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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis 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). 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). Desain penelitian yang digunakan sebagai berikut. 

Nonequivalent Control Group Design 

Grup Pretest Variabel Bebas Posttest 

Kelas Eksperimen O1 X1 O2 

Kelas Kontrol O3 X2 O4 

Keterangan:  

O1 = Pretest kelompok eksperimen untuk mengetahui keadaan awal.  

O3 = Pretest kelompok kontrol untuk mengetahui keadaan awal. 

X1= Kelompok perlakuan dengan model pembelajaran Picture and Picture.  

X2= Kelompok perlakuan dengan model pembelajaran Make a Match. 

O2 = Posttest untuk kelompok eksperimen setelah mengikuti pembelajaran dengan 

model Picture and Picture. 

O4= Posttest untuk kelompok kontrol setelah mengikuti pembelajaran dengan 

model Make a Match. 
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3.1.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SD inti yaitu SDN Plumbon 01 dan SD 

imbas yaitu SDN Plumbon 04 dan SDN Kebowan 02, Gugus Mawar, Kecamatan 

Suruh, Kabupaten Semarang, tepatnya pada kelas 4 semester 2 tahun ajaran 

2014/2015.  

3.1.3 Waktu Penelitian 

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2015 dan dilakukan secara 

bertahap. 

Adapun tahapannya meliputi: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap ini mencakup judul , pembuatan proposal, pembuatan instrument, 

permohonan ijin, serta suvey di sekolah yang direncanakan sebagai tempat 

penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah seperti 

pengambilan data. 

3. Tahap Penyusunan 

Yaitu tahap pengelolaan data dan konsultasi yang diikuti penyusunan laporan 

dan persiapan ujian. 

3.1.4 Populasi dan 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. 
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Tabel 4 

SD Pada Gugus Mawar Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 

No SD Jumlah Siswa 

Kelas 4 

Status Sekolah 

1 SDN Plumbon 01 A= 19 SD Inti 

B= 18 

2 SDN Plumbon 02 25 SD Imbas 

3 SDN Plumbon 04 17 SD Imbas 

4 SDN Kebowan 01 19 SD Imbas 

5 SDN Kebowan 02 20 SD Imbas 

Jumlah  118  

 

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 diteliti 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 SDN 

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

yang kebetulan paralel jadi kelas 4A dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas 

4B dijadikan sebagai kelas kontrol. SD yang akan dijadikan sebagai pembanding 

yaitu kelas 4 SDN Plumbon 04 sebagai SD imbas yang lokasinya dekat dengan 

SD inti. Karena SDN Plumbon 04 tidak paralel maka SD tersebut hanya dijadikan 

sebagai kelas eksperimen. Sedangkan SD yang akan dijadikan sebagai kelas 

kontrol yaitu SD imbas kelas 4 dari SDN Kebowan 02 yang lokasinya lebih jauh 

dari SDN Plumbon 01 dan SDN Plumbon 04. Dari ketiga SD tersebut yaitu kelas 

4A sebagai kelas eksperimen dan 4B sebagai kelas kontrol SDN Plumbon 01, 

kelas 4 sebagai kelas eksperimen SDN Plumbon 04, dan kelas 4 sebagai kelas 

kontol SDN Kebowan 02 yang akan diuji homogenitasnya. 
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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. Dalam  penelitian ini yang menjadi variabel independen atau variabel X 

adalah model pembelajaran Picture and Picture dan Make a Match. 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. 

Langkah-langkah model Picture and Picture adalah: 

1. Sebelum pembelajaran dimulai guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Guru memberikan materi pengantar. 

3. Guru menyajikan gambar-gambar sesuai materi. 

4. Guru menunjuk siswa untuk memasangkan gambar. 

5. Guru meminta siswa untuk mengurutkan gambar sesuai urutannya. 

6. Guru menanamkan konsep materi. 

7. Guru dan siswa membuat kesimpulan. 

Model pembelajaran Make a Match adalah model pembelajaran yang 

dilakukan dengan menjodohkan kartu soal dan jawaban sesuai kartu yang 

dipegang masing-masing siswa. Langkah-langkah model Make a Match 

adalah: 

1. Menyampaikan materi 

2. Pembagian kelompok 

3. Pembagian kartu soal dan jawaban 

4. Penyampaian dalam mencocokkan kartu yang dipegang 

5. Mencari pasangan 

6. Laporan hasil kerja 

7. Konfirmasi 
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2. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen atau variabel Y adalah 

hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah keseluruhan hasil yang dicapai siswa 

setelah mengikuti pembelajaran baik dari kemampuan kognitif, afektif, 

maupun dari psikomotornya.  

3.3 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil belajar IPA SD 

kelas 4. Untuk memperoleh data tersebut peneliti menggunakan teknik tes dan 

observasi sebagai metode pengumpulan datanya. 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. Bentuk tes yang 

digunakan adalah pilihan ganda yang terdiri dari pretest dan posttest. 

3.3.2 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 ini layak digunakan dalam penelitian, 

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 reliabilitas. Untuk menguji validitas soal tidak dilakukan di SD 

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

Penyusunan kisi-kisi soal uji coba yang nantinya digunakan sebagai 

pretest dan posttest berdasarkan pada standar kompetensi yang telah dipilih yaitu 

memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi jenis-jenis 

tanah.Kisi-kisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 5 

Kisi-Kisi Instrumen Tes Uji Coba 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator  Butir Soal 

8. Memahami 

berbagai bentuk 

energi dan cara 

penggunaannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

8.2 Menjelaskanb

erbagai energi 

alternatif dan cara 

penggunaannya.  

 

1. Mengetahui pengertian energi 

alternatif. 

1, 4, 36 

2. Menyebutkan macam-macam 

sumber energi alternatif. 

5, 13, 14, 15, 17, 18, 

21, 23, 25, 

 

 

 

 

3. Memberikan contoh benda-

benda yang menggunakan 

sumber energi alternatif 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2, 22, 24, 30, 31, 33, 

34, 35, 37, 38, 39, 

40, 42, 43, 44,  

 

4. Memberikan contoh 

pemanfaatan energi alternatif 

dalam kehidupan sehari-hari. 

6, 7, 10, 11, 16, 19, 

26, 27, 28, 29, 32, 

41, 45, 46, 47,48, 49, 

50 

 

5. Menyebutkan kelebihan dan 

kekurangan energi alternatif.  

3, 8, 9, 12, 20 

Peneliti juga menggunakan instrumen observasi yang digunakan untuk 

mendapatkan data tentang pencapaian pengajar dalam pemberian treatment 

(perlakuan) di dalam kelas. Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Picture and Picture dan Make a 

Match. Jadi, saat guru kelas mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 

Picture and Picture dan Make a Match di dalam kelas, peneliti mengamati dan 

mengisi lembar pengamatan. Lembar pengamatan ini dibuat hanya untuk 

mengetahui apakah proses belajar mengajar sudah sesuai sintak atau belum.  
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Berikut adalah tabel kisi-kisi guru dalam melakukan observasi: 

Tabel 6 

Kisi-kisi Observasi dengan Model Pembelajaran Picture andPicture 

 
No ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK 

I Pra pembelajaran 

1. Perlengkapan dan kesesuaian media pembelajaran media pembelajaran 

dan alat peraga yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar 
  

2. Kesiapan guru/ praktikan sebelum proses belajar mengajar dimulai   

II Kegiatan awal pembelajaran 

1. Memotivasi siswa sebelum proses belajar mengajar dimulai   

2. Guru/ praktikan menyampaikan tujuan yang akan dicapai oleh siswa   

3. Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan isi 

pembelajaran 
  

4. Mengembangkan pemahaman konsep   

5. Menumbuhkan kepercayaan diri sendiri   

III Kegiatan inti pembelajaran 

1. Melaksanakan pembelajaran dengan memberikan apersepsi terlebih 

dahulu 
  

2.  Meyakinkan seluruh siswa untuk berperan aktif   

3. Menanggapi pertanyaan dan respon siswa   

4.  Memperhatikan keadaan siswa, apakah semua mengikuti pembelajaran 

dengan baik 
  

5. Membimbing siswa saat pelaksanaan eksperimen   

6. Memberi penjelasan akan manfaat kegiatan belajar kepada siswa   

7. Keterampilan menjawab berbagai pertanyaan dari siswa   

8. Ketenangan guru/ praktikan dalam menyampaikan materi pelajaran 

(tidak grogi) 
  

IV Kegiatan akhir 

1. Memberikan penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi pada saat 

berlangsungnya proses belajar mengajar 
  

2. Menghubungkan materi dengan hasil eksperimen   

3. Memberikan kesimpulan dari proses eksperimen    

4. Melaksanakan evaluasi   

5. Gur/ praktikan dan siswa bersama-sama merefleksi kegiatan 

pembelajaran 
  

6. Menutup proses belajar mengajar    

7. Mengelola waktu pembelajaran secara efisien   

 Kesesuaian pembelajaran dengan langkah Model Pembelajaran 

Picture and Picture 

  

1. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran.   

2. Guru memberikan materi pengantar kepada siswa.   

3. Guru menyajikan gambar kepada setiap kelompok untuk diurutkan 

secara logis. 
  

4. Guru menunjuk setiap kelompok untuk memasangkan gambardi depan 

kelas. 
  

5. Guru meminta setiap kelompok untuk mengurutkan gambar pada tabel.   

6. Guru menanamkan kembali konsep materi pembelajaran.   

7. guru memberikan kesimpulan.   

Jumlah   
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Tabel 7 

Kisi-kisi Observasi dengan Model Pembelajaran Make a Match 

 
No ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK 

I Pra pembelajaran 

1. Perlengkapan dan kesesuaianmedia pembelajaran dan alat peraga yang 

akan digunakan dalam proses belajar mengajar 
  

2. Kesiapan guru/ praktikan sebelum proses belajar mengajar dimulai   

II Kegiatan awal pembelajaran 

1. Memotivasi siswa sebelum proses belajar mengajar dimulai   

2. Guru/ praktikan menyampaikan tujuan yang akan dicapai oleh siswa   

3. Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan isi 

pembelajaran 
  

4. Mengembangkan pemahaman konsep   

5. Menumbuhkan kepercayaan diri sendiri   

III Kegiatan inti pembelajaran 

1. Melaksanakan pembelajaran dengan memberikan apersepsi terlebih 

dahulu 
  

2.  Meyakinkan seluruh siswa untuk berperan aktif   

3. Menanggapi pertanyaan dan respon siswa   

4.  Memperhatikan keadaan siswa, apakah semua mengikuti pembelajaran 

dengan baik 
  

5. Membimbing siswa saat pelaksanaan eksperimen   

6. Memberi penjelasan akan manfaat kegiatan belajar kepada siswa   

7. Keterampilan menjawab berbagai pertanyaan dari siswa   

8. Ketenangan guru/ praktikan dalam menyampaikan materi pelajaran 

(tidak grogi) 
  

IV Kegiatan akhir 

1. Memberikan penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi pada saat 

berlangsungnya proses belajar mengajar 
  

2. Menghubungkan materi dengan hasil eksperimen   

3. Memberikan kesimpulan dari proses eksperimen    

4. Melaksanakan evaluasi   

5. Guru/ praktikan dan siswa bersama-sama merefleksi kegiatan pembelajaran   

6. Menutup proses belajar mengajar    

7. Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 

 
  

 Kesesuaian pembelajaran dengan langkah Model Pembelajaran Make a 

Match 

  

1. Guru menyampaikan materi sesuai tujuan yang akan dicapai.   

2. Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok.   

3. Guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban sesuai dengan materi.   

4. Guru menyampaikan cara mencocokkan kartu sesuai jawaban dan soal 

masing-masing. 
  

5. Guru meminta siswa mencari pasangan masing-masing sesuai dengan 

jawaban atau soal yang dipegangnya. 
  

6. Setelah selesai menemukan pasangan masing-masing, guru meminta siswa 

melaporkan hasil kerjanya di depan kelas. 
  

7. Guru melakukan konfirmasi tentang kebenaran kartu soal dan jawaban 

masing-masing. 
  

Jumlah   
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3.4 Uji Coba Instrumen Penelitian 

3.4.1 Uji Validitas Tes  

Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yang penting yaitu 

valid dan reliabel.Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013: 121). 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 20,0. Dasar 

pengambilan keputusan item yang valid berdasarkan banyaknya jumlah siswa 

dalam satu kelas yang digunakan untuk uji validitas. 

Tabel 8 

Kriteria validitas instrumen 

Jml Siswa Taraf Signifikan 

 5% 1% 

26 0,388 0,496 

27 0,381 0,487 

28 0,374 0,478 

29 0,367 0,470 

30 0,361 0,463 

 Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan diperoleh data sebagai 

berikut. 

Tabel 9 

Hasil Uji Validitas Instrumen Uji Coba Siswa Kelas 4 SD Negeri 

Plumbon 02 Semester 2 Tahun Ajaran 2014/2015 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Butir Soal Hasil Uji Validitas 

Valid Tidak 

Valid 

8. Memahami 

berbagai 

bentuk energi 
dan cara 

penggunaannya 

dalam 
kehidupan 

sehari-hari. 

8.2Menjelaskan 

berbagai energi 

alternatif dan cara 
penggunaannya. 

1.Mengetahui pengertian energi 

alternatif. 

2.Menyebutkan macam-macam 
sumber energi alternatif. 

 

 
3.Memberikan contoh benda-

benda yang menggunakan      

sumber energi alternatif dalam 
kehidupan sehari-hari. 

 

 
4.Memberikan contoh 

pemanfaatan energi alternatif 

dalam kehidupan sehari-hari. 
 

 

 
 

5.Menyebutkan kelebihan dan 

kekurangan energi alternatif. 

1, 4, 36 

 

5, 13, 14, 15, 
17, 18, 21, 

23, 25 

 
2, 22, 24, 30, 

31, 33, 34, 

35, 37, 38, 
39, 40, 42, 

43, 44 

 
6, 7, 10, 11, 

16, 19, 26, 

27, 28, 29, 
32, 41, 45, 

46,47,48, 49, 

50 
 

3, 8, 9, 12, 

20 

4 

 

5,13, 15, 18 
 

 

 
22,24,33,35,

38,39,42,44 

 
 

 

 
11,19,29,41,

45,48,50 

 
 

 

 
 

3,12 

1,36 

 

14,17, 
21,23, 25  

 

 
 

2,30,31,34

,37,40, 
43 

 

 
 

 

6,7,10,16,
26,27,28,3

2,46,47,49 

 
 

8,9,20 
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3.4.2 Uji Reliabilitas Tes 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

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

konsisten (Sugiyono, 2013: 121). Setelah melakukan uji validitas kemudian 

dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui kosistensi alat ukur. Ketentuan 

reliabilitas mengacu pada pendapat Sekaran (Azwar, 2010:98) yang menyatakan 

bahwa reliabiliti < 0,6 kurang baik, 0,7 dapat diterima, dan > 0,8 baik.  

Dari hasil uji reliabilitas yang diolah dengan bantuan SPSS 20.0 for 

windows, diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 10 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Uji Coba Siswa Kelas 4 SD Negeri 

Plumbon 02 Semester 2 Tahun Ajaran 2014/2015 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.879 22 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik dan 

deskriptif kualitatif.Analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian ini 

dilaksanakan dengan bantuan SPSS 20.0 for windows.Adapun analisis deskriptif 

kualitatif dipergunakan untuk menganalisis data dan informasi dari hasil 

pengamatan dan wawancara serta hasil dari interprestasi analisis statistik dengan 

SPSS. 

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilaksanakan uji 

prasyarat analisis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.Berikut uraian masing-

masing uji prasyarat. 

3.5.1 Uji Normalitas Data Penelitian 

Uji normalitas merupakan uji untuk melihat sebaran data hasil 

pengukuran.Teknik uji normalitas yang dipergunakan dalam penelitian ini 
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menggunakan teknik Kolmogorov Smirnov. Kaidah yang digunakan untuk 

mengetahui normal tidaknya sebaran adalah jika nilai P > 0,05 maka sebarannya 

normal, sebaliknya jika nilai P < 0,05 maka sebarannya tidak normal.  

3.5.2 Uji Homogenitas Varian Data 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelas yang 

dijadikan penelitian merupakan kelas yang homogen.Hal ini sangat penting 

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

sebelum memilih dua kelas eksperimen yaitu satu kelas eksperimen dan satu kelas 

kontrol dilakukan dulu uji homogenitas dengan ketentuan probabilitas jika 

signifikasi >0,05 maka kedua kelas tersebut memiliki variance sama atau dengan 

kata lain kedua kelas tersebut homogen. Uji homogenitas varian ini bisa 

menggunakan software SPSS yaitu analyze-comperemean-oneway Anova. 

3.5.3 Uji Hipotesis 

Dalam uji hipotesis, untuk menguji signifikasi perbedaan mean antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol analisis data yang digunakan adalah 

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

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji t-test yang digunakan adalah uji dua 

sampel tidak berhubungan (Independent Samples T Test.). Hipotesis statistik dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. H0 : μ1 = μ2 artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antaramodel 

pembelajaran Picture and Picture dan model pembelajaran Make a Match 

ditinjau dari hasil belajar IPA kelas 4 SD semester 2 tahun ajaran 2014/2015.  

2. Ha : μ1 ≠ μ2 artinya terdapat perbedaan yang signifikan antaramodel 

pembelajaran and Picture dan model pembelajaran Make a Match ditinjau dari 

hasil belajar IPA kelas 4 SD semester 2 tahun ajaran 2014/2015.  

Pengambilan keputusan hipotesis berdasarkan signifikansi adalah sebagai berikut: 

1. Apabila sig. > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

2. Apabila sig.< 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

 

 

 


