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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis, Desain, dan Lokasi Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen, yaitu jenis Quasi 

Experimental Design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Quasi Experimental Design digunakan 

karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan 

untuk penelitian (Sugiyono, 2013: 77). Penelitian eksperimen ini dilakukan pada 

kelas yang akan diberi perlakuan (Treatment) yang disebut kelompok eksperimen 

(experiment group) dan kelas kelompok pembanding yang disebut kelompok 

kontrol (control group). 

3.1.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang akan digunakan adalah Nonequivalent Control 

Group Design. Digunakannya desain penelitian ini karena hanya pada desain ini 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random 

(Sugiyono, 2013: 79). Hasil penelitian benar-benar dapat dipercaya jika peneliti 

mengontrol validitas eksperimen, baik validitas internal maupun validitas 

eksternal. Berikut pemaparan mengenai validitas internal dan validitas eksternal: 

a. Validitas Internal 

Menurut Wina Sanjaya (2013: 96) validitas internal berkaitan dengan 

kontrol yang dilakukan peneliti terhadap variabel lain yang dapat mempengaruhi 

hasil eksperimen. Validitas internal menunjukkan bahwa variabel terikat benar-

benar merupakan penyebab dari hasil pembelajaran atau hanya pengaruh dari 

variabel bebas yang dimanipulasikan. Upaya mengontrol validitas internal 

menurut Gay (1987: 289) antara lain interaction, history, masturation, dan 

testing. Empat upaya yang telah disebutkan dilakukan dengan cara 
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mengidentifikasi dan mengesampingkan sebanyak mungkin perlakuan terhadap 

validitas internal. Penjelasan lebih lanjut akan dipapaparkan di bab IV. 

b. Validitas Eksternal 

Menurut Wina Sanjaya (2013: 97) validitas eksternal berkaitan dengan 

teknik sampling yang dilakukan oleh peneliti. Kesalahan anggota sampel dapat 

mempengaruhi generalisasi hasil eksperimen. Validitas eksternal berkaitan 

dengan hubungan kekuatan hasil eksperimen untuk digeneralisasikan ke 

populasi yang lebih luas. Upaya untuk mengontrol validitas eksternal adalah 

pengambilan sampel yang mewakili populasi, dengan tujuan agar generalisasi 

yang dihasilkan tidak hanya berlaku bagi subjek sampel penelitian saja. 

Desain penelitian Nonequivalent Control Group Design adalah: 

Kelompok  Pretest Perlakuan  Posttest 

Kelompok Eksp-1 X2.1 X1.1 Y1 

Kelompok Eksp-2 X2.2 X1.2 Y2 

 

Gambar 3.1 Nonequivalent Control Group Design 

Keterangan: 

X1.1 = Perlakuan kelas eksperimen 1 model Example Non Example 

X2.1= Pemberian pretest eksperimen 1 model Example Non Example 

X1.2 = Perlakuan kelas eksperimen 2 model Picture and Picture 

X2.2= Pemberian posttest eksperimen 2 model Picture and Picture 

Y1= Posttest kelas eksperimen 1 model Example Non Example 

Y1= Posttest kelas eksperimen 1 model Picture and Picture 

3.1.3 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan di SD Gugus Mawar yang terletak di wilayah 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Tidak semua SD di Gugus 

Mawar dijadikan objek penelitian, namun hanya mengambil beberapa SD yang 

sudah mewakili Gugus Mawar. SD tersebut terdiri atas SD inti yaitu SDN 

Plumbon 01 dan SD imbas yaitu SDN Plumbon 04 dan SDN Kebowan 02. 
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Penelitian dilaksanakan bulan Maret-April 2016 pada Semester 2 Tahun Ajaran 

2015/2016. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 38).  

Macam variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Independen disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas 

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013: 39). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel independent adalah penggunaan model 

Example Non Example dan Picture and Picture.  

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

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas (Sugiyono, 2013: 39). Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel dependen adalah hasil belajar siswa kelas 5 SDN Gugus Mawar, 

Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang pembelajaran IPA Semester 2 tahun 

ajaran 2015/2016. 

3. Variabel Kovariat 

Menurut Sudjana (2012: 27) variabel kovariat digunakan untuk mengontrol 

proses belajar sebelumnya karena kelompok yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kelompok yang sudah ada atau bukan kelompok yang dibentuk 

secara acak. Variabel kovariat dalam penelitian ini menggunakan pretest untuk 

mengontrol variabel lain diluar variabel yang diteliti. 

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran Example Non Example adalah model pembelajaran 

dengan mempersiapkan gambar diagram atau tabel sesuai materi bahan ajar 

dan kompetensi. Gambar dapat ditempel di depan kelas atau dapat ditayangkan 



47 
 

 
 

melalui OHP/LCD sesuai dengan saran yang ada di dalam kelas. gambar 

example memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh akan suatu 

materi yang sedang dibahas, sedangkan non example memberikan gambaran 

akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas. 

2. Model pembelajaran Picture and Picture adalah suatu model belajar yang 

menggunakan gambar dan dipasangkan/diurutkan menjadi urutan logis. Model 

pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses 

pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses 

pembelajaran. Gambar-gambar tersebut dapat menjadikan pembelajaran 

berlangsung secara aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 

3. Hasil belajar IPA adalah suatu kemampuan kognitif yang diperoleh siswa 

setelah melalui kegiatan pembelajaran IPA yang diukur dengan menggunakan 

soal pilihan ganda. 

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 80). Populasi 

pada penelitian ini adalah Gugus Mawar, Kecamatan Suruh, Kabupaten 

Semarang. Berikut macam-macam SD yang berada pada Gugus Mawar, 

Kecamatan, Kabupaten Semarang. 

Tabel 3.1 

Daftar Jumlah Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Gugus Mawar 

No Nama Sekolah  Status  Jumlah Siswa Kelas 5 

1. SD Plumbon 01 SD Inti 38 siswa 

2. SD Plumbon 02 SD Imbas 21 siswa 

3. SD Plumbon 04 SD Imbas 17 siswa 

4. SD Kebowan 01 SD Imbas 20 siswa 

5. SD Kebowan 02 SD Imbas 21 siswa 

 Jumlah Keseluruhan  117 siswa 
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 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam penelitian ini cara untuk menentukan sampel 

menggunakan teknik cluster sampling (Area Sampling). Cluster sampling 

digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteleti atau sumber 

data sangat luas (Sugiyono, 2013: 81-84). 

 Peneliti mengambil sampel dari SD Gugus Mawar, Kecamatan Suruh, 

Kabupaten Semarang. Dari Gugus Mawar peneliti mengambil 3 SD yaitu SD 

Plumbon 01, Plumbon 04, dan Kebowan 02. SD Plumbon 01 yaitu SD inti yang 

kebetulan paralel jadi kelas 5A dijadikan sebagai kelas eksperimen 1 dan kelas 5B 

dijadikan sebagai kelas eksperimen 2. SD yang akan dijadikan sebagai 

pembanding yaitu kelas 5 SD Plumbon 04 sebagai SD imbas yang lokasinya dekat 

dengan SD inti. Karena SD Plumbon 04 tidak paralel maka SD tersebut hanya 

dijadikan sebagai kelas eksperimen 1. Sedangkan SD yang akan dijadikan sebagai 

kelas eksperimen 2 yaitu SD imbas kelas 5 dari SD Kebowan 02 yang lokasinya 

lebih jauh dari SD Plumbon 01 dan SD Plumbon 04. Secara ringkas dijelaskan 

pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 

Daftar Subjek Penelitian 

No Nama Sekolah Status  Kelas  Jumlah Siswa Kelompok 

1. SD Plumbon 01 SD Inti 
5A 20 siswa Eksperimen 

5B 18 siswa Eksperimen 

2. SD Plumbon 04 SD Imbas 5 17 siswa Eksperimen 

3. SD Kebowan 02 SD Imbas 5 21 siswa Eksperimen 

Jumlah Keseluruhan 76 siswa 

 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih perwakilan 

dari beberapa SD yang memiliki status berbeda, yaitu SDN Plumbon 01 yang 

mewakili SD Inti, serta SDN Plumbon 04 dan SDN Kebowan 02 yang mewakili 

SD Imbas. Alasan  yang  memperkuat  pengambilan  sampel menggunakan  teknik  

sampling  ini  adalah  keterbatasan  peneliti  dalam  masalah biaya,  masalah  
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waktu,  masalah  ketelitian  dan  menghindari  percobaan  yang sifatnya merusak, 

serta masalah teknis lainnya. 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1.1 Observasi 

 Observasi adaah serangkaian kegiatan ynag dibantu oleh pengamat dari 

luar yakni teman sejawat yang bertindak sebagai observer dimana kegiatan 

pengamatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan yang dilakukan 

oleh guru. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana 

perilaku guru dan siswa serta terlaksana tidaknya langkah-langkah pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Example Non Example dan Picture 

and Picture dalam proses pembelajaran. 

3.4.1.2 Tes 

 Tes adalah sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau 

sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan mengukur 

tingkat kemampuan seseorang untuk mengungkap aspek tertentu dari orang yang 

dikenai tes. Penelitian ini menggunakan dua macam tes yaitu: 

a. Pretest 

Pretest ini digunakan dalam mengukur kemampuan awal siswa sebelum 

kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran. 

b. Posttest 

Posttest ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa setelah kegiatan 

menggnakan model pembelajaran. Materi yang digunakan adalah bumi daur air 

dan peristiwa alam dengan soal sebanyak 20 soal dibuat dalam bentuk pilihan 

ganda. 

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data  

 Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah lembar soal pretest dan posttest berupa tes pilihan ganda. Guna menjamin 

bahwa instrumen tes berupa pilihan ganda layak digunakan dalam penelitian, 
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maka terlebih dahulu dilakukan uji coba terhadap instrumen yang digunakan 

melalui tahapan: 1) penyusunan kisi-kisi soal, 2) uji coba instrumen soal, 3) uji 

validitas dan 4) uji releabilitas. Untuk menguji validitas soal tidak dilakukan di 

SD yang menjadi subjek penelitian, tetapi diujikan di SD luar subjek penelitian. 

 Peneliti menggunakan instrumen observasi yang digunakan untuk 

mendapatkan data tentang pencapaian pengajar dalam pemberian perlakuan di 

dalam kelas. Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Example Non Example dan Picture and 

Picture. Lembar observasi di buat untuk mengetahui apakah proses belajar 

mengajar sudah sesuai dengan sintak atau belum. Berikut adalah tabel kisi-kisi 

guru dalam melakukan observasi: 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Observasi Guru dengan Model Pembelajaran  

Example Non Example 

No Kegiatan Guru Nomor Item 

 Pertemuan ke-1  

1. Guru memberikan pretest. 1 

  2. Guru melakukan apersepsi. 2 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 3 

4. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai 

materi yang akan diajarkan. 
4 

5. Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan. 5 

6. Guru mendemonstrasikan proses daur air. 6 

7. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya tentang 

demonstrasi proses daur air. 
7 

 Pertemuan ke-2  

1. Guru menjelaskan kembali mengenai materi yang telah 

diajarkan. 
1 

2. Guru mempersiapkan gambar-gambar sebagai media 

pembelajaran. 
2 

3. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan 

melalui OHP/LCD. 
3 

4. Guru membagi kelompok yang terdiri dari 2-3 orang. 4 

5. Guru memberi petunjuk berupa penjelasan singkat 

mengenai gambar. 
5 

6. Guru meminta siswa untuk menganalisis gambar. 6 

7. Guru meminta siswa untuk mencatat hasil diskusi pada 

lembar kerja siswa. 
7 

8. Guru berkeliling untuk mengamati diskusi. 8 

9. Guru meminta perwakilan kelompok untuk membacakan 

hasil diskusi ke depan kelas. 
9 

10. Guru melakukan tanya jawab tentang alasan gambar yang 10 
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telah dianalisis siswa. 

11. Guru menanamkan konsep materi atau menjelaskan kembali 

materi. 
11 

12. Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal yang  belum 

dipahami. 
12 

13. Guru membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

diajarkan. 
13 

14. Guru memberikan posttest 14 

15. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 15 

 Jumlah  

 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Observasi Guru dengan Model Pembelajaran  

Picture and Picture 

No Kegiatan Guru Nomor Item 

 Pertemuan ke-1  

1. Guru memberikan pretest. 1 

2. Guru melakukan apersepsi. 2 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 3 

4. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

yang akan diajarkan. 
4 

5. Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan. 5 

6. Guru mendemonstrasikan proses daur air. 6 

7. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya tentang 

demonstrasi proses daur air. 
7 

 Pertemuan ke-2  

1. Guru menjelaskan kembali mengenai materi yang telah 

diajarkan. 
1 

2. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok. 2 

3. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan lembar kerja 

siswa. 
3 

4. Guru berkeliling untuk mengamati diskusi. 4 

5. Guru menunjuk setiap kelompok untuk maju kedepan kelas 

memasangkan gambar pada tabel yang telah disediakan. 
5 

6. Guru meminta kelompok untuk mengurutkan gambar yang 

sudah disediakan. 
6 

7. Guru melakukan tanya jawab tentang alasan dalam 

pengurutan gambar. 
7 

8. Guru menanamkan konsep materi atau menjelaskan kembali 

materi. 
8 

9. Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal yang  belum 

dipahami. 
9 

10. Guru membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

diajarkan. 
10 

11. Guru memberikan posttest 11 

12. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 12 

 Jumlah  
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 Peneliti juga menggunakan instrumen observasi yang digunakan untuk 

mendapatkan data tentang pencapaian hasil belajar siswa dalam penerimaan 

perlakuan di dalam kelas. Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Example Non Example dan Picture 

and Picture. Lembar observasi di buat untuk mengetahui apakah proses belajar 

mengajar sudah sesuai dengan sintak atau belum. Berikut adalah tabel kisi-kisi 

siswa dalam melakukan observasi: 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Observasi Siswa dengan Model Pembelajaran  

  Example Non Example  

No Kegiatan Siswa Nomor Item 

 Pertemuan ke-1  

1. Siswa mengerjakan soal pretest. 1 

2. Siswa menjawab pertanyaan dari guru. 2 

3. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan 

guru.  

3 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru. 4 

5. Siswa mendengarkan penjelasan yang disampaikan. 5 

6. Siswa mengamati demonstrasi yang dilakukan guru dan 

melakukan seperti yang didemonstrasikan guru. 

6 

7. Siswa bertanya kepada guru tentang demonstrasi yang telah 

dilakukan. 

7 

 Pertemuan ke-2  

1. Siswa memperhatikan pada saat guru menjelaskan kembali 

materi yang telah dipelajari. 
1 

2. Siswa memperhatikan saat guru mempersiapkan gambar. 2 

3. Siswa memperhatikan saat guru menempelkan gambar di 

papan tulis atau ditayangkan melalui OHP/LCD. 
3 

4. Siswa membentuk kelompok 2-3 orang. 4 

5. Siswa memperhatikan petunjuk yang diberikan guru dan 

mengamati gambar. 
5 

6. Siswa menganalisis gambar yang telah disajikan. 6 

7. Siswa mencatat hasil diskusi pada lembar kerja yang telah 

disediakan. 
7 

8. Siswa berdiskusi bersama kelompok masing-masing. 8 

9. Siswa maju ke depan kelas untuk membacakan hasil diskusi. 9 

10. Siswa melakukan tanya jawab tentang alasan gambar yang 

telah dianalisis. 
10 

11. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 11 

12. Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 12 

13. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari. 
13 

14. Siswa mengerjakan soal posttest. 14 

15. Siswa menjawab salam. 15 
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Tabel 3.6 

Kisi-kisi Observasi Siswa dengan Model Pembelajaran  

Picture and Picture 

No Kegiatan Guru Nomor Item 

 Pertemuan ke-1  

1. Siswa mengerjakan soal pretest. 1 

2. Siswa menjawab pertanyaan dari guru. 2 

3. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan 

guru.  

3 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru. 4 

5. Siswa mendengarkan penjelasan yang disampaikan. 5 

6. Siswa mengamati demonstrasi yang dilakukan guru dan 

melakukan seperti yang didemonstrasikan guru. 

6 

7. Siswa bertanya kepada guru tentang demonstrasi yang telah 

dilakukan. 

7 

 Pertemuan ke-2  

1. Siswa memperhatikan pada saat guru menjelaskan kembali 

materi yang telah dipelajari. 
1 

2. Siswa membentuk kelompok. 2 

3. Siswa mendiskusikan lembar kerja siswa. 3 

4. Siswa berdiskusi bersam kelompok masing-masing. 4 

5. Siswa memperhatikan pada saat guru melakukan 

penunjukkan kelompok untuk maju. 
5 

6. Siswa maju ke depan kelas untuk mengurutkan gambar pada 

tabel. 
6 

7.. Siswa memberikan penjelasan mengenai alasan pengurutan 

gambar. 
7 

8. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 8 

9. Siswa menanyakan hal-hal yang belum diketahui. 9 

10. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah diajarkan. 
10 

11. Siswa mengerjakan soal posttest. 11 

12. Siswa menjawab salam. 12 

 Jumlah 13 

 

 Peneliti juga menggunakan instrumen tes uji coba yang nantinya digunakan 

sebagai pretest dan posttest berdasarkan pada Standar Kompetensi yang telah 

dipilih yaitu memahami perubahan yang telah terjadi di alam dan hubungannya 

dengan penggunaan sumber daya alam. Sedangkan Kompetensi Dasarnya adalah 

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya.  

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

terdiri dari lembar soal pretest dan posttest berupa tes pilihan ganda. Guna 
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memastikan bahwa instrumen tes berupa pilihan ganda layak digunakan dalam 

penelitian maka terlebih dahulu dilakukan uji coba terhadap instrumen yang 

digunakan melalui beberapa tahap, yaitu: 1) penyusunan kisi-kisi instrumen soal, 

2) uji coba instrumen soal, 3) uji validitas dan 4) uji reliabilitas. Untuk validitas 

soal dilakukan diluar SD yang menjadi subjek penelitian. Berikut Kisi-kisi 

instrumen tes uji coba soal dapat dilihat ditabel 3.7. 

Tabel 3.7 

Kisi-Kisi Instrumen Tes Uji Coba 

Standar 

Kompetensi 

Kompetens

i Dasar 
Indikator Butir Soal 

7. Memahami 

perubahan 

yang terjadi 

di alam dan 

hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumber daya 

alam. 

 

7.4 

Mendeskrip

sikan proses 

daur air dan 

kegiatan 

manusia 

yang dapat 

mempengar

uhinya. 

 

1. Menyebutkan manfaat air. 1,2,3,4,5,6,1

1,4 

2. Membedakan kegiatan 

sehari-hari yang 

memanfaatkan air dan 

tidak memanfaatkan air. 

 

7,8,9,12 

3. Menyebutkan cara 

menghemat air. 

10,15,16,19 

4. Membedakan perilaku 

manusia yang termasuk 

cara menghemat air dan 

bukan menghemat air. 

 

13,14,17,18 

5. Mengurutkan proses daur 

air. 

 

20,21,22,23,

24,25,26,27,

28,29,30,31,

32,33,34,35,

36 

6. Menyebutkan kegiatan 

manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air. 

 

37,38,39,40,

41,42,43,44,

45,46,48,49,

50 
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3.5 Uji Coba Validitas, Reliabilitas, Daya Pembeda, Uji Tingkat Kesukaran 

Butir Soal dan Fungsi Pengecoh 

Uji coba validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran dan fungsi 

pengecoh pada penelitian ini menggunakan Anates V.4. Keterangan lebih lanjut 

mengenai hasil pengolahan data melalui Anates V.4 dapat dilihat pada lampiran. 

Rincian secara singkat mengenai hasil uji coba validitas, reliabilitas, daya 

pembeda, tingkat kesukaran dan fungsi pengecoh pada penelitian ini akan 

dipaparkan lebih lanjut sebagai berikut. 

3.5.1 Uji Validitas    

 Menurut Wina Sanjaya (2013: 254), tes adalah instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data, tes dapat dikatakan valid apabila bersifat sahih yang 

artinya mampu mengukur apa yang hendak diukur. Sugiyono (2012: 348) 

mengatakan bahwa 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. Suatu instrumen yang 

valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya jika tingkat validitasnya rendah 

maka instrumen tersebut kurang valid.  

 Menurut Suharsimi (dalam Dwinanto, 2011: 34) validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Sebuah instrumen 

dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

 Pengujian instrumen tes dilakukan di SD Plumbon 02 dengan jumlah 

responden 29 siswa. Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, 

diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 3.8 

Hasil Uji Validitas Instrumen Uji Coba Siswa Kelas VI SD Plumbon 02 

Semester 2 Tahun Ajaran 2015/2016 

 

 Hasil validitas yang diperoleh dengan menggunakan Anates V.4 adalah 24 

butir soal valid dari keseluruhan 50 butir soal yang diujikan. Dari hasil analisis uji 

validitas (kesahihan) dengan bantuan Anates V.4 diperoleh 24 butir soal yamg 

signifikan dari keseluruhan 50 butir soal yang diujikan berdasarkan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang telah diuraikan. Dari 24 butir soal yang 

signifikan, peneliti hanya mengambil 20 butir soal untuk diujikan sebagai pretest 

dengan alasan untuk mempermudah dalam penskoran. Setelah melakukan uji 

Standar 

Kompete

nsi 

Kompete

nsi Dasar 
Indikator 

Butir 

Soal 

Hasil Uji Validitas 

Signifikan          Tidak 

                            

Signifikan 

7. Mema

hami 

peruba

han 

yang 

terjadi 

di 

alam 

dan 

hubun

ganny

a 

denga

n 

pengg

unaan 

sumbe

r daya 

alam. 

 

7.4 

Mendeskr

ipsikan 

proses 

daur air 

dan 

kegiatan 

manusia 

yang 

dapat 

mempeng

aruhinya. 

 

1. Menyebutkan manfaat 

air. 

1,2,3,4,5,6

,11, 

1,4,6,11 2,3,5 

2. Membedakan kegiatan 

sehari-hari yang 

memanfaatkan air dan 

tidak memanfaatkan 

air. 

 

7,8,9,12 7,8,9 12 

3. Menyebutkan cara 

menghemat air. 

10,15,16,1

9 

10,19 15,16 

4. Membedakan perilaku 

manusia yang termasuk 

cara menghemat air dan 

bukan menghemat air. 

 

 

13,14,17,1

8 

14,17 13,18 

5. Mengurutkan proses 

daur air. 

 

20,21,22, 

23,24,25, 

26,27,28, 

29,30,31,3

2,33,34,35

, 36 

21,22,23,25

, 

26,27,28,30

, 35,36 

20,24,29,31, 

32,33,34 

6. Menyebutkan kegiatan 

manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air. 

37,38,39, 

40,41,42, 

43,44,45, 

46,47,48, 

49,50 

39,43,47,48

, 

49,50 

37,38,40,41,

42,44,45,46 
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validitas soal tes kemudian akan dilakukan uji reabilitas untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur.  

5.1.2 Uji Realiabilitas  

Reliabilitas merujuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen dapat 

digunakan sebagai alat pengumpulan data apabila instrumen tersebut sudah baik 

(Suharsimi Arikunto, 2010: 221). Menurut Wina Sanjaya ( 2013: 253) angka 

korelasi akan bergerak antara 0,00 sampai 1,00. Instrumen soal tes memiliki 

tingkat reabialitas yang baik apabila hasil korelasi mendekati angka 1,00 dan 

instrumen soal tes memiliki tingkat reliabilitas rendah apabila angka korelasi 

mendekati angka 0,00. Arikunto (2013: 115) menyatakan bahwa instrumen yang 

memiliki nilai reliabilitas > 0,7 dapat dikatakan reliabel. 

Hasil Pengukuran uji reabilitas pada penelitian ini diperoleh angka korelasi 

0,81. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji coba reliabilitas saol tes adalah baik, 

karena angka reliabilitasnya mencapai 0,81 atau lebih dari 0,7. 

3.5.3 Daya Pembeda   

 Menurut Zainal Arifin (2014: 133) daya pembeda soal adalah kemampuan 

suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (menguasai materi) 

dengan siswa  yang kurang pandai (kurang/tidak menguasai materi). Daya beda 

pada 20 soal uji coba yang telah signifikan dan mendekati tingkat kesukaran soal 

yang akan digunakan untuk soal pretest dan posttest berada pada kisaran 0,25 

sampai 0,75. Nilai tersebut didapat dari analisis soal uji coba menggunakan 

anates. Daya beda lebih dari 0,2 sudah cukup layak untuk digunakan. Sedangkan 

daya beda lebih dari 0,4 menunjukkan bahwa suatu instrumen mempunyai daya 

beda yang baik. 

3.5.4 Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal 

 Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab soal dengan benar 

pada tingkat kemampuan tertentu yang bisa dinyatakan dalam indeks (Zainal 

Arifin, 2014: 134). Butir soal yang baik adalah soal yang mempunyai tingkat 

kesukaran yang memadai artinya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Hasil 
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analisis yang diperoleh mengenai tingkat kesukaran mencapai 8 butir soal mudah, 

10 butir soal sedang dan 6 butir soal sukar. Dari 24 soal diambil 20 soal yang 

digunakan untuk pretest.  

3.5.5 Fungsi Pengecoh  

 Menganalisis fungsi pengecoh (distractor) dikenal dengan istilah 

menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. 

Pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyaknya tester yang memilih 

pilihan jawaban butir soal atau yang tidak memilih pilihan manapun (blangko). 

Dari pola penyebaran jawaban butir soal dapat ditentukan apakah pengecoh 

berfungsi dengan baik atau tidak. Suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi 

dengan baik jika paling sedikit dipilih 5% pengikut tes. 

Cara melakukan analisis pengecoh yaitu dengan melakukan analisis pengecoh 

sesuai dengan kriteria berikut: 

a. Diterima, karena sudah baik 

b. Ditolak, karena tidak baik 

c. Ditulis kembali, karena kurang baik 

Sebuah pengecoh dikatakan berfungsi baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% 

pengikut tes (Ayu, 2012:5). 

 Dari hasil uji fungsi pengecoh menggunakan program Anates version 4.09 

didapatkan hasil bahwa fungsi pengecoh diterima karena sudah baik dan jawaban 

soal kebanyakan dipilih oleh lebih dari 5% pengikut tes.  

3.6 Prosedur Pemberian Perlakuan 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah SD Gugus Mawar Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang, dengan mengambil sampel siswa kelas 5A dan 5B SD 

Negeri Plumbon 01 sebagai perwakilan dari SD Inti serta siswa kelas 5 SD 

Plumbon 04 dan SD Kebowan 02 sebagai perwakilan dari SD Imbas yang 

sekaligus dijadikan subjek penelitian dari populasi seluruh siswa kelas 5 SD yang 

ada di wilayah Gugus Mawar. 
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Penelitian kelompok eksperimen 1 di lakukan di SD Plumbon 01 pada kelas 

5A dan SD Kebowan 02, sedangkan kelompok eksperimen 2 di lakukan di SD 

Plumbon 01 pada kelas 5B dan SD Plumbon 04. Dalam penelitian eksperimen ini 

yang bertindak sebagai pelaku penelitian adalah peneliti sendiri. Adapun yang 

bertindak sebagai observer adalah guru kelas yang menjadi objek penelitian. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data terdiri atas Uji Prasyarat dan Uji Hipotesis. Uji 

Prasyarat terdiri atas uji normalitas untuk menentukan apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak dan uji homogenitas untuk mengetahui tingkat 

kesetaraan subyek yang akan diteliti. Setelah dilakukan uji asumsi/uji prasyarat 

kemudian dapat dilaksanakan uji t (beda rata-rata) sebagai acuan untuk menguji 

hipotesis.  

3.7.1 Teknik Deskriptif 

Teknik deskriptif akan dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

microsoft excel. Hasil analisis dari teknik deskriptif akan memaparkan beberapa 

hal yang meliputi nilai minimal, nilai maksimal, mean atau rata-rata, standar 

deviasi, distribusi frekuensi, dan grafik. Teknik deskriptif akan dilakukan pada 

masing-masing kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 2 baik hasil pretest 

maupun posttest. 

3.7.2 Teknik Analisis Statistik 

 Teknik analisis statistik meliputi uji coba instrumen, uji prasyarat, dan uji 

hipotesis. Uji coba instrumen dilakukan dengan bantuan program Anates V.4. 

Kelayakan instrumen ditinjau dari lima hal yaitu validitas instrumen, reliabilitas 

instrumen, tingkat kesukaran, daya beda, dan fungsi pengecoh. 

3.7.2.1 Uji Prasyarat 

Uji prasyarat meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan yang terakhir uji 

homogenitas regresi linier data. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menentuan teknik 

analisis data yang tepat. Jika data berdistribusi normal dan berskala data interval 

atau rasio maka dapat digunakan teknik analisis data parametrik, jika data 

berdistribusi tidak normal maka dapat digunakan teknik analisis data 

nonparametrik. Acuan data dikatakan berdistribusi normal jika nilai 

signifikansi/probabitas > 0,05. Uji normalitas data ini bisa menggunakan bantuan 

program SPSS 20. Uji normalitas dilakukan melalui langkah-langkah analyze-

descriptives statistic-explore-masukkan data pada kolom dependent list-pilih 

plots-pilih normality test with plots-continue-ok. 

3.7.2.2  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti 

berdistribusi homogen atau tidak. Homogenitas dilakukan untuk mengetahui 

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

atau berbeda. Jika kedua kelompok siswa mempunyai varian yang sama maka 

dapat dilakukan pemberian tindakan pada siswa kelompok. Acuan varian data 

kedua kelompok homogen adalah jika nilai probabilitas/signifikansi  > 0,05 (pada 

based on mean). Analisis uji homogenitas varian ini bisa dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 20. Langkah-langkah melakukan uji homogenitas 

melalui SPSS yaitu analyze-descriptives statistic-explore-masukkan data pada 

kolom dependent list-pilih plots-pilih untransformed pada levine test –continue-

ok. 

3.7.2.3 Uji Homogenitas Regresi Linear Data 

Uji homogenitas regresi linear data bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel bebas (X1) dengan variabel bebas lainnya yang disebut variabel 

kovarian. Dalam hal ini variabel bebas (X1) adalah hasil posttest dan variabel 

kovarian yaitu pretest. Variabel bebas dan variabel kovarian dikatakan homogen 

atau tidak dilihat pada tabel parameter estimates. Jika nilai koefisien Beta < 0,6 
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dan signifikansi nilai t < 0,05 maka data tersebut homogen dan dapat 

menggunakan model anakova.  

Apabila semua uji prasyarat dapat terpenuhi, akan dilakukan uji anakova 

sebagai acuan untuk menguji hipotesis. Jika salah satu uji prasyarat tidak 

terpenuhi maka akan dilakukan pengujian dengan teknik non parametrik yaitu 

kolmogorov smirnov test. 

3.7.3 Uji Anakova 

Uji anakova dilakukan jika seluruh uji prasyarat terpenuhi. Uji anakova 

dilakukan karena kelompok sampel yang digunakan tidak dipilih secara acak 

tetapi menggunakan kelompok yang sudah ada sebelumnya sehingga peneliti 

merasa perlu mengontrol keadaan awal dari kelompok tersebut atau internal 

validity kelompok. Kontrol ini dilakukan dengan menggunakan nilai pretest 

sebagai variabel kovarian. 

Uji anakova dilakukan dengan bantuan program SPSS 20. Langkah-langkah 

uji anakova yaitu analyze-general linear model-univariate-masukkan posttest 

pada dependent list-masukkan model pembelajaran pada fixed factor-masukkan 

pretest pada covariat-plots-masukkan model ke horizontal axis-add-continue-

options-masukkan overall ke sebelah kanan-centang kolom pada estimates of 

effect size, descriptive statistics, parameter estimates, dan homogenity test-

continue-ok. 

3.7.4 Hipotesis 

Setelah diperoleh hasil uji t kemudian dilakukanlah analisis uji hipotesis 

untuk mengetahui apakah H0 diterima atau ditolak. Langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Hipotesis penelitian 

Ho : Tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan dalam penerapan 

model pembelajaran Example Non Example dan Picture and Picture ditinjau 

dari hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Gugus Mawar Suruh. 
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Ha : Ada perbedaan hasil belajar yang signifikan dalam penerapan model 

pembelajaran Example Non Example dan Picture and Picture ditinjau dari 

hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Gugus Mawar Suruh. 

b. Hipotesis statistik 

Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah hipotesis tipe A atau 

hipotesis 2 ekor (kiri dan kanan). 

H0: μ1 = μ2 artinya, Ho : Tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan 

dalam penerapan model pembelajaran Example Non Example dan Picture and 

Picture ditinjau dari hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Gugus Mawar Suruh. 

Ha: μ1 ≠ μ2 artinya Ha : Ada perbedaan hasil belajar yang signifikan dalam 

penerapan model pembelajaran Example Non Example dan Picture and 

Picture ditinjau dari hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Gugus Mawar Suruh. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan acuan hasil uji anakova. 

Pengambilan kesimpulan dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut. 

Ho diterima jika probabilitas/signifikansi > 0,05 

Ha diterima jika probabilitas/signifikansi < 0,05  

c. Cara menarik kesimpulan 

Setelah dianalisis hasil uji hipotesis kemudian dirumuskan kesimpulan 

sebagai berikut: 

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

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Example Non Example dan 

Picture and Picture ditinjau dari hasil belajar IPA siswa 5 SD Gugus Mawar 

Suruh. 

Ha : μ1 ≠ μ2 artinya, ada perbedaan hasil belajar yang signifikan dalam 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Example Non Example dan 

Picture and Picture ditinjau dari belajar IPA siswa kelas 5 SD Gugus Mawar 

Suruh. 

 

 

 


