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    BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksperimen, yaitu 

Quasi Experiment (eksperimen semu). Jenis penelitian ini memiliki kelas kontrol 

namun tidak sepenuhnya berfungsi untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengarui pelaksanaan eksperimen. Menurut Sugiyono (2011) Quasi  

Ekperimen digunakan karena pada kenyataanya sulit untuk mendapatkan kelas 

kontrol yang digunakan dalam penelitian. Jenis eksperimen  semu ini  dilakukan  

untuk mengetahui keefektifan dari penerapan model pembelajaran SAVI  terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika, antara siswa yang 

mendapatkan perlakuan dengan penerapan model pembelajaran SAVI dan siswa 

yang mendapatkan pembelajaran dengan metode konvensional sebagai 

pembanding  atau kontrol. Penelitian eksperimen berupa kegiatan yang bertujuan 

untuk menilai pengaruh suatu perlakuan atau tindakan atau treatment pendidikan 

terhadap tingkah laku siswa atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh 

tindakan itu bila dibandingkan dengan tindakan lain. Berdasarkan hal tersebut 

maka tujuan umum penelitian eksprtimen adalah untuk meneliti pengaruh dari 

suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding 

dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan berbeda (Deni Darmawan, 

2013: 225-226). 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian 

eksperimen merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu 

perlakuan atau tindakan pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau menguji 

hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu dibandingkan dengan 

tindakan lainnya. Dan penelitian eksperimen merupakan sebuah langkah untuk 

mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor atau lebih yang sengaja 

ditimbulkan oleh peneliti dengan menyisihkan faktor-faktor lain. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari suatu perlakuan tertentu 
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terhadal gejala suatu kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lain yang 

menggunakan perlakuan yang berbeda.   

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD N Salatiga 02 dan SD N Salatiga 12 

Semester II tahun pelajaran 2016/2017. SD N Salatiga 02 terletak di Jl. 

P.Diponegoro 12. Salatiga, Kec. Sidorejo Kota Salatiga, sedangkan SD N 

Salatiga 12 terletak di Jl. Domas No. 54 Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota 

Salatiga Prov. Jawa Tengah.  

Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 dan SD N 

Salatiga 12 semester II tahun pembelajaran 2016/2017 pada mata pelajaran 

Matematika.  

3.2.1.  Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester II tahun ajaran 2016/2017.  

Penelitian dilakukan dimulai dari bulan Mei 2017 sampai selesai. Adapun 

penelitian yang dilakukan secara bertahap yaitu ebagai berikut: 

1. Tahap persiapan penelitian  

Tahap persiapan penelitian dilakukan antara bulan januari sampai 

bulan maret 2017. Tahap persiapan penelitian mencakup penyusunan judul, 

penyusunan proposal, penyusunan RPP, penyusunan instrumen penelitian, 

permohonan surat izin untuk observasi, uji validitas dan reliabilitas soal  serta 

untuk tempat penelitian.  

2. Tahap pelaksanaan penelitian  

Tahap pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan antara bulan Mei 2017 

sampai selesai. Tahap pelaksanaan penelitian mencakup kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan disekolah untuk mengambil data. 

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.3.1. Variabel Penelitian 

 Variabel merupakan pusat perhatian di dalam penelitian kuantitatif. Dapat 

didefinisikan sebagai konsep yang memiliki variasi atau memiliki lebih dari satu 
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(Nanang Martono 2010: 55). Variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulanya (Deni Darmawan 

2014: 108). Terdapa dua jenis variabel dalam penelitian ini yaitu variable bebas 

(X) dan variable terikat (Y). 

a. Variabel Bebas (X) 

 Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau 

menghasilkan akibat pada variabel yang lain, yang pada umumnya berada 

dalam urutan tata waktu yang terjadi lebih dulu. Keberadaan variabel ini 

dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya 

focus atau topik penelitian. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel 

“X”, (Nanang Martono, 2010: 57). Dalam penelitian ini yang bertugas 

menjadi variabel bebas adalah model pembelajaran (SAVI) Somatic-Auditory-

Visualization-Intellectually (X1), dan metode pembelajaran konvensional 

(X2). Hal tersebut karena model pembelajaran (SAVI) dan metode 

pembelajaran konvensional memberikan efektivitas terhadap hasil belajar 

matematika.  

b. Variabel terikat (Y) 

 Merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif adalah sebagai 

variabel yang dijelaskan dalam focus atau topic penelitian. Variabel ini 

biasanya disimbolkan dengan variabel “Y”, (Nanang Martono, 2010: 57). 

Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

matematika siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 dan 12 Salatiga.  

3.3.2.  Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal 

yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi 

operasioanal akan menunjuk pada alat pengambil data yang cocok yang 

digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel. Definisi 

operasional dalam penelitian ini adalah variabel dengan penggunaan model 

pembelajaran Somatic-Auditory-Visualization-Intellectually (SAVI). Definisi 
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operasional dari metode pembelajaran Somatic-Auditory-Visualization-

Intellectually (SAVI) yaitu penerapan pembelajaran yang menekankan proses 

pembelajaran dengan memanfaatkan semua anggota tubuh khususnya semua alat 

indra, karena model (SAVI) sendiri berasal dari Somatik (keterlibatan fisik 

khususnya indra peraba), Auditori (berbicara dan mendengarkan), Visual 

(mengamati dan menggambarkan), Intelektual (memecahkan masalah dan 

merenung). Jadi, pembelajaran (SAVI) memberikan peran aktif peserta didik 

dalam memanfaatkan seluruh anggota tubuhnya. 

Variabel yang kedua yaitu metode pembelajaran konvensional yang 

didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran yang lebih memusatkan 

pembelajaran pada guru. Pada pembelajaran ini guru berperan lebih aktif, 

sedangkan siswa hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga peran siswa 

menjadi kurang aktif. 

Variabel yang ketiga yaitu hasil belajar siswa pada pembelajaran 

matematika. Didefinisikan secara operasional sebagai suatu perubahan atau 

perkembangan sikap dan tingkah laku seseorang menjadi lebih baik dari yang 

sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Dan hasil belajar dapat dinyatakan dalam 

bentuk skor atau nilai. Dalam penelitian ini, hasil belajar yang diamati yaitu hasil 

belajar mata pelajaran matematika pada siswa kelas 5 SD. 

3.4. Desain Penelitian            

Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Nonequivalent Control Group Design. Dalam desain ini, penelitian menggunakan 

satu kelompok eksperimen dan kelompok pembanding yang terlebih dahulu 

diawali dengan memberikan tes awal (pretest) yang diberikan kepada kedua 

kelompok, lalu memberikan perlakuan (treatment), kemudian penelitian diakhiri 

dengan memberikan tes akhir (posttest) yang diberikan pada kedua kelompok 

tersebut. Berikut ini adalah bentuk ilustrasi dari desain penelitian ini Sugiyono 

(2011). 
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Tabel 2.5 

Desain Eksperimen 

Quasi Experiment Design Dengan Pretest-Postest Nonequivalent Control 

Group Design 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

O1      : pemberian pretest untuk mengetahui keadaan awal kelompok eksperimen 

O3 : pemberian pretest untuk  mengetahui keadaan awal kelompok kontrol 

X : perlakuan berupa penerapan model pembelajaran SAVI pada kelas  

eksperimen. 

O2 : pemberian posttest untuk mengetahui keadaan hasil akhir setelah 

dilakukan perlakuan teradap kelas eksperimen. 

O4 : pemberian posttest untuk mengetahui keadaan hasil  akhir setelah  tida di 

berikan  perlakuan  terhadap  kelas  kontrol. 

3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.5.1.  Populasi 

 Populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki 

jumlah banyak dan luas. Jika diambil dari populasi, maka akan memerlukan dana 

dan waktu yang cukup banyak sehingga dalam penelitian hal itu terlalu mahal. 

Alternatif agar dana yang diperoleh mampu mewakili data yang ada pada 

populasi, maka dalam penelitian sering dilakukan pemilihan responden atau 

sumber data yang tidak begitu banyak dari populasi, tetapi cukup mewakili. 

Prosesnya disebut dengan teknik penyampelan atau teknik sampling (Deni 

Darmawan, 2013: 137-138). 

 Populasi pada penelitian ini yaitu merupakan keseluruhan dari jumlah 

siswa kelas 5 di SD N Salatiga 02 dan Salatiga 12 semester II tahun pelajaran 

2016/2017, dan rinciannya adalah sebagai berikut ini: 

O1  X  O2 

O3    O4 
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Tabel 2.6 

Rincian Jumlah Siswa Kelas 5 di SD N Salatiga 02 dan Salatiga 12 

Semester II Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

Kelas  5 SD N Salatiga 02 5 SD N Salatiga 12 

Jumlah 39 39 

 

3.5.2.   Sampel 

 Merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri – cirri atau keadaan 

tertentu yang akan diteliti. Atau sampel dapat didefinisikan sebagai anggota 

populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan 

dapat mewakili populasi (Nanang Martono, 2010: 74) 

 Sampel ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan masalah, 

tujuan, hipotesis, metode, dan instrument penelitian, di samping pertimbangan 

waktu, tenaga, dan pembiayaan. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sampel 

terdiri atas subjek penelitian (responden) yang menjadi sumber data yang terpilih 

dari hasil pekerjaan teknik penyampelan (teknik sampling) (Deni Darmawan, 

2013: 138). 

 Sampel pada penelitian ini yaitu siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 dan SD N 

Salatiga 12 semester II tahun pelajaran 2016/2017. Keseluruhan sampel berjumlah 

78 siswa. Siswa kelas 5 SD N Salatiga 12 berjumlah 39 siswa dan pada kelas ini 

berlaku sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran 

(SAVI), sedangkan siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 berjumlah 39 dan pada kelas 

ini berlaku sebagai kelas kontrol dengan menggunakan metode pembelajaran 

konvensional.  

3.5.3.  Teknik Sampling 

 Teknik sampling merupakan metode atau cara untuk menentukan sampel 

dan besar sampel. Untuk menentukan beberapa sampel yang akan diambil, maka 
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kita dapat menggunakan beberapa teknik sampling atau teknik pengambilan 

sampel (Nanang Martono, 2010: 75).  

 Ada beberapa teknik non probability sampling, namun pada penelitian ini 

yang digunakan adalah teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sampling jenuh (sampling sensus). Sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampel apabila semua anggota populasi digunakan (Sugiyono, 2015: 85). Hal ini 

sering dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau 

penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. 

Sampel dalam penelitian ini yaitu : 

a. Siswa kelas 5 SD N Salatiga 12 

Sebagai kelas eksperimen yang akan diberikan perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran (SAVI). 

b. Siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 

Sebagai kelas kontrol untuk pembanding dengan menggunakan metode 

konvensional. 

3.6. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.6.1. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya. Pada penelitian 

perpustakaan murni tentunya teknik pengumpulan datanya berupa kartu-kartu 

kutipan, sedangkan pada penelitian lapangan teknik-teknik tersebut dapat berupa 

kuesioner, pedoman wawancara, lembar pengamatan, dokumentasi, tes, atau 

gabungan dari semuanya, (Deni Darmawan, 2013: 161-162). Pada penelitian ini 

teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan menggunakan 

teknik dokumentasi, observasi dan tes.  

1. Observasi  
Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013: 145) mengemukakan 
bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 
tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua di antara yang 
terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik observasi 
digunakan untuk mengamati tingkah laku Guru dan kegiatanya ketika proses 
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran (SAVI). Dan Guru 
yang lainnya bertugas sebagai observer atau pengamat Guru yang sedang 
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mengajar dengan model (SAVI) menggunakan lembar observasi yang telah 
disediakan.  

2. Tes  
Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 
kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes 
lisan), dalam bentuk tulisan (tes tertulis) atau dalam bentuk perbuatan. Tes 
pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, 
terutama hasil belajar kognitif, (Sudjana: 2011). Tes dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mendapatkan hasil dan mengetahui kemampuan siswa dalam 
menyeselesaikan soal matematikan dengan menerapkan model pembelajaran 
(SAVI) dan metode konvensional pada siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 dan 
SD N Salatiga 12 semester II tahun pelajaran 2016/2017.  
Berikut ini adalah langka-langkah yang ditempuh peneliti untuk 
mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 
a. Menyusun instrumen penelitian untuk pretest. 
b. Menentukan pedoman pemberian skor terhadap setiap jawaban. 
c. Menguji cobakan instrumen. 
d. Menentukan kelas eksperimen, dari siswa kelas 5 yang ada di SD N 

Salatiga 02 dan SD N Salatiga 12. Kelas 5 SD N  Salatiga  12 yang 
pembelajarannya menggunakan model Somatic-Auditory-Visualization-
Intellectually (SAVI) (kelas eksperimen) dan kelas 5 SD N Salatiga 08 
menggunakan metode pembelajaran konvensional  (kelas kontrol). 

e. Sebelum melakukan eksperimen terhadap kedua kelas tersebut, terlebih 
dahulu melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk menentukan 
istrumen yang valid. 

f. Melakukan pembelajaran, pada kelas eksperimen pembelajarannya 
menggunakan model Somatic-Auditory-Visualization-Intellectually 
(SAVI) dan untuk kelas kontrol menggunakan metode pembelajaran 
konvensional selanjutnya melakukan tes untuk mengetahui sejauh mana 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika setelah 
diberikan perlakuan. 

g. Melakukan uji prasyarat untuk uji hipotesis yaitu uji normalitas dan uji 
homogenitas variansi populasi selanjutnya melakukan uji hipotesis 
terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 
setelah diberikan perlakuan. 

h. Menganalisis hasil dari posttest antara kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. 

i. Menyusun hasil dari penelitian. 
3.6.2. Instrumen pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang dipererlukan maka terlebih dahulu akan 

disusun instrument dalam bentuk observasi dan tes. Dan terlebih dahulu akan 

disusun kisi-kisinya, dan instrument ini akan diurakan dalam variabel-variabel 

yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti sebagai berikut ini. 

1. Variabel X1 
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Instrumen yang digunakan peneliti dalam variabel X1 adalah lembar 

observasi. Lembar observasi digunakan untuk mengukur aktifitas guru 

dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Somatic-

Auditory-Visualization-Intellectually (SAVI) dengan memberi tanda cek () 

pada kolom jawaban yang tersedia untuk setiap aspek yang akan diamati. 

Kisi-kisi pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Somatic-

Auditory-Visualization-Intellectually (SAVI) dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 2.7 

Kisi-kisi Lembar Observasi Tindakan Guru Dalam Pembelajaran Dengan 

Model Pembelajaran (SAVI) Somatic-Auditory-Visualization-Intellectually 

 

No Indikator Aspek yang diamati Item 
1. Melaksanakan kegiatan 

awal 
a. Guru menyiapkan sumber dan 

media pembelajaran. 
b. Guru mengucapkan salam. 
c. Guru mengecek kehadiran 

siswa. 
d. Guru melakukan apersepsi 

berupa pertanyaan yang jelas. 
e. Guru menarik perhatian siswa. 
f. Guru menyampaikan tujuan 

pelajaran dengan jelas. 
g. Guru menyampaikan langkah-

langkah model pembelajaran 
SAVI. 

1 
 
2 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
7 

2.  Menggali pengetahuan 
siswa 

a. Guru menarik perhatian siswa 
dengan menampilkan media 
pembelajaran. 

b. Guru mengajukan pertanyaan 
kepada siswa dengan tujuan 
menggali pengetahuan siswa. 

c. Guru memberikan waktu 
kepada siswa untuk berfikir 
mengenai pertanyaan yang 
diberikan. 

8 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 

3 Menyampaikan materi 
pelajaran dengan 
menggunakan media 
pembelajaran (sintak 

a. Guru menyampaikan materi 
sesuai dengan indikator 
pembelajaran. 

b. Guru menyajikan materi dengan 

11 
 
 
12 
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pembelajaran) media pembelajaran yang 
menarik. 

4 Membimbing 
pembentukan 
kelompok 

a. Guru membentuk kelompok 
dengan jumlah anggota 6 orang 
per kelompok dan  ada yang 7 
orang. 

b. Guru memberikan tugas pada 
tiap anggota kelompok. 

13 
 
 
 
 
14 

5 Membimbing siswa 
melakukan diskusi 
kelompok tentang 
energi alternatif dan 
cara penggunaannya 
sesuai metode 
pembelajaran SAVI 

a. Guru mengarahkan siswa untuk 
mengerjakan tugas bersama 
kelompoknya. 

b. Guru membimbing tiap 
kelompok melakukan diskusi. 

c. Guru mengarahkan siswa untuk 
membantu semua anggotanya 
memahami materi. 

d. Guru membimbing siswa 
menjelaskan kepada semua 
anggota kelompok tentang hasil 
diskusi. 

15 
 
 
16 
 
17 
 
 
18 

6 Mengelola kelas a. Guru bersikap peduli terhadap 
siswa. 

b. Guru membagi perhatian 
kepada siswa. 

c. Guru menegur siswa yang 
gaduh. 

d. Guru sebagai pembimbing dan 
fasilitator bukan sebagai pusat 
sumber ilmu satu-satunya. 

e. Guru mengupayakan suasana 
kelas yang aktif dan 
menyenangkan. 

19 
 
20 
 
21 
 
22 
 
 
23 

7 Membimbing siswa 
mempresentasikan 
hasil diskusi 

a. Guru membimbing siswa dalam 
menyampaikan hasil diskusi. 

b. Guru mengkondisikan siswa 
memperhatikan presentasi. 

c. Guru menanggapi hasil kerja 
kelompok. 

24 
 
25 
 
26 

8 Memberikan 
penguatan kepada 
siswa 

a. Guru memberikan penguatan 
terhadap kelompok yang 
menyajikan hasil diskusi. 

27 

9 Membimbing siswa 
menyimpulkan materi 

a. Guru melibatkan siswa untuk 
menyimpulkan materi bersama-
sama. 

b. Guru menyimpulkan materi 
secara runtut. 

28 
 
 
29 
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c. Guru memberi kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya 
tentang hal-hal yang belum 
dipahami. 

d. Guru memantapkan 
pemahaman siswa terhadap 
materi pelajaran. 

30 
 
 
 
31 

10 Melakukan kegiatan 
penutup 

a. Guru melakukan refleksi. 
b. Guru memberikan evaluasi 

sesuai dengan indikator 
pembelajaran. 

c. Guru berkeliling memantau 
siswa ketika mengejakan soal. 

d. Guru menutup Pembelajaran 
dengan salam. 

32 
33 
 
 
34 
 
35 

 

Tabel 2.8 

Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa Dalam 

Pembelajaran Dengan Model Pembelajaaran (SAVI) Somatic-

Auditory-Visualization-Intellectually 

No Indikator  Aspek yang diamati Item 
1. Kesiapan 

mengikuti 
pembelajaran 
 

a. Siswa tidak terlambat masuk kelas. 
b. Siswa tertib ditempat duduk 

masing-masing. 
c. Siswa memperhatikan guru saat 

melakukan absensi. 
d. Siswa duduk tenang 

memperhatikan apersepsi. 
e. Siswa aktif menjawab pertanyaan. 
f. Siswa tidak berbicara sendiri. 
g. Siswa aktif menanggapi jawaban 

siswa lain. 

1 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
6 
7 

2.  Menggali 
pengetahuan siswa 

a. Siswa menanggapi informasi dari 
guru. 

b. Siswa antusias terhadap kegiatan 
pembelajaran. 

c. Siswa tidak gaduh saat dikelas. 

8 
 

9 
 

10  
3. Memperhatikan 

penjelasan materi 
melalui media 
pembelajaran 

a. Siswa tertarik terhadap media 
pembelajaran yang ditampilkan 
guru. 

b. Siswa memperhatikan saat guru 
memberi pertanyaan. 

11 
 
 

12 

4. Memperhatikan a. Siswa memperhatikan pembagian 13 
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dan menanggapi 
pembagian 
kelompok 

kelompok. 
b. Siswa menyimak penjelasan guru 

saat membagikan tugas. 

 
14 

 
 

5. Melakukan 
diskusi kelompok 
sesuai model 
pembelajaran 
(SAVI) Somatic-
Auditory-
Visualization-
Intellectually 

a. Siswa melaksanakan kegiatan 
diskusi bersama anggota 
kelompoknya dengan tertib dan 
tenang. 

15 

6. Keaktifan siswa 
dalam 
pembelajaran di 
kelas. 

a. Siswa berpartisipasi aktif dalam 
mengikuti pembelajaran. 

b. Siswa komunikatif saat berdiskusi. 
c. Siswa bertanggung jawab dengan 

tugas yang diberikan guru. 
d. Siswa berani mengemukakan 

pendapat. 
e. Siswa berani mengajukan 

pertanyaan. 

16 
 

17 
18 

 
19 

 
20 

7. Mempresentasikan 
hasil diskusi 
kelompok 

a. Siswa maju mempresentasikan 
hasil diskusi. 

b. Siswa memperhatikan presentasi 
kelompok lain. 

c. Siswa menanggapi hasil presentasi 
kelompok lain. 

d. Siswa mengerjakan kuis dengan 
sungguh sungguh. 

21 
 

22 
 

23 
 

24 

8. Memiliki sikap 
positif mengikuti 
pembelajaran 

a. Siswa senang dan bersemangat 
mengikuti pembelajaran. 

25 
 
 

9. Menyimpulkan 
materi pelajaran. 

a. Siswa berpartisipasi menyimpulkan 
hasil pembelajaran. 

b. Siswa menanggapi pertanyaan 
guru. 

c. Siswa bertanya kepada guru 
tentang hal-hal yang belum 
dipahami. 

d. Siswa mencatat hasil kesimpulan 
materi yang telah diajarkan guru. 

26 
 

27 
 

28 
 
 

29 

10. Mengerjakan soal 
evaluasi 

a. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
tanpa mencontek jawaban teman. 

b. Siswa mengerjakan soal sesuai 
petunjuk guru. 

c. Siswa tertib dan tenang saat 

30 
 

31 
 

32 
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mengerjakan soal 
d. Siswa mengerjakan soal sesuai 

waktu yang ditentukan guru. 

 
33 

 

2. Variabel X2 

Instrumen yang digunakan peneliti dalam variabel X2 adalah lembar 

observasi. Lembar observasi digunakan untuk mengukur aktifitas guru dalam 

pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran Konvensional 

dengan memberi tanda cek () pada kolom jawaban yang tersedia untuk 

setiap aspek yang akan diamati. Kisi-kisi pembelajaran dengan menerapkan 

metode pembelajaran Konvensonal dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.9 

Kisi-kisi Lembar Observasi Tindakan Guru Dalam 

Pembelajaran Matematika Dengan Metode Konvensional 

No Indikator Aspek yang diamati Item 
1. Melaksanakan kegiatan 

awal 
a. Guru mengucapkan salam. 
b. Guru mengecek kehadiran 

siswa. 
c. Guru melakukan apersepsi 

berupa pertanyaan yang jelas. 
d. Guru menarik perhatian siswa. 
e. Guru menyampaikan tujuan 

pelajaran dengan jelas. 

1 
2 
 
3 
 
4 
5 
 

2.  Menggali pengetahuan 
siswa 

a. Guru mengajukan pertanyaan 
kepada siswa dengan tujuan 
menggali pengetahuan siswa. 

b. Guru memberikan waktu 
kepada siswa untuk berfikir 
mengenai pertanyaan yang 
diberikan. 

6 
 
 
7 
 
 

3 Menyampaikan materi 
pelajaran  

a. Guru menyampaikan materi 
sesuai dengan indikator 
pembelajaran. 

b. Guru menjelaskan materi 
dengan suara yang jelas. 

8 
 
 
9 

4 Mengelola kelas a. Guru bersikap peduli terhadap 
siswa. 

b. Guru membagi perhatian 
kepada siswa. 

c. Guru menegur siswa yang 

10 
 
11 
 
12 
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gaduh. 
d. Guru sebagai pusat sumber ilmu 

satu-satunya. 
e. Guru mengupayakan suasana 

kelas yang aktif dan 
menyenangkan. 

 
13 
 
14 
 

5 Membimbing siswa 
menyimpulkan materi 

a. Guru melibatkan siswa untuk 
menyimpulkan materi bersama-
sama. 

b. Guru menyimpulkan materi 
secara runtut. 

c. Guru memberi kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya 
tentang hal-hal yang belum 
dipahami. 

d. Guru memantapkan 
pemahaman siswa terhadap 
materi pelajaran. 

15 
 
 
16 
 
17 
 
 
 
18 

6 Melakukan kegiatan 
penutup 

a. Guru melakukan refleksi. 
b. Guru memberikan evaluasi 

sesuai dengan indikator 
pembelajaran. 

c. Guru berkeliling memantau 
siswa ketika mengejakan soal. 

d. Guru menutup Pembelajaran 
dengan salam. 

19 
20 
 
 
21 
 
22 

 

Tabel 3.0 

Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa Dalam 

Pembelajaran Matematika Dengan Metode Konvensional 

No Indikator  Aspek yang diamati Item 
1. Kesiapan 

mengikuti 
pembelajaran 
 

a. Siswa tidak terlambat masuk kelas. 
b. Siswa tertib ditempat duduk 

masing-masing. 
c. Siswa memperhatikan guru saat 

melakukan absensi. 
d. Siswa duduk tenang 

memperhatikan apersepsi. 
e. Siswa aktif menjawab pertanyaan. 
f. Siswa tidak berbicara sendiri. 

1 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
6 

2.  Menggali 
pengetahuan siswa 

a. Siswa menanggapi informasi dari 
guru. 

b. Siswa antusias terhadap kegiatan 
pembelajaran. 

7 
 

8 
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c. Siswa tidak gaduh saat dikelas. 9  
3. Keaktifan siswa 

dalam 
pembelajaran di 
kelas. 

a.  Siswa berpartisipasi aktif dalam 
mengikuti pembelajaran. 

b. Siswa bertanggung jawab dengan 
tugas yang diberikan guru. 

c. Siswa berani mengemukakan 
pendapat. 

d. Siswa berani mengajukan 
pertanyaan. 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

4. Memiliki sikap 
positif mengikuti 
pembelajaran 

a. Siswa senang dan bersemangat 
mengikuti pembelajaran. 

14 

5. Menyimpulkan 
materi pelajaran. 

a. Siswa berpartisipasi menyimpulkan 
hasil pembelajaran. 

b. Siswa bertanya kepada guru 
tentang hal-hal yang belum 
dipahami. 

c. Siswa mencatat hasil kesimpulan 
materi yang telah diajarkan guru. 

15 
 

16 
 
 

17 
 

6.. Mengerjakan soal 
evaluasi 

a. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
tanpa mencontek jawaban teman. 

b. Siswa mengerjakan soal sesuai 
petunjuk guru. 

c. Siswa tertib dan tenang saat 
mengerjakan soal 

d. Siswa mengerjakan soal sesuai 
waktu yang ditentukan guru. 

18 
 

19 
 

20 
 

21 

 

3. Variabel Y 

Instrumen yang akan digunakan pada variabel Y adalah tes dalam 

bentuk pilihan ganda dan essay. Tes dilakukan untuk mendapatkan hasil dan 

mengetahui kemampuan siswa untuk menyelesaikan permasalahan pada soal 

uraian matematika. Data kemampuan siswa menyelesaikan soal diambil dari 

nilai post test. Analisis awal atau uji normalitas dan homogenitas awal 

menggunakan nilai pre-test matematika semester II siswa kelas V SD N 

Salatiga 02 dan siswa kelas 5 SD N Salatiga 12. Post test dilaksanakan 

setelah eksperimen untuk mengetahui kemampuan menyelesaikan soal 

matematika siswa setelah diadakan perlakuan.  
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 Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Pre-test 

 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Post-test 

 

No Kompetensi Dasar Indikator Bentuk Banyak 
Butir 

No. 
Butir 

1. 
 
 

5.1  Mengubah pecahan ke 
bentuk persen dan 
desimal serta sebaliknya 

1. Mengubah 
pecahan biasa 
menjadi persen 
dan sebaliknya 

Pilihan 
ganda 
 
 

3 
 
 

1 
3 
7 
 

Essay 4 1 
3 
4 
5 

2. Mengubah 
pecahan biasa 
menjadi decimal 
dan sebaliknya 
 

Pilihan 
ganda 
 

2 2 
8 

Essay 1 2 

3. Membandingkan 
pecahan biasa, 
persen, dan  
desimal 

Pilihan 
ganda 

5 4 
5 
6 
9 
10 

Essay - - 

No Kompetensi Dasar Indikator Bentuk Banyak 
Butir 

No. 
Buti
r 

1. 
 
 

5.2  Mengubah pecahan ke 
bentuk persen dan 
desimal serta sebaliknya 

 
 
 
 

1. Mengubah 
pecahan biasa 
menjadi persen 
dan sebaliknya 

 
 
 

Pilihan 
ganda 
 
 

3 3 
6 
7 

Essay 4 1 
2 
3 
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3.7. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.7.1 Validitas Insrumen 

Validitas berkenaan dengan ketetapan alat penilaian terhadap konsep yang 

dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Penilaian 

tersebut tidak tepat (valid). Validitas tidak berlaku universal sebab bergantung 

pada situasi dan tujuan penilaian. Alat penilaian yang telah valid untuk suatu 

tujuan tertentu belum otomatis akan valid untuk tujuan yang lainnya (Nana 

Sudjana, 2010: 12). Suatu instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan,  dan butir soal dikatakan valid jika mencapai nilai koefisien 

lebih besar dari 0,30 sedangkan koefisien korelasi kurang dari 0,30 maka butir 

soal dianggap tidak valid. Di dalam penelitian ini uji validitas ditunjukkan untuk 

menguji instrumen tes yang berupa pilihan ganda dan uraian.  

 Uji validitas instrumen dilakukan dengan cara memberikan soal tes untuk 

dikerjakan oleh siswa di dalam populasi yakni siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 dan 

12. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dengan jumlah responden maka 

akan diperoleh koefisien korelasi pada tabel. Jika koefisien korelasi lebih dari 

koefisien korelasi pada tabel maka instrumen tersebut dikatan valid. Dari hasil uji 

validitas akan diketahui apakah butir soal yang ada pada instrumen valid sehingga 

memenuhi syarat untuk mengumpulkan data penelitian. Sebelum melakukan 

penelitian peneliti terlebih dahulu membuat soal sebanyak 25 butir yang terdiri 

dari 15 soal pilihan ganda dan 10 soal essay. Setelah dilakukan uji valliditas 

  
 

5 

2. Mengubah 
pecahan biasa 
menjadi decimal 
dan sebaliknya 
 

 

Pilihan 
ganda 
 

2 4 
10 

Essay 1 4 
 

3. Membandingkan 
pecahan biasa, 
persen, dan 
desimal 

Pilihan 
ganda 

5 1 
2 
5 
8 
9 

Essay - - 
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jumlah soal yang valid terdapat 19 butir diantaranya yaitu 11 soal pilihan ganda 

dan 8 soal essay. Soal yang valid tersebut yaitu pada nomor 

2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14 untuk pilihan ganda, dan nomor 1,2,4,5,6,7,8,10 untuk 

soal essay. Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suatu instrumen 

dikatakan memenuhi syarat untuk mengumpulkan data penelitian jika instrumen 

tersebut valid, hal ini dapat dilihat pada lampiran uji validitas. 

3.7.2 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut 

dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapan pun alat penilaian tersebut  

digunakan maka akan memberikan hasil yang relative sama. Tes hasil belajar 

dikatakan ajeg jika hasil pengukuran saat ini menunjukkan kesamaan hasil pada 

saat yang berlainan waktunya terhadap siswa yang sama (Nana Sudjana, 2010: 

16). Dalam penelitian ini uji reliabilitas adalah untuk menguji atau mengetahui 

instrumen dari variabel Y yaitu kemampuan menyelesaikan soal matematika yang 

berupa soal tes uraian. Suatu instrumen dinyatakan reliabel, bila koefisien 

reliabilitas minimal 0,60 (Sugiyono, 2012).Kegunaan dari reliabilitas data adalah 

untuk mengetahui atau menunjukkan keajekan suatu tes dalam mengukur gejala 

yang sama pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Hasil reliabilitas dari 

penelitian yang sudah dilakukan dapat dilihat pada lampiran. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah rangkaian penelaahan, pengelompokkan, 

sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai 

sosial, akademis, dan ilmiah. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Ancova (Analysis of Covariance). Anocova merupakan teknik analisis 

yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya 

dilakukan pengaturan terhadap pengaruh yang tidak terkontrol. Tujuan dari 

Ancova yaitu untuk menurunkan error variance dengan cara mengontrol 

pengaruh variabel kovariat yang diyakini membuat bias hasil analisis. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup Uji Prasyarat, Uji beda 

rata-rata dan Uji Hipotesis. Dimana uji prasyarat terdiri atas uji normalitas data, 

uji homogenitas.  
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3.8.1 Uji Prasyarat Untuk Melakukan Uji Hipotesis 

Uji prasyarat penelitian sangat digunakan karena untuk mengetahui 

analisis data dalam pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Beberapa uji 

prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

Uji prasyarat yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data hasil 

penelitian berasal dari distribusi yang normal atau tidak. Untuk menguji 

normalitas data dengan ketentuan jika signifikan lebih dari 0,05 (> 0,05) 

maka berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 (< 0,05) 

maka data dikatakan tidak berdistribusi normal. Untuk mengetahui kelas 

mempunyai data yang terdistribusi normal atau tidak, maka diperlukan uji 

normalitas. Dalam uji normalitas bisa menggunakan bantuan software SPSS 

16.0 yaitu menggunakan langkah-langkah seperti berikut: Analyze – 

Descriptive Statistics – Explore – Plots – Normality Plots with Tests. 

2. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian 

populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam 

analisis independent sample t test dan ANOVA. Asumsi yang mendasari 

dalam analisis varian (ANOVA) adalah bahwa varian dari populasi adalah 

sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 (> 

0,05) maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data 

adalah sama atau homogen, dan sebaliknya jika nilai signifikansi kurang dari 

0,05 (< 0,05) maka dikatakan tidak sama atau tidak homogen. Analisis uji 

homogenitas varian ini bisa dilakukan menggunakan software SPSS 16.0 

yaitu menggunakan langkah-langkah seperti berikut: Analyze – Compare 

Means – One Way Anova – Options – Homogeneity of Variance Test. 

3. Uji Keseimbangan 

Uji keseimbangan dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas. 

Kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran (SAVI) dan kelas 

kontrol menggunakan metode pembelajaran konvensional dalam keadaan 
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seimbang atau tidak, sebelum kelas eksperimen mendapat perlakuan. Statistik 

uji yang digunakan adalah uji-t indepensden sample t-test. Menurut Priyanto 

(2010: 32), uji t-test indepensden sample t-test) digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak 

berhubungan. Jika data yang diperoleh berdistribusi normal dan homogen, 

maka pengujian menggunakan uji statistic parametrik, yaitu menggunakan 

uju t. Adapun data yang digunakan berasal dari data nilai posttest siswa pada 

mata pelajaran Matematika dalam kelas-kelas yang digunakan sebagai sampel 

penelitian. Data tersebut berasal dari nilai posttest Matematika siswa kelas 5 

SD N 02 dan SD N 12 Salatiga. 

 




