur/ tidak valid 

Skoring (%) = �
	
�������  Ket: n = Skor yang diperoleh 

   = �

�
������         N = Skor maksimal 



43 
 

 
 

Nilai maksimal = (Jumlah pernyataan x skor per item) 

     = 80 

Rentang Nilai dan Kriteria Penilaian 

Rentang Nilai:   Kriteria Penilaian 

80 –  99  = A   A = Sangat Tinggi 

60 –  79  = B   B = Tinggi 

40 –  59  = C   C = Sedang 

20 –  39  = D   D = Rendah 

Angket motivasi beljaar ini setelah divalidasi terdapat 20 item pernyataan 

yang terdiri dari 6 item pernyataan unfavorable dan 14 item pernyataan favorable. 

Nomor item yang unfavorable adalah 3, 9, 11, 16, 18, dan 20. Sedangkan 13 

nomor item yang favorable adalah 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, dan 19. 

3) Item Angket Motivasi 

Item instrumen angket motivasi belajar dibuat berdasarkan dengan kisi-kisi 

yang telah dibuat. (terlampir) 

4) Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Motivasi 

Dalam penelitian ini instrumen uji validitas angket dilakukan di SDN 

Batursari 03 dengan mengambil responden kelas V dengan jumlah 45 siswa. maka 

apabila dilihat di dalam tabel r (korelasi product moment) maka batas koefisien 

dengan taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,294. Sehingga batas nilai koefisien 

yang digunakan adalah 0,294. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel koefisien nilai r 

korelasi product moment berdasarkan jumlah responden (n) 45 siswa kelas V dan 

menggunakan taraf signifikansi 5% maka hasil yang tertera dalam tabel adalah 

0,294. 

Validitas angket ini juga dapat dihitung menggunakan bantuan Software 

SPSS 17 yaitu dengan cara Analyze–Scale–Reliability Analysis atau dapat 

menggunakan Analyze–Correlate–Bevariate kemudian untuk melihat hasilnya 

apakah item soal valid atau tidak. Sehingga pada output hasil penghitungan 

dengan bantuan Software SPSS 17 pada tabel yang menunjukkan nilai Corrected 

Item-Total Correlation dibawah 0,294 maka item soal tersebut dinyatakan tidak 

valid dan tidak boleh digunakan.. Sedangkan item soal yang memiliki nilai 
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Corrected Item-Total Correlation diatas 0,294 menunjukkan item soal dinyatakan 

valid. 

Instrumen angket yang diberikan pada kelas eksperimen dilakukan ujicoba 

terlebih dahulu. Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 dilakukan ujicoba 

instrumen angket motivasi. Dan setelah mendapat hasil dari siswa, dapat 

dilakukan perhitungan uji validitas dengan bantuan Software SPSS 17 diperoleh 

instrumen soal terdiri dari 20 item pernyataan angket. 

3.4.2.3. Instrumen Pengumpulan Data Variabel Y2 (Hasil Belajar) 

Prosedur pembuatan tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Kisi–kisi Test 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari instrumen pretest dan instrumen posttest. Bentuk tes dalam instrumen ini 

adalah pilihan ganda dan isian. Tes ini digunakan untuk mendapatkan hasil belajar 

IPA siswa kelas V setelah diberikan perlakuan. Sebelum pembuatan instrumen tes 

maka dibuat kisi-kisi instrumen tes hasil belajar terhadap pelajaran IPA kelas V 

semester II SD SN Batursari 06 Kec. Mranggen Kab. Demak. Berikut ini adalah 

tabel kisi-kisi instrumen hasil belajar IPA: 

Tabel 3.3 
Kisi-Kisi Instrumen pretest IPA Kelas V 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok Indikator Bentuk 

Soal No Soal 

6.  
Menerapkan 
sifat-sifat 
cahaya 
melalui 
kegiatan 
membuat 
karya/model 

6.1.  
Mendeskrip
sikan sifat-
sifat cahaya 
 

Sifat-
sifat 
cahaya 

1. Menyebutkan 
sifat-sifat cahaya 
(bening, berwarna 
dan gelap. 

2. Mendeskripsikan 
sifat-sifat cahaya 
yang mengenai 
cermin datar dan 
cermin lengkung 
(cembung atau 
cekung) 

3. Menunjukkan 
contoh pembiasan 
cahaya dalam 
kehidupan sehari-
hari 

PG 
 

Isian 
 
 

PG 
 

Isian 
 
 

 
PG 
Isian 

 
 
 

1,2,6,9,11, 
12,14,20 
3,7,8 
 
 
3,5,7,8,10, 
17,18, 
2,5,10 
 
 
 
15,16,19, 
4,9 
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4. Memberikan 
contoh peristiwa 
peguraian cahaya 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

PG 
Isian 

 

4,13, 
1,6, 

Jumlah Soal 30 

 

Sedangkan kisi-kisi instrument posttest IPA kelas V untuk mengukur hasil 

belajar siswa setelah diadakan perlakuan dengan materi jenis-jenis batuan dapat 

dilihat tabel dibawah ini: 

Tabel 3.4 

Kisi–Kisi Instrumen Test Hasil Belajar IPA Materi tentang Jenis-jenis Batuan 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok Indikator Bentuk 

Soal No Soal 

7. Memahami 
perubahan 
yang terjadi 
di alam dan 
hubungannya 
dengan 
penggunaan 
sumber daya 
alam 

7.1  
Mendeskripsi
kan proses 
pembentukan 
tanah karena 
pelapukan 
 

Jenis-
jenis 
batuan, 
pelapu-
kan 
batuan 

5. Menggolongkan 
batuan 
berdasarkan 
warna, kekerasan, 
permukaan (kasar 
dan halus) 

PG 
 

Isian 
 

5, 16, 
 
3, 6 
 

6. Menggolongkan 
batuan 
berdasarkan 
proses 
pembentukannya 

PG 
 
 

Isian 

1,2,3,6,7,8
, 10,12,15, 
17, 18, 20 
1,2,4,5,9, 
10 

7. Menjelaskan 
proses 
pembentukan 
tanah karena 
pelapukan 

PG 
 

Isian 

4, 9, 11, 
13, 14, 19 
7, 8, 

Jumlah Soal 30 

Skor per item = ��
�

   

Nilai Maksimal = 100 

Kriteria Penilaian:     Rentang Nilai 

Nilai =   Skor benar x jumlah item soal  � 70   = Belum Tuntas 

=   ��
�

  x 30     � 70   = Tuntas 

  =   100     
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2) Item tes 

Item tes disusun berdasarkan pada kisi-kisi tes yang telah dibuat. Skor yang 

dipakai adalah skala penilaian. (terlampir) 

3) Uji Reabilitas dan Validitas Soal 

Uji persyaratan untuk variabel Y dilakukan untuk menguji instrumen soal tes. 

Setelah instrumen tes dikembangkan dari kisi-kisi dalam bentuk soal, maka 

dilakukan uji intrumen yaitu dengan cara: 

a) Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Syarat instrumen dikatakan memiliki validitas apabila sudah dibuktikan 

melalui pengalaman, yaitu melalui sebuah uji coba. Untuk menafsirkan hasil uji 

validitas, kriteria yang digunakan (Sambas dan Maman, 2007) adalah: 

a. Jika nilai hitung r lebih besar (>) dari nilai tabel r maka item angket 

dinyatakan valid dan dapat dipergunakan, atau 

b. Jika nilai hitung r lebih kecil (<) dari nilai tabel r maka item angket 

dinyatakan tidak valid dan tidak dapat dipergunakan 

c. Nilai tabel r dapat dilihat dengan taraf signifikansi � = 5% dan jumlah 

responden yang digunakan sebanyak 45 siswa maka dapat dilihat pada tabel 

tabel koefisien nilai r korelasi product moment maka nilai koefisien sebesar 

0,294.  

Dalam penelitian ini instrumen uji validitas dilakukan di SDN Batursari 03 

dengan mengambil responden kelas V dengan jumlah 45 siswa. Apabila dilihat di 

dalam tabel r (korelasi product moment) maka batas koefisiennya dengan taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,294. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel 

koefisien nilai r korelasi product moment berdasarkan jumlah responden (n) 45 

siswa kelas V dan menggunakan taraf signifikansi 5% maka hasil yang tertera 

dalam tabel adalah 0,294. 

Hasil validitas tes dapat dihitung menggunakan bantuan Software SPSS 17 

yaitu dengan cara Analyze–Scale–Reliability Analysis atau dapat menggunakan 
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Analyze–Correlate–Bivariate kemudian untuk melihat hasilnya apakah item soal 

valid atau tidak, dapat dilihat pada output hasil penghitungan, apabila nilai 

koefisien kurang dari 0,294 maka item soal tersebut tidak valid dan tidak boleh 

digunakan. Hal ini dikarenakan nilai koefisien yang digunakan adalah 0,294. 

Sehingga pada output hasil penghitungan dengan bantuan Software SPSS 17 for 

windows, pada tabel yang menunjukkan nilai Corrected Item-Total Correlation 

dibawah 0,294 maka item soal tersebut dinyatakan tidak valid. Sedangkan item 

soal yang memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation diatas 0,294 

menunjukkan item soal dinyatakan valid. 

Instrumen soal yang akan diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dilakukan uji coba terlebih dahulu. Ujicoba instrumen ini dilakukan di SDN 

Batursari 03. Pada tanggal 21 Februari 2012 dilakukan ujicoba instrumen soal 

pretest. Dan pada tanggal 28 Februari 2012 dilakukan ujicoba instrument soal 

posttest. Instrumen ini terdiri dari dua bentuk yaitu pilihan ganda dan isian. Dan 

setelah mendapat hasil dari siswa, dapat dilakukan perhitungan uji validitas 

dengan bantuan Software SPSS 17 for windows. 

b) Uji Reliabilitas 

Disamping pengujian validitas terhadap instrumen juga dilakukan pengujian 

reliabilitas. bahwa instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang 

sama. 

Metode pengambilan keputusan pada uji reliabilitas menurut Priyatno (2010: 

32) bahwa reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan reabilitas 0,7 

dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. Instrumen dapat dikatakan reliabel 

apabila nilai koefisien Alpha Cronbacah > 0,6. Reliabilitas suatu instrumen dapat 

dihitung menggunakan bantuan Software SPSS 17 for windows yaitu dengan cara 

Analyze–Scale–Reliability Analysis. 

Untuk menguji reliabilitas instrumen seperti halnya menguji validitas, penulis 

menggunakan hasil nilai yang diperoleh dari hasil pekerjaan siswa pada kelas 

kelas V SDN Batursari 03 pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 untuk 
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ujicoba instrumen pretest dan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 untuk 

ujicoba instrument posttest.  

Instrumen ini terdiri dari dua bentuk yaitu pilihan ganda dan isian. Dan 

setelah mendapat hasil dari siswa, dapat langsung dilakukan perhitungan uji 

validitas dengan bantuan Software SPSS 17. Sehingga dari hasil penghitungan 

validitas dan reliabilitas maka instrumen tersebut dapat langsung digunakan dalam 

penelitian. 

4) Analisis Taraf Kesukaran 

Tujuan dari uji tingkat kesukaran adalah untuk mengetahui bahwa tingkat 

kesukaran instrumen yang digunakan dalam penelitian. Soal yang baik adalah soal 

yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak 

merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal 

yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak 

mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. 

Menurut Suharsimi (2010) menyatakan bahwa bilangan yang menunjukkan 

sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty index). 

Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,00. Indeks kesukaran ini 

menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 

menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan 

bahwa soalnya terlalu mudah. Rumus yang digunakan untuk mencari taraf 

kesukaran adalah: 

     

 

 

Keterangan: 

P  = Indeks Kesukaran 

B  = Banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS = Jumlah seluruh peserta tes 

Kriteria yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh, maka 

semakin sulit soal tersebut. Sebaliknya semakin besar indeks kesulitan yang 

P  =  B  

 JS 
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diperoleh maka semakin mudah soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal adalah 

sebagai berikut: 

0,00 < P � 0.30 = Soal kategori sukar  

0,30 < P � 0,70 = Soal kategori sedang  

0,70 < P � 1,00 = Soal kategori mudah 

Berdasarkan teori dari Suharsimi (2010), kriteria butir – butir soal yang baik 

adalah butir-butir yang memiliki indeks kesukaran antara 0,30 sampai dengan 

0,70, maka soal tersebut termasuk dalam kategori soal sedang. Sehingga soal yang 

memiliki indeks kesukaran yang terlalu sukar dan soal yang terlalu mudah harus 

dibuang. 

Untuk penghitungan taraf kesukaran instrumen soal pretest dan posttest 

dengan menggunakan Software SPSS 17 for windows yaitu dengan langkah-

langkah seperti berikut: Analyze�Descriptive Statistic�Frequencie�Klik 

Statistics lalu beri centang pada mean, minimum dan maximum�continue�OK. 

Sehingga dari penghitungan taraf kesukaran instrumen soal dengan menggunakan 

bantuan Software SPSS 17 for windows, maka dapat dilihat hasil penghitungan 

analisis taraf kesukaran instrumen soal pretest sebagai berikut: 

Tabel 3.5. 

Hasil Penghitungan Taraf Kesukaran Instrumen Soal Pretest 

Soal Indeks Kesukaran Keterangan 
Pilihan Ganda   

- 0,00 – 0,30 Sukar 
17 0,31 – 0, 70  Sedang 
5 0, 71 – 1, 00 Mudah 

Total = 23 soal   
Isian   

- 0,00 – 0,30 Sukar 
11 0,31 – 0, 70 Sedang 
2 0, 71 – 1,00 Mudah 

Total = 13 soal   
 

Berdasarkan tabel 3.5. tentang hasil penghitungan taraf kesukaran instrumen 

soal pretest dapat dilihat bahwa terdapat dua bentuk soal yaitu pilihan ganda dan 

isian. Dalam kategori soal pilhan ganda terdapat 17 soal dinyatakan sedang dan 5 
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soal dinyatakan mudah. Dan dalam kategori soal isian terdapat 11 soal yang 

dinyatakan sedang dan 2 soal dinyatakan mudah. 

Sedangkan untuk penghitungan taraf kesukaran instrument soal posttest juga 

dilakukan dengan menggunakan bantuan Software SPSS 17 for windows. Hasil 

penghitungan analisis taraf kesukaran instrumen soal posttest dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 3.6. 

Hasil Penghitungan Taraf Kesukaran Instrumen Soal Posttest 

Soal Indeks Kesukaran Keterangan 
Pilihan Ganda   

- 0,00 – 0,30 Sukar 
17 0,31 – 0, 70  Sedang 
3 0, 71 – 1, 00 Mudah 

Total = 20 soal   
Isian   

- 0,00 – 0,30 Sukar 
11 0,31 – 0, 70 Sedang 
2 0, 71 – 1,00 Mudah 

Total = 13 soal   
 

Berdasarkan tabel 3.6 tentang hasil penghitungan analisis taraf kesukaran 

instrumen soal posttest dapat dilihat bahwa terdapat dua bentuk soal yaitu pilihan 

ganda dan isian. Dalam kategori soal pilhan ganda terdapat 17 soal dinyatakan 

sedang dan 3 soal dinyatakan mudah. Dan dalam kategori soal isian terdapat 11 

soal yang dinyatakan sedang dan 2 soal dinyatakan mudah. 

Berdasarkan kriteria soal yang baik menurut pendapat Suharsimi (2010) 

adalah soal yang memiliki indeks kesukaran antara 0,30 sampai dengan 0,70 yang 

dinyatakan soal sedang dan berdasarkan hasil penghitungan taraf kesukaran 

instrumen soal yang dapat dilihat dari tabel 3.4 dan 3.5 maka dapat disimpulkan 

bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara soal pilihan ganda 

dan soal isian rata-rata memiliki indeks kesukaran kategori sedang yaitu antara 

0,30 sampai dengan 0,70 sehingga soal tersebut baik digunakan untuk penelitian. 
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3.5. Teknik Analisis Data 

3.5.1. Analisis Data Awal 

Analisis data awal ini dilakukan setelah mendapatkan hasil nilai soal pretest 

siswa kelas V baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Data nilai pretest 

digunakan untuk mengetahui bahwa kedua kelas tersebut berdistribusi normal dan 

memiliki varian yang sama. 

3.5.1.1. Uji Normalitas Data Hasil Belajar 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data hasil belajar yang 

berasal dari kedua kelas berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan 

untuk menentukan teknik analisis data yang tepat. Jika data berdistribusi normal 

dan berskala data interval atau rasio maka dapat digunakan teknik analisis data 

Parametik. Jika data berdistribusi tidak normal maka dapat digunakan teknik 

analisis data Non Parametik. Uji normalitas dilakukan dengan metode 

Kolmogorov Smirnov Z. Uji normalitas dapat dihitung menggunakan bantuan 

SPSS (Statistical product and service solutions) yaitu Analyse–Discriptive 

Statistics–Explore–lalu Masukkan Variabel Pada Dependent List–Plots–

Normality Plots With Tests–Continue–Ok atau menggunakan Analyze–non 

parametric test–One Sampel KS–masukkan variabel pada jendela variabel– 

klik normal pada tes distribution. Menurut Priyatno (2010:40) menyatakan 

bahwa metode pengambilan keputusan pada uji normalitas yaitu jika signifikansi 

(Asymp.sig) > 0,05 maka data yang diuji adalah berdistribusi nomal. Jika 

signifikansi (Asymp.sig) < 0,05 maka data yang di uji tidak berdistribusi normal.  

3.5.1.2. Uji Homogenitas Data Hasil Belajar 

Uji homogenitas ini bertujuan untuk menentukan apakah varian kedua 

kelas homogen atau tidak. Homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 

dari masing-masing kelas sampel mempunyai varians yang sama atau berbeda. 

Jika kedua kelas siswa mempunyai varian yang sama maka dapat dilakukan 

pemberian tindakan (treatment) pada siswa kelas eksperimen yaitu dengan 

menggunakan media powerpoint. Sedangkan pada kelas kontrol tanpa 

mengggunakan media powerpoint. Pengujian homogenitas varian dapat 

menggunakan bantuan Software SPSS 17 for windows yaitu dengan langkah-
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langkah sebagai berikut: Analyze–Comperemean–Oneway Anova. Metode 

pengambilan keputusan pada uji homogenitas menurut Priyatno (2010) yaitu jika 

signifikansi > 0,05 maka data yang diuji adalah homogen. Jika signifikansi < 0,05 

maka data yang di uji adalah tidak homogen.  

3.5.2. Analisis Data Akhir 

3.5.2.1. Analisis Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa 

Data angket motivasi belajar digunakan untuk melihat motivasi siswa 

dalam proses pembelajaran IPA. Angket diperoleh dengan cara menghitung skor 

siswa yang menjawab masing-masing item sebagaimana terdapat pada angket. 

Data tersebut dianalisis dengan teknik persentase yang dinyatakan oleh Riduwan 

(2005) sebagai berikut: 

Presentase = �� ������������������ ������� ����������
�� ��������������

������� 

Hasil yang diperoleh diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria 

berikut:  

Tabel 3.7. 

Kriteria Interpretasi Skor Motivasi Belajar Siswa 

Kriteria Range Persentase 
Sangat Rendah 0  < x �  20 

Rendah 21 < x �  40 
Sedang 41 < x � 60 
Tinggi 61 < x � 80 

Sangat Tinggi 81 <  x  � 100 
   Sumber: Riduwan (2005) 

3.5.2.2. Uji Hipotesis Hasil Belajar IPA 

Uji hipotesis dengan uji perbedaan dua rata-rata dilakukan pada nilai tes 

dari kelas eksperimen dan kontrol. Uji hipotesis dilakukan setelah terkumpul data 

dari nilai tes pada masing-masing kelas. Yang telah dilakukan uji persyaratan 

yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji hipotesis dilakukan untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata (mean) antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen secara signifikan setelah dilakukan tindakan berupa penggunaan 

media powerpoint pada kelas eksperimen, adapun hipotesis yang akan diuji adalah 

sebagai berikut: nilai rata-rata hasil belajar IPA kelas eksperimen lebih besar dari 
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(>) nilai rata-rata hasil belajar IPA kelas kontrol, artinya bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan terhadap rerata hasil belajar siswa yang menggunakan media 

powerpoint. 

Jika data yang diperoleh terdistribusi normal dan homogen, maka 

pengujian menggunakan uji statistik parametik, yaitu menggunakan uji-t atau T-

test independent. Cara menganalisa hasil output pada Independent Samples Test 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian dilakukan sebelum analisis Independent Samples Test yaitu uji 

asumsi varian (uji Levene’s) yaitu untuk mengetahui apakah varian sama atau 

berbeda, jika varian sama maka uji t menggunakan Equal Variance Assumed 

(diasumsikan varian sama) dan jika varian berbeda menggunakan Equal 

Variance Not Assumed (diasumsikan varian berbeda). Jika signifikansi  > 

0,05, maka memiliki varian yang sama. Jika signifikansi < 0,05 maka 

memiliki varians yang berbeda.  

2. Melihat tabel Independent Samples Test pada t-test for Equality of Means 

pada sig (2-tailed), jika signifikansi  > 0,05, maka tidak ada perbedaan. Jika 

signifikansi < 0,05 maka terdapat perbedaan antara kelas eksperiment dan 

kelas kontrol. 

 

3.5.2.3. Uji Hipotesis Angket Motivasi 

Uji hipotesis dengan uji perbedaan dua rata-rata dilakukan pada kelas 

eksperimen pada saat sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Uji hipotesis 

dilakukan setelah terkumpul data dari hasil angket yang dibagikan kepada siswa 

sebelum pembelajaran dimulai dan setelah pembelajaran selesai dengan 

menggunakan media powerpoint. Yang telah dilakukan uji persyaratan yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat peningkatan motivasi belajar siswa secara signifikan antara sebelum 

dilakukan tindakan dan setelah tindakan pada kelas eksperimen setelah dilakukan 

tindakan berupa penggunaan media powerpoint pada kelas eksperimen, adapun 

hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: Nilai rata-rata hasil angket 

setelah perlakuan > Nilai rata-rata hasil angket sebelum perlakuan, artinya bahwa 
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terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap rerata motivasi dan hasil belajar 

siswa yang menggunakan media powerpoint. 

3.5.2.4. Teknik Analisis Data Variabel X (Media Powerpoint) 

Menurut Sugiyono (2010: 207) mengatakan bahwa teknik analisis data pada 

variabel X (media powerpoint) adalah dengan menggunakan teknik statistik 

deskriptif dimana statistik ini berfungsi untuk mendeskripsikan obyek yang 

diteliti. Sehingga dapat dilihat dari hasil lembar observasi. Lembar observasi ini 

digunakan sebagai alat kontrol untuk mengetahui proses pelaksanaan 

pembelajaran agar sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan untuk 

memperkuat argument bahwa terdapat peningkatan motivasi dan hasil belajar IPA 

dengan penggunaan media powerpoint. Dalam menyajikan data tentang peragaan 

dalam penyampaian materi pembelajaran, digunakan tabel karena tabel 

mempunyai karakteristik yaitu salah satunya lebih komunikatif. Dalam teknik 

analisis ini dapat dideskripsikan penggunaan media powerpoint yang dilakukan 

oleh peneliti apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang 

tercamtum dalam RPP. Sumber data ini bersumber dari lembar observasi yang 

sudah diisikan oleh observer. Indikator keberhasilan tindakan adalah 70% 

dilakukan dengan tuntas, artinya terdapat nilai 3 (baik), 4 (sangat baik) sejumlah 

70% dari total item dalam lembar observasi yang diisikan oleh observer. 

3.6. Indikator Kinerja 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai indikator kinerja yaitu: 

1) Pembelajaran IPA dengan penggunaan media powerpoint dikatakan berhasil, 

apabila 70% siswa di kelas eksperimen mendapatkan nilai hasil belajar IPA � 

70.  

2) Pembelajaran IPA dengan penggunaan media powerpoint dikatakan berhasil, 

apabila 70% siswa di kelas eksperimen mendapatkan skor angket motivasi � 

61 (minimal level tinggi). 

 

 

 
 


