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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis, Desingn, dan Lokasi Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental. Sugiyono 

(dalam Slameto 2015: 123) mengatakan bahwa eksperimental adalah observasi di 

bawah kondisi buatan yang dibuat dan diatur oleh si peneliti. Penelitian 

eksperimental adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan manipulasi 

terhadap objek penelitian serta adanya kontrol. Jenis metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu (quasi eksperimental 

research). Eksperimen semu menurut Icep Mulyana (dalam Slameto 2015: 137) 

merupakan penelitian yang dilakukan untuk 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 

Penelitian ini menggunakan desain Pretest dan Posttest dengan Kelompok 

Pengendali Tidak Diacak. Donald Ary, Luchy Chesar Jacobs, dan Asghar 

Razavieh (2011: 395) mengemukakan pengelompokan secara acak adalah hal 

yang ideal, seringkali tidak dapat dilakukan karena situasi sekolah yang tidak 

dapat diganggu demi penelitian, maka peneliti perlu menggunakan kelompok 

seperti apa adanya. Karena pengacakan tidak dapat dilakukan, maka kelompok 

yang digunakan harus diusahakan sejauh mungkin sama. Skor pra tes dianalisa 

untuk menetapkan apakah mean dan simpangan baku berbeda secara signifikan 

atau tidak. Apabila skor pra tes berbeda, penelitian tetap dapat dilanjutkan dengan 

menggunakan teknik analisis kovariansi untuk mengimbangi sebagian 

ketidaksamaan kedua kelompok. Bagan desingn penelitian disajikan dalam Tabel 

3.1: 
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Tabel 3.1 

Desain Penelitian 

Group Pretest Variabel bebas Posttest 

Kelompok 

Eksperimen 1 

O1 X1 O2 

Kelompok 

Eksperimen 2 

O3 X2 O4 

Terdapat empat kelompok data dalam penelitian ini yaitu data pra test 

kelompok eksperimen 1 (O1) dan kelompok eksperimen 2 (O3), data pasca tes 

kelompok eksperimen 1 (O2) dan kelompok eksperimen 2 (O4). Keterangan yang 

lebih rinci ada lah : 

X1 : Perlakuan 1 (pembelajaran dengan model Problem Base Learning) 

X1 : Perlakuan 2 (pembelajaran dengan model Think Pair Share) 

O1 : Hasil pra test kelompok eksperimen 1 

O2 : Hasil pasca tes kelompok eksperimen 1 

O3 : Hasil pra test kelompok eksperimen 2 

O4 : Hasil pasca tes kelompok eksperimen 2 

3.1.3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Gugus Ki Hajar Dewantoro yaitu SD 

Negeri Ujung-ujung 02 dan SD Negeri Sumberejo 01 yang terletak di wilayah 

Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Maret - April 2016 pada semester 2 tahun ajaran 

2015/2016. 

3.2. Variabel dan Devinisi Operasional 

3.2.1. Varibel Penelitian 

Variabel penelitian menurut Slameto (2015: 195) adalah factor yang 

apabila diukur memberikan nilai yang bervariasi. Variabel merupakan faktor yang 

sangat penting dan harus dipahami, karena merupakan tempat berpijak untuk 

menetukan hipotesa dan data penelitian. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, adalah variable bebas dan variable terikat/tergantung. Variabel 

bebas menurut Slameto (2015: 198) adalah variable yang menjadi sebab 
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perubahan atau timbulnya variable lain. Dalam penelitian ini digunakan dua 

variable bebas diantaranya model pembelajaran Problem Based Learning dan 

model Kooperatif Think Pair Share. Variable terikat atau tergantung menurut 

Slameto (2015: 198) adalah variable yang timbul sebagai akibat langsung dari 

manipulasi dan pengaruh variabel bebas. Variable terikat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar Matematika. 

3.2.2. Devinisi Operasional 

3.2.2.1. Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang dalam 

pelaksanaannya menggunakan masalah pada kehidupan sehari-hari untuk 

membuat siswa berpikir kritis dan mampu menggunakan kemampuannya guna 

mencari pemecahan masalah dan dilaksanakan dengan menggunakan metode 

Problem Based Learning yang memiliki sintak: 

1. Fase 1 : Melakukan orientasi masalah pada siswa 

2. Fase 2 : Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

3. Fase 3 : Mendukung Kelompok Infestigasi 

4. Fase 4 : Mengembangkan dan menyajikan artefak dan 

memamerkannya 

5. Fase 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah 

3.2.2.2. Model pembelajaran Kooperatif Think Pair Share 

Model pembelajaran Kooperatif adalah model pembelajaran yang 

dilakukan atau diikuti siswa secara berkelompok dengan menggunakan metode 

pembelajaran Think Pair Share yang memiliki sintak: 

1. Siswa duduk berpasangan. 

2. Guru melakukan presentasi dan kemudian mengajukan pertanyaan. 

3. Mula mula siswa diberi kesempatan berpikir secara mandiri. 

4. Siswa kemudian saling berbagi bertukar pikiran dengan pasangannya 

untuk menjawab pertanyaan guru 

5. Guru memandu pleno kecil atau diskusi dimana setiap kelompok 

mengemukakan hasil diskusinnya. 
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6. Guru memberi penguatan tentang perinsip-perinsip apa yang harus 

dibahas, menambahkan pengetahuan atau konsep yang luput dari 

perhatian siswa saat berdiskusi dengan pasangannya 

7. Simpulan dan refleksi 

3.2.2.3. Hasil Belajar Matematika 

Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri siswa. Dalam 

penelitian ini hasil belajar yang akan digunakan adalah hasil belajar matematika 

kelas 5 pada standar kompetensi 6 yaitu memahami sifat-sifat bangun dan 

hubungan antar bangun dalam aspek kognitif atau pengetahuan yang diukur 

menggunakan tes pilihan ganda. 

3.3. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri Ujung-ujung 02 yang 

berjumlah 21 orang dan siswa kelas 5 SD Negeri Sumberejo 01 yang berjumlah 

21 orang. Untuk kelas 5 SD Negeri Sumberejo 01 sebagai kelas eksperimen 1 

dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, dan kelas 5 

SD Negeri Ujung-ujung 02 sebagai kelas eksperimen 2 dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif Think Pair Share. 

3.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil belajar 

Matematika SD kelas V. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik tes. 

Tes menurut Slameto (2015: 233) adalah prosedur pengukuran yang dengan 

sengaja dirancang dengan sistematis guna mengukur indicator atau kompetensi. 

Dalam pelaksanaan tes akan diberikan angka yang jelas dan spesifik, sehingga 

hasil yang didapatkan relative tetap jika dalam kondisi yang relative sama. Bentuk 

tes yang digunakan adalah pilihan ganda yang terdiri dari pretest dan posttest. 

3.4.2. Instrumen Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan instrument berupa lembar soal pra tes dan 

pasca tes berupa pilihan ganda. Untuk menjamin instrument yang digunakan layak 

digunakan untuk digunakan dalam penelitian, maka terlebih dahulu dilakukan uji 

coba terhadap instrument yang akan digunakan melalui beberapa tahapan yaitu 
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tahapan pertama penyusunan kisi-kisi soal, tahapan kedua yaitu uji coba 

instrument soal, tahapan ke tiga uji validitas, dan tahapan ke empat uji reliabilitas. 

Penyusunan kisi-kisi didasarkan pada standar kompetensi memahami sifat-

sifat bangun dan hubungan antar bangun. Kompetensi dasar yang digunakan yaitu 

mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Berikut kisi-kisi soal pra tes dan pasca 

tes yang akan digunakan dalam penelitian: 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Tes Uji Coba 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Butir Soal 

6. 

memahami 

sifat-sifat 

bangun dan 

hubungan 

antar 

bangun 

6.1 

mengidentifikasi 

sifat-sifat 

bangun datar 

6.1.1 Menyebutkan sifat-

sifat bangun datar C1 

1, 2, 3, 4, 26, 17, 

18, 30, 31, 32 

6.1.2 Memperkirakan 

bangun yang diketahui 

sifatnya C2 

5, 6, 7, 8, 11, 19, 

20, 21, 22, 25, 33, 

34, 35 

6.1.3 Mengurutkan bangun 

berdasar ciri tertentu C3 

9, 10, 23, 24 

6.1.4 Memecahkan 

masalah yang 

berhubungan dengan ciri 

bangun datar C4 

12, 13, 14, 26, 27 

6.1.5 Mereparasi 

pemecahan masalah yang 

kurang tepat tentang 

bangun datar C5 

15, 28, 29 

Pengujian instrument dilakukan di SD Negeri Sumberejo 02 yang berada 

dalam satu Gugus Ki Hajar Dewantoro pada tanggal 5 Maret 2016 dengan jumlah 

responden 19 orang. Berdasarkan hasil uji coba instrument tersebut, dilakukan 

analisis uji validitas dan uji reliabilitas data dengan menggunakan program 

Anates. 
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3.5. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.1. Validitas Instrumen 

Menurut Saifuddin Azwar (2012: 8) validitas berasal dari kata validity 

yang berarti sejauh mana akurasi suatu tes atau skala dalam menjalankan fungsi 

pengukurannya. Selanjutnya disampaikan pula apabila koefisien dibawah 0,30 

akan dianggap kurang memuaskan. Maka dalam penelitian ini semua item yang 

mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 dinyatakan valid dan jika kurang dari 

0,30 dinyatakan tidak valid. 

Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan program Anates, diperoleh 

data sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Butir Soal Hasil Uji 

Validitas 

Valid Tidak 

Valid 

6. 

memahami 

sifat-sifat 

bangun dan 

hubungan 

antar bangun 

6.1 

mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar 

6.1.1 Menyebutkan 

sifat-sifat bangun 

datar C1 

1, 2, 3, 4, 

16, 17, 18, 

30, 31, 32 

1, 2, 3, 

4, 16, 

17, 18, 

31 

30, 32 

6.1.2 Memperkirakan 

bangun yang 

diketahui sifatnya C2 

5, 6, 7, 8, 

11, 19, 20, 

21, 22, 25, 

33, 34, 35 

5, 11, 

19, 20, 

21, 22, 

25 

6, 7, 8, 

33, 34, 

35 

6.1.3 Mengurutkan 

bangun berdasar ciri 

tertentu C3 

9, 10, 23, 

24 

9, 23 10, 24 

6.1.4 Memecahkan 

masalah yang 

berhubungan dengan 

ciri bangun datar C4 

12, 13, 14, 

26, 27 

12, 26, 

27 

13, 14 

6.1.5 Mereparasi 

pemecahan masalah 

yang kurang tepat 

tentang bangun datar 

C5 

15, 28, 29 15, 28, 

29 

 

3.5.2. Reliabilitas Instrumen 

Saifuddin Azwar (2012: 7) menyatakan jika reliabilitas berasal dari kata 

reability. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil dari suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Well dan Wollack (dalam Saifuddin Azwar 2012: 98) menyatakan tes 
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yang digunakan di kelas oleh para guru setidaknya memiliki koefisien 0,7 atau 

lebih. 

Hasil uji reliabilitas menggunakan program Anates, diperoleh data sebagai 

berikut: 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis terdiri dari Uji Prasyarat, Uji Beda Mean, dan Uji 

Hipotesis. Uji Prasyarat yaitu dilakukan dengan uji normalitas yang dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah data yang diperoleh distribusinya normal atau tidak. 

Selain uji normalitas, juga terdapat uji homogenitas, untuk mengetahui tingkat 

kesetaraan subjek yang akan diteliti. Kemusian dilakukan uji t (uji beda mean atau 

rata-rata) yang akan digunakan untuk menguji hipotesis. 

3.6.1. Uji Prasyarat Eksperimen 

3.6.1.1. Uji Normalitas 

Dilakukan untuk mengetahui apakah data distribusinya normal atau tidak. 

Apabila distribusi normal maka digunakan skala parametric, sedangkan jika tidak 

normal, maka menggunakan non parametric. Menurut Slameto (2015: 295) data 

dikatakan normal apabila nilai signifikansi atau probabilitas > 0,05. Normalitas 

data menurut Slameto (2015: 293) dapat diketahui dari rasio skewness, rasio 

kurtosis, dan bentuk diagram batang pada histogram. Dalam melakukan uji 

normalitas dapat digunakan aplikasi SPSS, MS Exel, ataupun Anatest. 

3.6.1.2. Uji Homogenitas 

Tujuan dilakukan uji homogenitas adalah untuk mengetahui apakah variasi 

kedua kelompok homogen atau tidak. Menurut Slameto (2015: 298) jika nilai 

probabilitas > 0,05 maka dapat dikatakan homogen. Dalam melakukan uji 

homogenitas, dapat digunakan aplikasi SPSS, MS Exel, ataupun Anatest. 
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3.6.2. Uji Beda Mean 

Uji beda mean sering disebut uji t. uji t dapat dilakukan setelah dilakukan 

uji normalitas dan homogenitas. Uji statistic parametric hanya dapat dilakukan 

jika data terdistribusi secara normal dan homogen. Jika data tidak terdistribusi 

secara normal dan homogen maka digunakan uji statistic non parametrik. Jika 

diketahui varian sama, maka uji t menggunakan Equal Variances Assumed. 

Apabila varian berbeda, uji t dilakukan dengan menggunakan Equal Variances 

Not Assumed. 

3.6.3. Uji Hipotesis 

Setelah diperolehnya hasil penelitian, maka dilakukan uji hipotesis untuk 

mengetahui apakah H0 diterima atau ditolak. Langkah-langkah untuk menguji 

hipotesis adalah: 

1. Menentukan Hipotesis 

H0:  Tidak ada perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika siswa kelas 

V SD Negeri Sumberejo 01 dan SD Negeri Ujung-Ujung 02 antara 

menggunakan model Problem Based Learning dan model Kooperatif 

Think Pair Share. 

Ha:  Ada perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika siswa kelas V SD 

Negeri Sumberejo 01 dan SD Negeri Ujung-Ujung 02 antara 

menggunakan model Problem Based Learning dan model Kooperatif 

Think Pair Share. 

2. Melakukan uji t  menggunakan  Equal Variances Assumed  dengan kriteria 

pengujian berikut.  

Ho diterima jika t hitung < t tabel   

Ha ditolak jika t hitung > t tabel   

Berdasarkan signifikansi:   

Ho diterima jika signifikansi > 0,05   

Ha ditolak jika signifikansi < 0,05 

3. Kesimpulan 

Setelah dianalisis hasil uji hipotesis kemudian dirumuskan kesimpulan 

sebagai berikut:   



39 

 

 

 

a. H0: μ1 = μ2  artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan hasil belajar 

matematika siswa kelas V SD Negeri Sumberejo 01 dan SD Negeri Ujung-

Ujung 02 antara menggunakan model Problem Based Learning dan model 

Kooperatif Think Pair Share. 

b. Ha: μ1 ≠ μ2  artinya,  ada perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika 

siswa kelas V SD Negeri Sumberejo 01 dan SD Negeri Ujung-Ujung 02 

antara menggunakan model Problem Based Learning dan model Kooperatif 

Think Pair Share. 


