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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jeni dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen jenis quasi-eksperimental-design. Eksperimen semu atau yang disebut 

quasi eksperimen design merupakan pengembangan dari eksperimen murni (true 

eksperiment design) yang sulit dilaksanakan. Desain mempunyai kelompok 

kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel 

luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

3.1.2 Desain Penelitian 

Penelitian eksperimen ini dilakukan pada kelas yang akan diberi perlakuan 

(treatment. Desain penelitian yang akan digunakan adalah Pretest Posttest 

Control Group Desain. Digunakannya desain penelitian ini karena hanya pada 

desain ini kelompok eksperimen 1 maupun kelompok eksperimen 2 tidak dipilh 

secara random (2009:116). Sebelum diterapkannya treatment atau perlakuan yang 

berbeda pada masing-masing kelompok, terlebih dahulu peneliti harus 

memberikan pretest dengan tujuan uji kesetaraan untuk mengukur homogenitas 

dari kedua kelompok tersebut. Pemberian pretest diberikan dengan materi 

pembentukan tanah yang berumlah 20 soal berbentuk pilihan ganda yang 

dialkukan pada pertemuan pertama. 

Selanjutnya pemberian treatment pada masing-masing kelompok yaitu 

model pembelajaran TGT pada kelompok eksperimen 1 dan model pembelajaran 

STAD pada kelompok eksperimen 2 yang dilakukan pada pertemuan kedua pada 

masing-masing kelompok. Setelah diberikan treatment dilakukan pengukuran 

terhadap hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2 dengan mengerjakan soal evaluasi yang berbentuk pilihan ganda 

dengan jumlah soal 20 butir. 

Sebelum soal diberikan kepada kedua kelompok perlu dilakukan terlebih 

dahulu uji validitas dan reliabilitas. Hasil belajar pada kedua kelompok tersebut 
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akan dibandingkan untuk mengetahui model pembelajaran mana yang lebih 

efektif mempengaruhi hasil belaar IPA melalui uji statistika. 

Berangkat dari uraian di atas dan tidak dilakukan random pada penentuan 

kelompok kontrol dan kelompok eskperimen maka dapat digambarkan desain 

penelitian Pretest Posttest Control Group Desain sebagai berikut : 

Group Pretest Variabel Bebas Posttest 

Kelompok Eksperimen 1 O1 X1 O2 

Kelompok Eksperimen 2 O3 X2 O4 

Tabel 3.1.2 Desain Pretest Posttest Control Group Desain 

Keterangan : 

O1 = Pretest kelompok eksperimen 1 untuk mengetahui keadaan awal  

O3 = Pretest kelompok eksperimen 2 untuk mengetahui keadaan awal 

X1 = Kelompok perlakuan dengan model pembelajaran TGT 

X2 = Kelompok perlakuan dengan model pembelajaran STAD 

O2 = Posttest untuk kelompok eksperimen 1 setelah mengikuti pembelajaran 

dengan model TGT 

O4 = Posttest untuk kelompok eksperimen 2 setelah mengikuti pembelajaran 

dengan model STAD 

3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Campursalam dan SDN Wanutengah 

Gugus Kartini, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung pada kelas V 

semester II tahun pelajaran 2015/2016. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan 

Maret 2016 dan dilakukan secara bertahap. Adapun tahapannya meliputi : 

1. Tahap Persiapan 

Tahap ini mencakup judul, pembuatan proposal, pembuatan instrument, 

permohonan ijin observasi, serta survey di sekolah yang direncanakan 

sebagai tempat penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah seperti 

pengambilan data. 



39 
 

 
 

3. Tahap Penyusunan 

Pada tahap ini adalah tahap pengolahan data dan konsultasi yang diikuti 

penyusunan laporan dan persiapan ujian. 

 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisai yang terdiri atas : obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013 : 61). Populasi 

pada penelitian ini adalah SDN Gugus Kartini, Kecamatan Parakan Kabupaten 

Temanggung. SDN Gugus Kartini terdiri dari 8 sekolah yaitu SDN 1 Parakan 

Wetan, SDN 2 Parakan Wetan, SDN 3 Parakan Wetan, SDN Campursalam, SDN 

Nglondong, SDN Wanutengah, SD Remaja Parakan, SDN Masehi Parakan. 

 

Tabel 3.2.1 

SDN Gugus Kartini Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung 

No. Nama Sekolah 

1. SDN 1 Parakan Wetan 

2. SDN 2 Parakan Wetan 

3. SDN 3 Parakan Wetan 

4. SDN Campursalam 

5. SDN Nglondong 

6. SDN Wanutengah 

7. SDN Remaja Parakan 

8. SDN Masehi Parakan 

 

3.2.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2013:62) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Peneliti mengambil gugus 

kartini sebagai populasi sampel, kemudian dari 8 sekolah yang terdiri dari 8 
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sekolah dasar yang terdiri dari 6 SD negeri dan 2 SD swasta diambil 2 sekolah 

dasar negeri sebagai sampel. Tahap selanjutnya sampel dari penelitian ini, peneliti 

mengambil secara random yaitu siswa kelas V SDN Campursalam sebagai kelas 

eksperimen yang jumlah siswanya 19 siswa dan SDN Wanutengah sebagai kelas 

kontrol yang jumlah siswanya 21 siswa. Teknik sampling adalah merupakan 

teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2013:62). Pada penelitian ini 

menggunakan teknik sampling Cluster Sampling (Area Sampling) karena 

penelitian ini pada gugus sekolah dasar. Teknik sampling daerah digunakan untuk 

menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber sangat luas (Sugiyono, 

2013 : 63). 

Pada SDN Gugus Kartini terdapat 8 Sekolah Dasar Negeri yaitu SDN 1 

Parakan Wetan, SDN 2 Parakan Wetan, SDN 3 Parakan Wetan, SDN 

Campursalam, SDN Nglondong, SDN Wanutengah, SD Remaja Parakan, SDN 

Masehi Parakan. Karena cakupan sangat luas, keterbatasan waktu, dan biaya 

peneliti mengambil 2 kelas V yang mewakili satu gugus Kartini tersebut yaitu 

SDN Campursalam dan SDN Wanutengah. Alasan peneliti memilih SDN 

Campursalam dan SDN Wanutengah sebagai tempat penelitian adalah karena 

kedua SD tersebut berada dalam satu gugus dan letak kedua SD berdekatan, 

karena diharapkan akan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian. 

Selain itu juga karena berdasarkan observasi peneliti yang dilaksanakan pada 

bulan februari minggu kedua, kedua model tersebut belum pernah 

diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar di kedua SD tersebut. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut  atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013 : 3). Macam variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Independen : variabel ini sering disebut sebagai variabel 

stimulus, predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai 

variabel bebas. Menurut Sugiyono (2013:4) Variabel bebas adalah variabel 
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yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel independen adalah penggunaan model Teams Games Turnament 

(TGT) dan Student Teams Achievement Divisions (STAD). 

2. Variabel Dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai vaiabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013 : 4). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah hasil belajar siswa 

kelas V SDN Wanutengah Gugus Kartini, Kecamatan Parakan Kabupaten 

Temanggung pembelajaran IPA materi pembentukan tanah semester II 

tahun pelajaran 2015/2016. 

 

3.4 Definisi Operasional Konsep 

Tujuan penelitian eksperimen ini adalah untuk mengetahui hubungan 

sebab akibat antara variabel independen (bebas) sebagai variabel penyebab 

terhadap variabel dependen (terikat) sebagai akibat. Berikut adalah definisi 

operasional atau penjelasan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. 

Variabel bebas yang pertama dalam penelitian ini adalah penerapan model 

Teams Games Tournament atau TGT (X1) pada kelompok eksperimen 1, 

didefinisikan secara operasional sebagai kegiatan belajar mengajar pada siswa 

kelas V dengan mata pelajaran IPA pada SDN Campursalam yang pada awal 

pembelajaran peserta didik diorientasikan dengan pemberian materi, guru 

meminta siswa untuk belajar secara berkelompok untuk memperdalam materi 

sebelum diadakan games atau turnamentdan pemberian reward pada grup atau 

kelompok berprestasi. Dalam penelitian ini yang akan menimplementasikan 

model TGT adalah peneliti langsung di SDN Campursalam, sedangkan guru kelas 

V dari SDN Campursalam sebagai observer atau pengamat selama kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. 

Variabel bebas yang kedua dalam penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran Student Teams Achievement Divisions atau STAD (X2) pada 
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kelompok eksperimen 2, yang didefinisikan secara operasional sebagai kegiatan 

belajar mengajar pada siswa kelas V dengan mata pelajaran IPA pada SDN 

Wanutengah, peneliti menyampaikan materi, siswa diminta membentuk kelompok 

dan belajar secara berkelompok untuk memperdalam materi. Salah satu siswa 

dalam anggota kelompok bertanggung jawab atas pemahaman materi yang 

diberikan oleh peneliti, dengan kata lain apabila siswa yang sudah menguasai 

materi harus menularkan ke siswa yang lain. Setelah belaar berkelompok 

diadakan kuis secara individual siswa yang berprestasi atau nilai prestasinya 

paling tinggi diberikan reward. Disini peneliti sebagai pendidik dan guru kelas 

sebagai observer atau pengamat selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPA siswa kelas V 

SDN Campursalam dan SDN Wanutengah dengan materi pembentukan tanah. 

Hasil belajar IPA didefinisikan secara operasional sebagai ketercapaian hasil 

belajar dari aspek kognitif dengan perlakuan model pembelajaran STAD pada 

kelompok eksperimen 2 dan hasil belaar denga model pembelajaran TGT sebagai 

kelompok eksperimen 1. Hasil belajar ranah kognitif didapatkan menggunakan tes 

tertulis dengan jenis soal pilihan ganda yang berjumlah 20 butir soal. Kemudian 

akan dibandingkan dengan menggunakan uji SPSS untuk mengetahui model 

pembelajaran mana yang lebih efektif diterapakan untuk pemeblajaran IPA di SD. 

3.5 Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Campursalam dan SDN Wanutengah 

semester II tahun pelajaran 2015/2016, Kecamatan Parakan, Kabupaten 

Temanggung. Jenis penelitian eksperimen semu menggunakan dua kelompok 

sebagai subjek penelitian. Kelompok yang pertama sebagai kelompok eksperimen 

1 yaitu seluruh siswa kelas V SDN Campursalam dengan penerapan model TGT. 

Kelompok kedua berfungsi sebagai kelompok eksperimen 2 yaitu seluruh siswa 

kelas V SDN Wanutengah dengan penerapan model STAD. Jadi, populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN Campursalam dan SDN 

Wanutengah. Berikut ini disajikan tabel gambaran jumlah subjek penelitian. 
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Tabel 3.5 

Jumlah Subjek Penelitian Siswa SDN Campursalam dan SDN Wanutengah 

 

Jenis Kelamin 

SDN Campursalam 

(Kelompok 

Eksperimen 1) 

SDN Wanutengah 

(Kelompok 

Eksperimen 2) 

Frekuensi Frekuensi 

Laki-laki 9 siswa 9 siswa 

Perempuan 7 siswa 12 siswa 

Jumlah 19 siswa 21 siswa 

Total 40 siswa 

 

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengambilan data dapat menggunakan sumber primer dan 

sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpulan data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013 : 137). Berikut teknik pengumpulan data 

yang digunakan oleh peneliti : 

a. Tes  

Alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah 

tes formatif hasil belajar dalam bentuk tes. Tes yang dilaksanakan adalah 

soal pilihan ganda. Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa 
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pada pembelajaran IPA materi pembentukan tanah kelas V semester II 

SDN Campursalam dan SDN Wanutengah yang terletak di Kecamatan 

Parakan Kabupaten Temanggung tahun pelaaran 2015/2016. 

 

b. Teknik non tes 

Teknik non tes adalah pengukuran yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan siswa tanpa menggunakan tes. Penelitian ini menggunakan 

teknik non tes berupa observasi. Observasi dilakukan guna mengetahui 

bagaimana proses belajar mengajar berlangsung di SDN Campursalam dan 

SDN Wanutengah. Selain itu agar mengethui bagaimana karakteristik 

siswa di SDN Campursalam dan SDN Wanutengah. 

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah tes tertulis, dan 

observasi. Tes dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa antara siswa kelas 

kontrol dengan siswa kelas eksperimen. Jenis tes yang digunakan adalah tes 

formatif berupa soal pilihan ganda. Kisi-kisi yang digunakan untuk membuat tes 

berdasarkan KD yang telah ditetapkan diambil dari silabus IPA kelas V SD 

semester II. 

1. Observasi  

Observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang pencapaian 

pengajaran dalam pemberian treatment (perlakuan) di dalam kelas. 

Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran TGT dan STAD di dalam kelas, observer dalam 

observasi di dalam kelas adalah guru kelas V dan peneliti sebagai 

pendidik. 
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Tabel 3.6.2 

Kisi-kisi Observasi Pembelajaran dengan Model Pembelajaran tipe 

TGT 

No. ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK 

I PRA PEMBELAJARAN 

1. Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran.   

2. Memeriksa kesiapan siswa.   

II MEMBUKA PEMBELAJARAN 

3. Melakukan kegiatan apersepsi   

4. Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang ingin 

dicapai 

  

III KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  

A. Penyajian Kelas (Class Presentation) 

 Penguasaan Materi 

5. Materi yang disampaikan sesuai dengan model yang 

digunakan  

  

6. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran   

7. Menyampaikan materi sesuai dengan hirearki belajar   

 Pengelolaan Kelas   

8. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai  

  

9. Melaksanakan pembelajaran runtut   

10. Menguasai kelas   

11. Melaksanakan pembelajaransesuai waktu yang 

dialokasikan 

  

B. Kelompok (Teams) 

Belajar dalam Kelompok   

12. Siswa belajar dalam kelompok 3-4 siswa untuk 

menguasai materi 

  

13. Siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam 

kelompok/tim untuk menguasai materi 

  

14. Merespon positif partisipasi siswa dalam 

pembelajaran 

  

15. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa   
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C. Permainan (Games) 

16. Guru menyususn dan merancang game dari materi 

yang relevan dengan materi yang telah disajikan untuk 

menguji pengetahuan. 

  

17. Kesiapan perlengkapan untuk permainan (papan 

nama, kartu soal, kartu kunci jawaban, kartu nomor) 

  

18. Penjelasan tentang prosedur permainan TGT   

D. Turnament/Kompetensi (Tournamet)   

Prosedur permainan 

19. Siswa memainkan game akademik dalam kemampuan 

yang homogen, dengan meja turnamen tiga sampai 

empat peserta. 

  

20. Siswa bermain sesuai prosedur permainan yang benar   

21. Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, siswa, dan 

sumber belajar. 

  

 Pembelajaran yang memicu dan memelihara 

ketertiban siswa 

  

22. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 

  

23. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam 

belajar 

  

E. Pengakuan Kelompok (Teams Recognition) 

24. Siswa merekap hasil skor yang diperoleh   

25. Guru mengumumkan perolehan skor untuk setiap 

kelompok 

  

26. Guru memberikan penghargaan pada kelompok dan 

individu yang memperoleh skor tertinggi 

 

  

F. Penilaian proses dan hasil belajar 

27. Memantau kemajuan belajar   

28. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) 

  

IV. PENUTUP 

29. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan 

siswa 

  

30. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa   

31. Melaksanakan tindak lanjut   

JUMLAH   

SKOR   

 

Skor = 
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Tabel 3.6.2 

Kisi-kisi Observasi Pembelajaran dengan Model Pembelajaran STAD 

No. ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK 

 

I PRA PEMBELAJARAN   

1. Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran   

2. Memeriksa kesiapan siswa   

II MEMBUKA PEMBELAJARAN   

3. Melakukan kegiatan apresepsi   

4. Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang ingin dicapai 

dan rencana kegiatan 

  

III KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 

A. Presentasi Kelas 

5. Materi yang disampaiakan sesuai dengan model yang 

digunakan 

  

6. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran   

7. Menyampaikan materi sesuai dengan hierarki belajar   

 Pengelolaan Kelas   

8. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) yang akan dicapai 

  

9. Melaksanakan pembelajaran runtut   

10. Menguasai kelas   

11. Melaksanakan pembelajaransesuai waktu yang 

dialokasikan 

  

B. Tim 

12. Siswa belajar dalam kelompok 3-4 siswa untuk 

menguasai materi 

  

13. Siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam kelompok/tim 

untuk menguasai materi 

  

14. Merespon positif partisipasi siswa dalam pembelajaran   

15. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa   

C. Kuis 

16. Guru menyusun dan merancang game dari materi yang 

relevan dengan materi yang telah disajikan untuk menguji 

pengetahuan masing-masing siswa secara individu 

  

17. Kesiapan perlengkapan untuk permainan (kartu nomor 

soal, kartu jawaban) 

  

18. Penjelasan tentang prosedur permainan STAD   

19. Siswa mengerjakan kuis secara individual..   

20. Siswa bermain sesuai prosedur permainan yang benar   

21. Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, siswa, dan 

sumber belajar. 

  

22. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran   

23. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam   
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belajar 

D Skor Kemajuan Individual 

24. Guru bersama siswa merekap hasil skor yang diperoleh 

masing-masing individu 

  

E. Rekognisi Tim 

25. Guru mengumumkan perolehan skor tertinggi   

26. Guru memberikan penghargaan pada siswa atau individu 

yang memperoleh skor tertinggi 

  

27. Memantau kemajuan belajar   

28. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) 

  

IV. PENUTUP 

29. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan 

siswa 

  

30. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa   

31. Melaksanakan tindak lanjut   

JUMLAH   

SKOR  

 

Skor = 
          

  
       

2. Tes 

Untuk dapat mengevaluasi keefektifan penerapan model pembelajaran, 

salah satu hal yang dapat digunakan adalah tes. Dalam penelitian ini model tes 

digunakan untuk mendapatkan data besarnya hasil belajar IPA pada pokok 

bahasan pembentukan tanah pada kelas V semester genap gugus Kartini 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung tahun pelajaran 2015/2016. 

3.7 Uji Coba Instrumen Penelitian 

3.7.1 Uji Validitas Tes 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan 

yang penting yaitu valid dan reliabel. 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 (Sugiyono, 
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2013:348). Uji validitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 16,0. Uji validitas 

instrumen dengan mengoreksi item soal dengan total yang dikorelasikan dengan 

butirannya (Corrected Item Total Correlation). Dasar pengambilan keputusan 

item yang valid berdasarkan kriteria Sugiyono (2013 : 126) yaitu apabila harga 

korelasinya > 0,30 maka disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid, 

dan harus diperbaiki atau dibuang. Dari uji validitas yang telah dilakukan, 

diperoleh data seperti yang tercantum pada tabel hasil uji validitas pra penelitian 

berikut : 

 

Tabel 3.7.1 

Hasil Uji Validitas Instrumen Pra Penelitian Siswa Kelas V SDN Gugus 

Kartini Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Butir 

soal 

Hasil Uji 

Validitas 

Valid Tidak 

Valid 

7. Mengalami 

perubahan 

yang terjadi di 

alam dan 

hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumberdaya 

alam. 

7.1 

Mendiskripsi

kan proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan  

1.menjelaskan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan 

5,13, 

27,34,  

5, 27 13, 34 

  2.Menyebutkan 

jenis pelapukan 

(pelapukan 

fisika, kimia, 

dan biologi) 

3,9,12

,14,18

,24,30

, 38 

3,9,12, 

14, 30 

18, 24, 

38 
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Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Butir 

soal 

Hasil 

Uji 

Validit

as 

Standar 

Kompet

ensi 

  3.Mengidentifik

asi bahan 

penyusun tanah 

4,16, 

37,39, 

40 

4,37,39

,40 

16 

  4.Membedakan 

lapisan-lapisan 

tanah (lapisan 

atas, lapisan 

tengah, lapisan 

bawah, lapisan 

induk) 

23,25, 

31,33,  

25 23,31, 

33 

 7.2 

Mengidentifi

kasi jenis-

jenis tanah 

1.Menyebutkan 

jenis tanah 

berdasarkan 

komposisi 

prosesnya 

1,2,6, 

7,8,10

, 19 

7,8,10, 

19 

1, 2, 6 

  2.memahami 

pembentukan 

batuan beku dan 

mengetahui 

contohnya 

11,15, 

17,20, 

21,22, 

26,28, 

29,32, 

35, 36 

11, 20, 

21, 29 

15,17,22

,26,28, 

32,35, 

36 
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Tabel 3.7.1 

Uji Validitas Instrumen  Siswa Kelas V SDN Gugus Kartini Semester II 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SOAL1 30.8500 25.924 .132 .787 

SOAL2 30.8500 25.924 .132 .787 

SOAL3 31.0500 24.155 .440 .775 

SOAL4 31.0000 24.737 .335 .780 

SOAL5 31.2500 23.776 .449 .774 

SOAL6 31.1000 25.147 .192 .786 

SOAL7 30.9500 24.997 .312 .781 

SOAL8 31.3000 24.432 .311 .781 

SOAL9 31.0500 24.050 .465 .774 

SOAL10 31.4000 24.147 .379 .778 

SOAL11 30.9500 24.261 .521 .774 

SOAL12 31.0500 23.945 .490 .773 

SOAL13 30.9000 25.568 .196 .785 

SOAL14 31.1000 24.305 .377 .778 

SOAL15 31.0000 24.947 .282 .782 

SOAL16 31.1500 25.397 .129 .789 

SOAL17 30.8500 25.924 .132 .787 

SOAL18 30.8000 26.274 .000 .788 

SOAL19 31.0500 24.261 .415 .776 

SOAL20 31.0500 23.629 .567 .770 

SOAL21 30.9000 24.832 .439 .778 

SOAL22 30.9000 25.779 .128 .787 

SOAL23 30.9500 25.418 .195 .785 

SOAL24 30.8000 26.274 .000 .788 

SOAL25 31.0000 24.632 .362 .779 
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SOAL26 31.0500 25.313 .171 .787 

SOAL27 30.9500 24.576 .430 .777 

SOAL28 31.0500 25.208 .195 .786 

SOAL29 31.1000 23.884 .472 .773 

SOAL30 30.9500 27.734 -.413 .805 

SOAL31 31.2500 25.039 .191 .787 

SOAL32 31.0500 26.050 .006 .794 

SOAL33 30.8500 26.450 -.098 .791 

SOAL34 30.9500 25.945 .052 .790 

SOAL35 30.9000 25.568 .196 .785 

SOAL36 30.8000 26.274 .000 .788 

SOAL37 31.0500 23.418 .618 .767 

SOAL38 31.0500 26.471 -.086 .797 

SOAL39 30.9500 24.997 .312 .781 

SOAL40 31.0000 24.842 .309 .781 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa umlah soal yang valid sebanyak 20 

butir soal dari semua butir soal 40. 20 soal tersebut adalah soal 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 14, 19, 20, 21,  25, 27, 29, 30, 37, 39, 40. 

3.7.2 Uji Reliabilitas Tes 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur obyek yang sama, maka akan menghasilkan data yang 

sama/konsisten (Sugiyono, 2013 : 121). Pengukuran reliabilitas pada penelitian ini 

menggunakan rumus alpha dari cronbach untuk melihat perkiraan reliabilitas 

instrumen tersebut. Uji reliabilitas dilakukan degan menggunakan SPSS 16,0. 

Kriteria reliabilitas yang digunakan menurut Arikunto (2009) dapat dilihat sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.7.2 

Koefisien Reliabilitas Kriteria 

0.800 ≤ R11 < 1.000 Sangat tinggi 

0.600 ≤ R11 < 0.800 Tinggi 

0.400 ≤ R11 < 0.600 Cukup 

0.200 ≤ R11 < 0.400 Rendah 

R11 < 0.200 Sangat Rendah 

 

Dari hasil reliabelilitas yang diolah melalui SPSS 16.0 for Windows dapat dilihat 

pada Tabel berikut : 

 

Tabel 3.7.2 

Uji Reliabilitas Instrumen Siswa Kelas V SDN Gugus Kartini Semester II 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.787 40 

 

Dari hasil uji reliabilitas didapat nilai Cronbach”s Alpha adalah sebesar 

0,787. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini dapat diterima 

atau reliabel. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik dan 

deskriptif kualitatif. Analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian ini 

dilaksanakan dengan bantuan SPSS 16,0 for Windows. Adapun analisis deskriptif 

kualitatif digunakan untuk menganalisis data dan informasi dari hasil pengamatan 

dan wawancara serta hasil dari penafsiran analisis statistik dengan SPSS. Sebelum 

melakukan analisis data, terlebih dahulu dilaksanakan uji prasyarat analisis, yaitu 

uji normalitas dan uji homogenitas. 
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3.8.1 Uji Normalitas Data Penelitian 

Uji normalitas merupakan uji untuk melihat data hasil pengukuran. Teknik 

uji normalitas yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Kolmogrov Smirnov. Kaidah yang dipergunakan untuk mengetahui normal 

tidaknya data hasil pengukuran adalah jika nilai P> 0,05 maka sebenarnya 

normal, sebaliknya jika nilai P< 0,05 maka data hasil pengukuran tidak normal. 

3.8.2 Uji Homogenitas Varian Data 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelas yang 

dijadikan penelitian merupakan kelas yang homogen. Hal ini sangat penting 

dilakukan, karena pada penelitian ini kedua kelas harus seimbang (homogen). 

Maka sebelum memilih data kelas eksperimen yaitu satu kelas eksperimen 1 dan 

satu kelas eksperimen 2 dilakukan terlebih dahulu uji homogenitas. Data yang 

akan digunakan untuk menguji homogenitas sampel penelitian ini adalah nilai 

pretest pembelajaran IPA dari kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 dengan 

materi IPA pembentukan tanah. Uji homogenitas mengguankan rumus t-test. 

Dalam penelitian ini digunakan untuk menguji homogenitas adalah nilai kelas 

eksperimen 1 dan nilai kelas eksperimen 2. Dengan F hitung levene test dan 

ketentuan probabilitas jika signifikasi >0,05 maka kedua kelas tersebut memiliki 

variance sama atau dengan kata lain kedua kelas tersebut homogen. 

3.8.3 Uji Hipotesis 

Dalam uji hipotesis ini, untuk menguji signifikasi perbedaan mean anatara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol analisis data yang digunakan adalah 

uji t-test. Uji t-test digunakan untuk menguji signifikasi perbedaan mean anatara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji t-test dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan SPSS for windows version 16. Langkah-langkahnya yaitu 

analyze-Compare-Independent-Sample T-Test. 
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3.9 Hipotesis Statistik 

Hipotesis penelitian yaitu terdapat perbedaan efektivitas hasil belajar siswa 

pada pembelajaran IPA dengan menggunakan model Teams Games Turnament 

(TGT) dan Student Teams Achievement Divisions (STAD). Adapun hipotesis 

statistika dalam penelitian ini : 

1. Jika nilai µmodel pembelajaran Teams Games Turnament ( TGT) = model 

Student Teams Achievement Divisions (STAD), maka H0 diterima dan Hi 

ditolak. Artinya tidak ada perbedaan efektivitas hasil belajar yang 

signifikan model pembelajaran Teams Games Turnament dan Student 

Teams Achievement Divisions (STAD). 

2. Jika nilai µmodel pembelajaran Teams Games Turnament ( TGT) ≠ model 

Student Teams Achievement Divisions (STAD), maka Hi diterima dan H0 

ditolak. Artinya ada perbedaan efektivitas hasil belajar yang signifikan 

model pembelajaran Teams Games Turnament (TGT)  dan Student Teams 

Achievement Divisions (STAD). 

 


