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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis, Desain, dan Lokasi Penelitian  

3.1.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Jenis penelitian 

eksperimen yang di gunakan pada penelitian ini adalah Quasi Experimental 

Research atau eksperimen semu. Quasi Eksperimental Design mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat sepenuhnya mengontrol variabel-

variabel luar mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2010: 

114). Menurut Arikunto (2010: 77) Eksperimen semu adalah jenis 

komparasi yang membandingkan pengaruh pemberian suatu perlakuan 

(treatment) pada suatu objek (kelompok eksperimen) serta melihat besar 

pengaruh perlakuannya. 

Sementara Slameto, (2015:  139), berpendapat  penelitian  

eksperimen  kuasi  merupakan  penelitian  yang mendekati penelitian 

sebenarnya, namun tidak dapat mengontrol semua variabel yang ada 

didalamnya, dan tujuan dari eksperimen semu adalah memperoleh informasi 

yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan 

eksperimen yang sebenarnya namun dalam keadaan yang tidak 

memungkinkan untuk mongontrol atau memanipulasi semua variable yang 

relevan.  Jadi dapatdisimpulkan eksperimen semu ini merupakan 

eksperimen yang mendekati keadaan sebenarnya dan tidak dapat 

mengontrol semua variable yang ada, tetapi tidak cukup untuk melakukan 

penelitian murni. 

3.1.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain Nonequivalent Control Group 

Design. Terdapat dua kelompok eksperimen, yaitu kelompok eksperimen 1 

dan kelompok eksperimen 2. Kedua kelompok tersebut (kelompok 

eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2) diberikan pretest dan posttest 

untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok 

eksperimen 1 dan eksperimen 2 (Sugiyono, 2014: 116). Gambaran lebih 
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rinci dari desain penelitian Nonequivalent Control Group Design dijelaskan 

pada tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1  

Nonequivalent Control Group Design 

Kelompok Pretest Variabel Bebas Posttses 

Eksperimen 1 O1 X1 O2 

Eksperimen 2 O3 X2 O4 

Desain penelitian ini terdapat data pretest kelompok eksperimen 1 

(O1) dan kelompok eksperimen 2 (O3), data posttest kelompok eksperimen 1 

(O2) dan kelompok eksperimen 2 (O4). Pemberian perlakuan pada kelompok 

eksperimen 1 yaitu penerapan model pembelajaran Picture and Picture (X1) 

dan kelompok eksperimen 2 yaitu penerapan model pembelajaran Example 

non Example (X2).  

Keterangan lebih rinci dari desain penelitan ini adalah sebagai berikut.  

X1: Perlakuan 1 (pembelajaran menggunakan model Picture and Picture)  

X2: Perlakuan 2 (pembelajaran menggunakan model Example non Example)  

O1: Hasil pretest kelompok eksperimen 1  

O2: Hasil posttest kelompok eksperimen 1  

O3: Hasil pretest kelompok eksperimen 2  

O4: Hasil posttest kelompok eksperimen 2 

3.1.3 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan di SD Gugus Gunung Sumbing yang terletak 

di wilayah Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Terdapat 

7 SD di Gugus Gunung Sumbing, namun peneliti tidak menggunakan semua 

SD untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian ini hanya 

mengambil beberapa SD yang mewakili Gugus Gunung Sumbing. SD yang 

digunakan peneliti sebagai objek penelitian adalah SDN 3 Sukorejo di 

Gugus Gunung Sumbing sebagai SD inti, SDN 1 Karanganyar sebagai SD 

imbas dekat dan SDN 2 Karangkendal sebagai SD imbas jauh di Gugus 

Gunung Sumbing. Pertimbangan memilih sekolah ini untuk penelitian 

berdasarkan kemudahan akses bagi peneliti untuk mengadakan penelitian. 
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3.2 Variabel dan Definisi Operasioal   

Seorang peneliti yang menggunakan metode eksperimental dan juga 

mencantumkan hipotesis pada penelitiannya wajib untuk melakukan 

identifikasi variabel. Variabel adalah segala faktor, situasi, kondisi, 

perlakuan, dan tindakan yang bisa mempengaruhi eksperimen (Sanjaya, 

2013: 95) Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu variabel bebas 

(X1), variabel terikat (Y), dan variabel kovariat (X2). Variabel bebas 

(independent) merupakan tindakan yang mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat (dependent). Variabel kovariat adalah variabel yang 

digunakan untuk mengontrol/memfilter semua perlakuan tidak terkontrol 

terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini digunakan pretest sebagai 

variabel kovariat (X2). Penerapan model pembelajaran Picture and Picture 

dan Example non Example merupakan variabel bebas (X1), sedangkan hasil 

belajar IPS merupakan variabel terikat (Y) yang muncul karena pengaruh 

variabel bebas. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

IPS. 

Dalam penelitian ini, definisi operesional yang digunakan yaitu 

menjelaskan karakteristik variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Model 

pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture merupakan model 

pembelajaran yang menggunakan gambar dan disusun secara logis bertujuan 

untuk membuat siswa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang 

sedang berlangsung. Model pembelajaran kooperatif tipe Example non-

Example merupakan sebuah model pembelajaran yang dalam penyampaian 

konsep/materi pembelajarannya didesain dengan menggunakan media 

berupa gambar atau kasus yang relevan dan sesuai dengan kompetensi 

dasar. Model pembelajaran Examples Non-Examples bertujuan mendorong 

siswa untuk belajar berfikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan-

permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh gambar yang 

disajikan. 
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3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 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, 2016: 117). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh kelas 4 Gugus Gunung Sumbing  yang terletak di wilayah 

Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Pada Gugus ini terdapat 7 SD yang 

terdiri dari satu SD inti yaitu SDN Sukorejo 3, dan  6 SD imbas yaitu SDN 

Keposong 1, Keposong 2, Karangkendal 1, Karangkendal 2, Pagerjurang 

dan Karanganyar 1. Jumlah seluruh siswa pada Gugus Gunung Sumbing ini 

adalah 121 siswa. SD yang dipilih karena berdasarkan  pertimbangan lokasi 

SD - SD tersebut agak berjauhan sehingga menghindari kontaminasi atau 

kabar – kabar yang tidak benar. Jumlah siswa kleas 4 SD Gugus Gunung 

Sumbing sebesar 121 siswa siswi. Jadi jumlah keseluruhan populasi 

penelitian ini adalah 121 siswa. Secara rinci gambaran populasi penelitian 

dapat dilihat pada table 3.2 

Tabel 3.2 

Populasi Penelitian 

Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar Gugus Gunung Sumbing 

No. Nama Sekolah Status Jumlah Siswa Kelas 4 

1.  SD Negeri Sukorejo 3 SD Inti 28 siswa 

2.  SD Negeri  Karanganyar 1 SD Imbas 17 siswa 

3.  SD Negeri  Karangkendal 1 SD Imbas 16 siswa 

4.  SD Negeri  Karangkendal 2 SD Imbas 18 siswa 

5.  SD Negeri Keposong 1 SD Imbas 18 siswa 

6.  SD Negeri Keposong 2 SD Imbas 8 siswa 

7.  SD Negeri Pagerjurang SD Imbas 16 siswa 

Jumlah Keseluruhan 121 siswa 

3.3.2 Sampel 

Menurut Sugiyono  (2016:118)  sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  

dan karakteristik  yang  dimiliki oleh  populasi  tersebut. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak mungkin dilakukan 
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penelitian dengan populasi yang besar. Sehingga akan diambil beberapa 

sampel yang akan digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang 

dipilih dalam penelitian ini adalah 3 SD yang terdapat pada Gugus Gunung 

Sumbing yaitu SD Negeri 2 Karangkendal (18 siswa), SD N 1 Karanganyar 

(17 siswa), dan SD N 3 Sukorejo (28 siswa). Berikut tabel sampel yang 

dipilih oleh peneliti. 

Tabel 3.2  

Sampel Penelitian 

No. Nama Sekolah Status Kelas Jumlah 

Siswa 

Kelompok 

1.  SD Negeri 1 

Karanganyar  

SD Imbas 4 17 Eksperimen 1 

2.  SD Negeri 2 

Karangkendal  

SD Imbas 4 18 Eksperimen 2 

3.  SD Negeri 3 

Sukorejo  

SD Inti 4 kelompok (A) 14 Eksperimen 1 

4 kelompok (B) 14 Eksperimen 2 

Jumlah Keseluruhan  63 

Teknik Pengambilan Sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  

teknik cluster sampling (area sampling). Cluster  Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan 

(Sugiyono 2016: 121). Teknik  sampling  daerah  digunakan untuk  

menentukan  sampel  bila  obyek  yang  akan  diteliti  atau  sumber  data 

sangat  luas,  jadi  seleksi anggota  sampel  dilakukan  dalam  kelompok  

dan   bukan  seleksi  anggota sampel secara individu. Teknik pengambilan 

sampel tersebut dilakukan dengan cara memilih salah satu SD sebagai 

perwakilan dari beberapa SD yang memiliki status yang berbeda, dimana 

pada penelitian ini SDN 2 Karangkendal  mewakili sebagai SD imbas jauh, 

kemudian SDN 1 Karanganyar mewakili sebagai SD imbas dekat dan SDN 

3 Sukorejo sebagai SD inti. Dalam pengambilan sampel ini juga 

berdasarkan pada pertimbangan bahwa setiap cluster mempunyai 

karakteristik siswa dan lingkungan belajar yang hampir sama.   
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3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan observasi dan tes yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tes  

Pada penelitian ini, tes digunakan untuk mengetahui kemampuan 

kognitif siswa. Menurut Sanjaya, (2015: 251), tes adalah alat 

mengumpulkan data tentang kemampuan subjek penelitian dengan cara 

pengukuran. Tes diberikan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

dengan jumlah sebanyak 20 soal pilihan ganda dengan instrumen tes 

yang sama. Penelitian ini menggunakan dua jenis tes yaitu pretest untuk 

mengetahui keadaan awal siswa sebelum diberikan perlakuan metode 

Picture and Picture dan Example non Example dan Postest yang 

diberikan setelah perlakuan. 

2. Observasi  

 Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung (Purwanto, 2008: 149). Alat/instrumen observasi tersebut 

meliputi lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas 

siswa dalam menerapkan model pembelajaran model Picture and 

Picture  dan Example non Example. Instrumen observasi tersebut akan 

diserahkan kepada guru atau observer untuk mengetahui apakah 

langkah-langkah penerapan model betul-betul dilaksanakan 

sebagaimana yang telah direncanakan atau tidak. Secara lebih rinci, 

instrumen observasi dapat dilihat pada lampiran. Klasifikasi 

keterlaksanaan pembelajaran hasil observasi adalah sebagai berikut: 

Rentang    Kategori  

81%-100%   Sangat baik  

61%-80%   Baik  

41%-60%   Sedang   
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21%-40%   Kurang baik   

< 20%    Tidak baik 

3.4.2.  Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian  ini menggunakan instrumen berupa lembar  

observasi  aktivitas  guru  dan  aktivitas pembelajaran siswa dengan  model 

pembelajaran Picture and Picture dan Example non-Example dan lembar 

soal posttest yang berjenis pilihan ganda sebagai alat untuk mengumpulkan 

data. Sebagai cara untuk mengetahui tingkat ketercapaian guru dan siswa 

dalam  pembelajaran dengan menggunkan model  Picture and Picture dan 

Example non-Example, maka dilakukan observasi oleh guru kelas 4 dari 

masing-masing SD. 

Berikut  dipaparkan  kisi-kisi  lembar  observasi  aktivitas  guru  dan  

siswa dalam menerapkan model Picture and Picture dan Example non-

Example 

a.  Kisi-kisi Instrumen   

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Observasi Aktifitas Guru pada Pembelajaran  

IPS dengan Model Pembelajaran Picture and Picture 

No Kegiatan Nomor 

Item 

Pertemuan ke-1 

1.  Guru memberikan soal prettest  1 

2.  Guru menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 2 

3.  Guru memberi rangsangan siswa sebagai kegiatan apersepsi sebelum masuk 

pada materi pembelajaran 

3 

4.  Guru menjelaskan materi tentang aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan 

sumber daya alam dan potensi lain di daerah 

4 

5.  Guru menggali siswa untuk aktif pada saat penyampaian  materi pembelajaran  

Pertemuan ke-2 

1. Guru melakukan apersepsi  dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan 

dengan pembelajaran pada pertemuan 1 

      1 

2. Guru menyiapkan gambar- gambar tentang Aktivitas Ekonomi yang berkaitan 

dengan Sumber Daya Alam di daerah 

2 

3. Guru menunjukkan gambar yang telah disiapkan dan sedikit memberi 

penjelasan kepada siswa 

3 

4. Guru memberikan arahan  kepada siswa tentang cara memasangkan gambar  4 

5. Guru menunjuk salah satu siswa secara bergantian untuk memasangkan gambar 

secara berurutan dan logis 

5 

Pertemuan ke-3 

1. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab berkaitan dengan 

pembelajaran pada pertemuan sebelumnya 

1 
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2. Guru mengecek gambar yang telah dipasangkan oleh siswa. 2 

3. Guru menanyakan kepada siswa tentang gambar yang sudah disusunnya. 3 

4. Guru memberikan pertanyaan mengenai aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerah 

4 

5. Guru mengajak siswa untuk bersama- sama membuat kesimpulan dari materi 

pembelajaran tentang Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya 

alam dan potensi lain di daerah 

5 

6. Guru memberikan soal posttest 6 

 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Instrumen Observasi Aktifitas Siswa pada Pembelajaran IPS dengan 

Model Picture and Picture 

No Kegiatan Nomor 

Item 

Pertemuan ke-1 

1. Siswa menerima dan mengerjakan Pretest   1 

2. Siswa mendengarkan tujuan pelajaran yang dibacakan oleh guru.       2 

3. Siswa memperhatikan guru dan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan 

oleh guru 

3 

4. Siswa  mendengarkan penjelasan guru tentang aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya  alam dan potensi di daerah 

4 

5. Siswa aktif memberikan pendapat tentang materi Aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerah 

5 

Pertemuan Ke-2 

1. Siswa menjawab peranyaan yang diberikan oleh guru dalam kegiatan apersepsi 1 

2. Siswa mengamati gambar tentang materi aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya  alam dan potensi di daerah 

2 

3. Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru tentang gambar yang 

telah disiapkan 

3 

4. Siswa mendengarkan dan memperhatikan arahan dari guru tentang cara 

memasangkan gambar  
4 

5. Siswa maju kedepan untuk memasangkan gambar secara berurutan 5 

Pertemuan Ke-3 

1. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru berkaitan dengan 

pembelajaran pada pertemuan sebelumnya 

1 

2. Siswa memperhatikan guru melakukan pengecekan gambar yang telah 

dipasangkan 

2 

3.  Siswa menjelaskan mengenai gambar yang sudah di susunnya. 3 

4. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tentang   aktivitas 

ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerah 

4 

5. Siswa mengeluarkan pendapat berupa kesimpulan tentang materi Aktivitas 

ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerah 

5 

6. Siswa mengerjakan soal posttes 6 
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Tabel 3.6 

Kisi-kisi Instrumen Observasi Aktifitas Guru pada Pembelajaran  

IPS dengan Model Pembelajaran Exampe non-Exsmple 

No Kegiatan Nomor 

Item 

Pertemuan ke-1 

1. Guru memberikan soal prettest  1 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 2 

3. Guru memberi rangsangan siswa sebagai kegiatan apersepsi sebelum masuk 

pada materi pembelajaran 
      3 

4. Guru menampilkan gambar Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber 

daya alam dan potensi daerah menggunakan  LCD 
4 

5. Guru memberikan penjelasan tentang gambar  Aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya alam dan potensi daerah 

5 

Pertemuan ke-2 

1.  Guru melakukan apersepsi  dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan 

dengan pembelajaran pada pertemuan 1 

1 

2. Guru membagi siswa mejadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3-4siswa 

perkelompok 

2 

3. Guru meminta siswa untuk berkumpul sesuai dengan kelompok yang telah 

ditentukan. 

3 

4. Guru meminta siswa mengidentifikasi kemudian menganalisis gambar yang 

diberikan oleh guru 

4 

5. Guru mengecek kegiatan yang dilakukan oleh setiap kelompok secara 

bergantian 

5 

Pertemuan Ke-3 

1.  Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab berkaitan dengan 

pembelajaran pada pertemuan sebelumnya 

1 

2.  Guru menunjuk setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya 2 

3.  Guru memberikan tanggapan kepada kelompok yang telah melakukan presentasi 3 

4.  Guru memberikan pertanyaan mengenai aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerah. 

4 

5.  Guru mengajak siswa untuk bersama- sama membuat kesimpulan dari materi 

pembelajaran tentang aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya 

alam dan potensi lain di daerah. 

5 

6. Guru memberikan soal posttest 6 
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Tabel 3.7 

Instrumen Obserasi Aktifitas Siswa pada Pembelajaran IPS dengan Model Example non 

Example 

No Kegiatan Nomor 

Item 

Pertemuan ke-1 

1. Siswa menerima dan mengerjakan Pretest   1 

2. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang dibacakan oleh guru 2 

3. Siswa memperhatikan gambar yang di tampilkan guru 3 

4. Siswa  mendengarkan penjelasan guru tentang aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya  alam dan potensi di daerah 

4 

5. Siswa berkoordinasi dengan teman dalam pembentukan kelompok 5 

Pertemuan ke-2 

1. Siswa menjawab peranyaan yang diberikan oleh guru dalam kegiatan apersepsi 1 

2.  Siswa dikondisikan dalam bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang telah 

dibentuk pada pertemuan sebelumnya 

2 

3. Siswa bergabung dengan kelompok yang telah di bentuk kemarin  3 

4. siswa mengidentifikasi gambar yang telah diberikan guru secara berkelompok 4 

5. Siswa secara berkelompok maju ke depan kelas untuk mempresetasikan hasil 

diskusi kelompoknya 

5 

Pertemuan Ke-3 

1. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru berkaitan dengan 

pembelajaran pada pertemuan sebelumnya 

1 

2. Siswa menjawab pertanyaan tentang Aktivitas Ekonomi yang berkaitan dengan 

Sumber Daya Alam di daerah 

2 

3. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai materi Aktivitas Ekonomi 

yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam di daerah 

3 

4. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari  4 

5. Siswa mengerjakan soal posttes 5 

 

 

Standar Kompetensi :  

2.  Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten / kota dan   provinsi 

Kompetensi Dasar : 

2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam 

dan potensi lain di daerahnya . 
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Tabel 3.8 
Kisi-Kisi Instrumen Tes Uji Coba  

 

 3.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

3.5.1 Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau 

kesahihan suatu instrument. Jadi pengujian validitas itu mengacu pada 

sejauh mana suatu instrument dalam menjalankan fungsi. Instrument 

dikatakan valid jika instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang hendak diukur, Sugiyono (2008:363). 

Sugiyono (2012: 59) mengemukakan bahwa: “Untuk mengetahui 

valid tidak suatu instrumen penelitian, bila harga korelasi setiap item 

instrumen di bawah 0.30, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen 

tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Sehingga 

peneliti menggunkan batas minimal koefisien korelasi 0,30. Berdasarkan uji 

No Indiktor TK Taksonomi Bloom Jumlah Total Nomer Soal 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1.  Menyebutkan 

sumber daya alam 

yang berpotensi di 

daerahnya  

MD     2  1    3 6 4, 7, 19 

SD  1     1  26 

SK  1 1    2  1, 15 

2. Mengelompokkan 

sumber daya  alam 

di daerahnya 

MD 1      1 5 

 

30 

SD 1 2     3 3, 9, 18 

SK 

 

  1    1 8 

3. menjelaskan  

manfaat sumber  

daya alam yang ada 

di daerah 

MD 1      1 5 10 

SD  2 1    3 12, 13, 20 

SK   1    1 28 

4. menjelaskan 

perlunya 

melestarikan  

sumber daya alam 

MD 1  1    2 7 11, 29 

SD  1 1    2 6, 14, 25 

SK 2 2 1  

 
  3 21, 22 

5. menyebutkan 

bentuk-bentuk 

kegiatan ekonomi   

di daerah tempat 

tinggalnya 

MD 1      1 7 17 

SD  3 1    4 2. 16, 23, 27 

SK  1 1    2 5, 24 

 

JUMLAH 

MD 7      7  

30 SD  13     13 

SK   10    `10 
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validitas yang telah dilakukan terdapat 20 item soal yang termasuk kedalam 

kategori valid dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Validitas Instrumen Soal Siswa Kelas V 

berdasarkan Program Anates 

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar Indikator  Butir soal  Soal yang Valid  

Mengenal sumber 

daya alam, kegiatan 

ekonomi dan 

kemajuan teknologi 

di lingkungan 

kabupaten / kota dan   

provinsi 

Mengenal aktivitas 

ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya 

alam dan potensi lain di 

daerahnya   

menyebutkan sumber 

daya alam yang 

berpotensi di 

daerahnya  

1, 4, 7, 15, 

19, 26, 
1, 4, 7, 15, 19 

mengelompokkan 

sumber daya alam di 

daerahnya 

3, 8, 9, 18, 

30 
3, 8, 9, 18  

menjelaskan manfaat 

sumber daya alam 

yang ada di daerah 

10, 12, 13, 

20, 28 
10, 12, 13, 20 

menjelaskan perlunya 

melestarikan sumber 

daya alam 

 6, 11, 14, 

21, 22 25, 

29 

6, 11, 14  

menyebutkan bentuk-

bentuk kegiatan 

ekonomi di daerah 

tempat tinggalnya 

2, 5, 16, 

17, 23, 24, 

27 

2, 5, 16, 17 

3.5.2 Reliabilitas  

Untuk mengetahui bahwa instrumen layak digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian, maka instrument harus diuji validitas 

dan reliabilitasnya terlebih terlebih dahulu. Instrumen yang valid dan 

reliable merupakan syarat untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid 

dan reliable pula (Sugiyono, 2015: 348). Tahapan pengujian instrument ini 

yaitu: 1) penyusunan kisi-kisi soal, 2) uji coba instrument soal, 3) uji daya 

pembeda, 4) uji validitas, dan 5) uji reliabilitas. 

Pengujian instrumen dilakukan di SD Negeri Sukorejo 3 dengan 

jumlah responden 28 siswa.Berdasarkan hasil uji coba instrumen tersebut, 

kemudian dilakukan analisis uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil 

uji coba tersebut, kemudian peneliti melakukan analisis uji validitas dan 

reaablitas dengna bantuan Anates Ver. 4.0.9. 

Menurut Azwar (2011: 98), sebuah instrument tes yang memiliki 

koefisien korelasi kurang dari 0.6 kurang baik, 0,7 dapat diterima, dan lebih 

dari 0,8 dinyatakan reliable. Reliabiitas  instrumen  yang  kurang  dari  0,6  
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adalah  kurang  baik, sedangkan  0,7  dapat  diterima  dan  diatas  0,8  

adalah  baik  (Duwi  Priyanto, 2008: 26). Sehingga penulisan penelitian ini  

mengikuti ketentuan tersebut. Setelah melakukan perhitungan dengan 

menggunakan bantuan Anates Ver. 4.0.9, diperoleh hasil uji reliabilitas 

sebesar 0.89. Menunjukkan angka koefisien reabilitas Alpha ini berada pada 

kategori reliable. Sehingga tes buatan peneliti ini akan memberikan hasil 

yang relative stabil atau sama apabila dilakukan tes berulang-ulang, oleh 

karena itu soal tes ini dapat digunakan untuk penelitian. 

3.5.3 Daya Pembeda 

 Daya pembeda digunakan untuk mengetahui soal dapat 

membedakan siswa tergolong dalam kelompok pandai atau kurang pandai. 

Fernandes dikutip oleh Sulistya Wardani, (2011: 524) menyatakan 

klasifikasi daya pembeda sebuah soal tes berikut:    

Indeks   Kategori  

D ≥ 0,40   Sangat baik  

0,30 ≤ D < 0,40  Baik  

0,20 ≤ D < 0,30  Sedang   

D < 0,20   Tidak baik  

Berdasarkan kategori tersebut, hasil uji coba validitas menunjukkan 

bahwa dari 30 soal yang diujikan terdapat 20 soal yang valid. 20 soal 

tersebut umumnya memiliki daya pembeda yang baik pula. Peneliti 

menggunakan 20 soal tersebut sebagai pretest dan  posttest.  

3.5.4 Tingkat Kesukaran 

Menurut Arifin (2012:266), perhitungan tingkat kesukaran soal 

adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu 

soal  memiliki tingkat kesukaran seimbang, maka dapat dikatakan bahwa 

soal tersebut baik dilihat dari proporsi tingkat kesukarannya, dimana secara 

umum diterima  proporsi soal  mudah: 30%, sedang: 50%,  dan sukar: 20%, 

sehingga dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Secara lengkap hasil uji 

coba soal tes dengan menggunakan Anates Ver. 4.0.9 dapat dilihat pada 

lampiran. 
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3.6.  Prosedur Pemberian Perlakuan 

3.6.1.  Kelompok Eksperimen 1 

Pemberian perlakuan pada penelitian ini akan dilakukan sendiri  oleh 

peneliti. Pada penelitian ini akan melaksanakan pembelajaran IPS dengan 

model Picture and Picture pada kelompok eksperimen 1. Pada saat proses 

pembelajaran berlasung akan dinilai oleh observer (guru kelas)  agar ada 

data tentang bagaimana pembelajaran berlangsung, apakah pembelajaran 

sudah sesuai dengan sintaks Picture and Picture. Peneliti membagi tiga 

pertemuan dalam proses pembelajaran. Proses model pembelajaran Picture 

and Picture dibagi menjadi 7 tahap yaitu 1) Penyampain kompetensi, 2) 

Presentasi materi, 3) Penyajian gambar, 4) Pemasangan gambar, 5) 

Penjajakan, 6) Penyajian kompetensi dan 7) Kesimpulan. Dari ke 7 tahap 

tersebut dibagi menjadi 3 pertemuan dalam pembelajaran dan rangkuman. 

Seblum dilaksanakan pembelajaran siswa diberi soal pretest dan pada akhir 

pembelajaran diberikan soal posttes. 

3.6.2. Kelompok Eksperimen 2 

Pemberian perlakuan pada penelitian ini akan dilakukan sendiri  oleh 

peneliti. Pada penelitian ini akan melaksanakan pembelajaran IPS dengan 

model Example non Example pada kelompok eksperimen 2. Pada saat 

proses pembelajaran berlasung akan dinilai oleh observer (guru kelas)  agar 

ada data tentang bagaimana pembelajaran berlangsung, apakah 

pembelajaran sudah sesuai dengan sintaks Example non Example. Peneliti 

membagi tiga pertemuan dalam proses pembelajaran. Proses model 

pembelajaran Example non Example dibagi menjadi 6 tahap yaitu 1) 

Penyampaian tujuan pembelajaran, 2) Pemberian Ggambar, 3) Pembagian 

kelompok, 4) Identifikasi dan analisis gambar, 5) Presentasi hasil diskusi, 

dan 6) Penutup. Dari ke 6 tahap tersebut dibagi menjadi 3 pertemuan dalam 

pembelajaran dan rangkuman. Seblum dilaksanakan pembelajaran siswa 

diberi soal pretest dan pada akhir pembelajaran diberikan soal posttes. 
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3.7 Teknik Analissis Data 

 Penelitian ini menggunakan uji hipotesis ANCOVA, yang 

didalamnya terdapat beberapa syarat sebagai berikut: 1) uji normalitas, 2) 

uji homogenitas variasi data, 3) uji linieritas data. Ketiga dari syarat yang 

telah disebutkan harus terpenuhi untuk uji hipotesis ANCOVA. Apabila 

salah satu uji prasyarat tidak terpenuhi, maka akan dilakukan pengujian 

dengan teknik statistik non parametrik Kolomogorov Smirnov. 

3.7.1.  Uji Normalitas 

Untuk mengetahui setiap kelas mempunyai data yang terdistribusi 

normal atau tidak, maka diperlukan suatu uji yaitu uji normalitas. Apabila 

data berdistribusi secara normal maka dapat digunakan statistika parametrik 

sedangkan apabila data tidak berdistribusi secara normal maka akan 

digunakan statistika nonparametrik. Acuan data dikatakan  berdistribusi 

normal jika nilai siginifikan/probabilitas  > 0,05. Jika nilai signifikan 

probabilitas kurang dari 0,05 maka data tersebut dapat dikatakan tidak 

berdistribusi secara normal. Dalam uji normalitas data ini bisa 

menggunakan bantuan software SPSS 23 for Windows yaitu: 

a. Copy total skor ke SPSS di Var 002 

b. Kemuadian di Var 001 dibuat angka 1 untuk kelompok pertama dan 2 

untuk kelompok kedua untuk membedakan jenis kelompoknya 

c. Klik Analyze – nonparametric test – Legacy Dialogs – 1-sample K-S 

d. Masukkan total skor – OK 

3.7.2. Uji Homogenitas 

Uji  homogenitas  varian  digunakan  untuk  mengetahui  apakah 

varian kedua kelompok homogen atau tidak. Varian data kedua kelompok 

dikatakan homogen jika nilai probabilitas/signifikansi lebih dari 0,05. Jika 

nilai probabilitas kurang dari 0,05  maka data dikatakan tidak  homogen. 

Analisis uji homogenitas varian ini bisa dilakukan menggunakan software 

SPSS 23 for Windows yaitu: 

a.  Copy total skor ke SPSS di Var002  

b.  Lalu  di  Var001  dibuat  angka  1  untuk  kelompok  pertama  dan  2  
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untuk kelompok kedua untuk membedakan jenis kelompoknya  

c.  Klik Analyze-Compare Means-One way Anova 

d.  Memasukkan  total  skor  ke  kotak Dependent List,  dan  kelompok  

subjek ke kotak faktor  

e.  Options-homogeneity of variance test-continue-OK 

3.7.3. Uji Homogenitas Koefisien Regresi Linier 

Uji homogenitas koefisien regresi sejatinya adalah uji yang dilakukan 

untuk menguji tingkat homogenitas koefisien regresi pada semua kelompok 

eksperimen untuk persyaratan melakukan analisis kovarian. Pada uji ini 

variabel kovariat dan variabel terikat berhubungan dengan cukup tinggi. 

Umumnya, pada analisis kovariansi, jika nilai koefisien korelasi sebesar 0.60 

pada tiap-tiap kelompok sudah termasuk pada kategori cukup memadai 

(Budiyono, 2009: 300). Pada penelitian eksperimen yang dilakukan peneliti, 

variabel prasyarat analisis ANCOVA yang hendak diuji adalah variabel 

koefisien korelasi antara hasil pengukuran awal dan hasil pengukuran akhir 

pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Uji homogenitas koefisien 

regresi pada penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis kovarian 

satu jalan. Output parameter estimasi khususnya di bagian nilai koefisien beta 

(B) dan nilai t serta signifikansi/probabilitasnya perlu diperhatikan. Menurut 

Budiyono (2009: 300), syarat lain yang harus diperhatikan adalah nilai beta 

(B) harus lebih besar sama dengan 0.60. Apabila probabilitas < 0,05, maka 

koefisien regresi linier dari kedua sampel dapat disebut homogen. Langkah-

langkah dalam melakukan uji homogenitas koefisien regresi linier adalah 

sebagai berikut. 

a. Pada menu Toolbar SPSS dipilih Analyze, kemudian dipilih General 

Linear Model→ Univariate; 

b. Memasukkan variabel Y pada posisi Dependent Variable; 

c. Memasukkan variabel Model Pembelajaran pada Fixed Factor (s); 

d. Memasukkan variabel kovariat, yaitu pengukuran awal pada posisi 

Covariates(s); 

e. Pada Model: dipilih Full Factorial. Kemudian di-Klik Continue; 
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f. Pada Option: pilih Parameter Estimates, Klik Continue; 

g. Kemudian dipilih OK 

Uji pengendalian terhadap validitas internal dan eksternal juga 

dilakukan. Uji validitas internal dilakukan dengan tujuan meyakinkan 

peneliti tentang kebenaran hasil penelitian yang dihasilkan. Validitas 

eksternal dilakukan dengan tujuan memastikan kebaikan tingkat generalisasi 

dari hasil penelitian (Furqon, 2009: 14). Variabel dependen dapat  

dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut seperti sejarah, bias seleksi, 

kematangan, pretes, instrumentasi, regresi statistik, mortalitas, stabilitas, 

seleksi yang berbeda, interaksi faktor-faktor, dan persaingan kelompok 

kontrol dengan si pemberi perlakuan, pengaruh bias seleksi, latar belakang, 

persoalan perlakuan waktu (Punaji Setyorini, 2013: 155-171). Gay (1987: 

289), berpendapat bahwa pengontrolan variabel di luar treatment pada The 

Nonequivalent Control Group Design cukup mengontrol 4 hal yaitu history, 

maturation, testing, possible regression and interaction betwen selection. 

Untuk menyeimbangkan variabel diluar treatment secara statistik, dapat 

dilakukan menggunakan ANCOVA (Analysis of Covariance). 

3.7.4. Uji ANCOVA 

Terdapat banyak variabel luar yang mempengaruhi variabel terikat 

pada penelitian eksperimen. Beberapa dari jenis variabel dapat dikontrol 

secara eksperimental, tetapi juga terdapat variabel yang masih belum dapat 

dikontrol secara eksperimen, bahkan ada variabel yang tidak terdeteksi sama 

sekali. Pada awal eksperimen, hakikatnya kelompok eksperimental dan 

kelompok kontrol pada suatu penelitian harus disetarakan atau dibuat 

supaya ekuivalen. Tetapi tidak mustahil apabila penyetaraan kelompok 

eksperimental dan kelompok kontrol sulit dilakukan bahkan dalam beberapa 

kasus tidak perlu dilakukan. Untuk membandingkan rerata prestasi belajar 

antar kelompok dan mengontrol pengaruh variabel kovariat dilakukan 

dengan menggunakan analisis kovariansi (Budiyono, 2011: 299). 

Setelah mengetahui hasil uji data yakni data berdistribusi normal, 

data homogen, dan model regresi linier, maka langkah selanjutnya yang 
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dilakukan adalah analisis ANCOVA. ANCOVA adalah analisis kovarian 

dengan memasukkan kovariat ke dalam model analisis yang merupakan 

gabungan dari analisis regresi dan analisis varian (ANAVA). Gay (1987: 

279) menyatakan: “The analysis of covariance is a statistical method for 

equating formed groups on one or more variables. In essence, analysis of 

covariance adjusts scores on a dependent variable for initial differences on 

some other variable, such as pengukuran awal scores, IQ, reading 

readiness..” 

Pendapat Gay ini sejalan dengan pendapat Hair, Anderson, Tatham 

& Black (1999: 273) yang menyatakan bahwa pelibatan variabel kovariat 

dalam pengolahan hasil eksperimen menggunakan teknik ANCOVA adalah 

untuk menyesuaikan skor variabel terikat (dependent) dengan cara 

mengeliminir bias dampak treatment. Tujuan dari mengeliminir bias 

dampak treatment adalah untuk menurunkan eror variance dengan cara 

mengontrol pengaruh variabel kovariat yang diyakini membuat bias hasil 

dari analisis. Analisis of Covariance secara statistik dapat digunakan untuk 

menyetarakan kelompok-kelompok dilihat dari pengaruh variabel diluar 

variabel treatment. Model analisis yang dapat menyetarakan kondisi 

kelompok-kelompok eksperimen hanya ada pada teknik Analisis of 

Covariance,tidak terdapat pada uji t atau ANAVA. Pilihan teknik analisis 

ANCOVA penting khususnya dalam penelitian yang sampel tidak diambil 

secara acak sebagaimana dalam eksperimen penerapan model pembelajaran 

Picture and Picture dan Example non Example ini. Peneliti berpendapat 

bahwa variabel kovariat pretest (pengukuran awal) merupakan kompetensi 

awal siswa yang berpengaruh terhadap hasil posttest (pengukuran akhir). 

Langkah-langkah melakukan analisis ANCOVA pada SPSS adalah sebagai 

berikut: 

a. Pada menu Toolbar SPSS dipilih Analyze, kemudian dipilih General 

Linear Model→ Univariate; 

b. Memasukkan variabel Y pada posisi Dependent Variable; 

c. Memasukkan variabel Model Pembelajaran pada Fixed Factor (s); 
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d. Memasukkan variabel kovariat, yaitu pretest pada posisi Covariates(s); 

e. Pada Model: dipilih Full Factorial. Kemudian di-Klik Continue; 

f.   Pada Option: pilih Descriptive statistics, Estimates of effect size, dan 

Parameter Estimates. Klik Continue; 

g. Kemudian dipilih OK 

3.7.5. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji ANCOVA, langkah selanjutnya adalah 

melakukan analisis uji hipotesis. Analisis uji hipotesis dilakukan dengan 

tujuan mengetahui apakah Ho diterima atau ditolak dengan prosedur sebagai 

berikut. Kriteria untuk menerima  Ho dan menolak Ha yaitu apabila nilai 

signifikansi atau nilai probabilitas kesalahan (α) > 0,05. Kriteria untuk 

menolak Ho dan menerima Ha yaitu apabila nilai signifikansi atau nilai 

probabilitas kesalahan (α) < 0,05. Hipotesis yang akan diuji pada penelitian 

eksperimen ini adalah sebagai berikut: 

H0:1 ≤ 2=  Hasil belajar IPS menggunkan Picture and Picture  tidak lebih 

tinggi secara signifikan dibandingkan dengan hasil belajar 

menggunakan model pembelajaran Example non Example  

Ha:1>2=  Hasil belajar menggunkan Picture and Picture lebih tinggi 

secara signifikan dibandingkan dengan hasil belajar 

menggunakan model pembelajaran Example non Example  

 


