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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan sebab akibat (cause and 

effect relationship) dengan cara membandingkan hasil kelompok eksperimen yang 

diberikan perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan 

Arifin, Zainal (2012:68). Dalam penelitian ini kedua kelompok diberikan 

perlakuan dengan menggunakan pokok bahasan yang sama, namun perlakuan 

yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda. Jenis penelitian ini adalah 

jenis penelitian eksperimen semu (Quasi Experimental Design) dengan desain 

eksperimen two group posttest only. 

Bentuk eksperimen ini merupakan pengembangan dari true eksperimental 

design, yang sulit dilaksanakan. Menurut Sugiyono (2010:114) desain ini 

mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

Walaupun demikian desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Quasi-

experimental design, digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan 

kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. 

R 
푿ퟏ 푶푿ퟏ 

푿ퟐ 푶푿ퟐ 

Gambar 3.1 Bentuk Desain Penelitian Newman dalam Endang Mulyatiningsih 

(2011:89) Two Group Posttest Only 

Keterangan : 

R  = Random Assigment 

X1 = Perlakuan pembelajaran kelompok eksperimen dengan 

menggunakan model pembelajaran discovery 

X2 = Perlakuan pembelajaran kelompok kontrol dengan model 

pembelajaran kooperatif 

OX1 = Pengukuran hasil belajar kelompok eksperimen setelah perlakuan 

OX2  = Pengukuran hasil belajar kelompok kontrol setelah perlakuan 
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Penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan pengaruh penggunaan 

model discovery dan kooperatif terhadap hasil belajar matematika, dengan 

membandingkan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Alasan 

dipilihnya desain two group poststest only adalah karena kedua kelompok pada 

kedua sekolah tersebut mempunyai kemampuan yang setara, sehingga dipilih dua 

kelompok untuk diberi perlakuan yang berbeda. 

Penelitian eksperimen ini dilakukan melalui tiga langkah yaitu 

melaksanakan uji kesetaraan untuk mengukur homogenitas sebelum diberikan 

perlakuan, memberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran 

discovery pada kelas 3 SD N 8 Salatiga sebagai kelompok eksperimen dan 

menggunakan model pembelajaran kooperatf pada kelas 3 SD N 12 Salatiga 

sebagai kelompok kontrol pada mata pelajaran matematika serta memberi soal tes 

akhir post test untuk mengukur variabel terikat setelah perlakuan selesai. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Sugiyono (2010:117) populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3 SD Negeri 8 Salatiga 

sebagai kelompok eksperimen dan seluruh siswa kelas 3 SD Negeri 12 Salatiga 

sebagai kelompok kontrol. Kelas 3 SD Negeri 8 Salatiga sebagai kelompok 

eksperimen diberi perlakuan berupa pembelajaran discovery untuk mata pelajaran 

matematika. Kelas 3 SD Negeri 12 Salatiga sebagai kelompok kontrol diberi 

perlakuan model kooperatif untuk mata pelajaran matematika. berikut disajikan 

jumlah subjek penelitian dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Distribusi Jumlah Subjek Penelitian Siswa SD N 8 dan SD N 12 Salatiga 

 SD N 8 Salatiga (Kontrol) SD N 12 Salatiga (Eksperimen) 

Frekuensi 37 siswa 40 siswa 
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Pada Tabel 3.1 dapat diketahui total seluruh subjek penelitian adalah 77 

siswa, yang meliputi kelompok eksperimen berjumlah 37 siswa dengan perlakuan 

model pembelajaran discovery dan kelompok kontrol berjumlah 40 siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif.  

Sesuai dengan desain yang dipilih, dilakukan terlebih dahulu uji kesetaraan 

pra penelitian untuk mengetahui perbedaan antara kedua kelompok. Uji 

kesetaraan digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Dua kelompok 

penelitian diberikan tes hasil belajar dengan Standar Kompetensi (SK) Memahami 

unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana yang sudah pernah dipelajari 

sebelumnya. Analisis pada pra penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan 

analisis parametrik (uji beda). Analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan 

data tentang gambaran hasil data nilai minimal, maksimal, mean (rata-rata) dan 

standar deviasi. Analisis deskriptif hasil belajar pra penelitian kelas kontrol 

dilakukan dengan bantuan SPSS 22,0 for windows dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Hasil Analisis Deskriptif Hasil Belajar Pra Penelitian Kelas Kontrol 

Descriptive Statistics 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 
Hasil belajar pra 

penelitian kelas kontrol 37 25,00 100,00 68,7838 17,92753 

Valid N (listwise) 37     
Dari Tabel 3.2 dapat diketahui variabel dengan jumlah data (N) sebanyak 37 

siswa kelas kontrol (SDN Salatiga 12), yaitu memperoleh hasil belajar pra 

penelitian dengan nilai terendah (minimum) 25,00 dan nilai tertinggi (maximum) 

100,00 dengan rata-rata (mean) sebesar 68,7838 dan standar deviasi 17,92753. 

Supaya data dapat dengan mudah terbaca, akan dibuat distribusi frekuensi untuk 

menentukan tinggi rendahnya hasil belajar pra penelitian. 

Dalam menentukan tinggi rendahnya hasil belajar pra penelitian kelas 

kontrol digunakan lima kategori yaitu: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan 

sangat rendah dengan menggunakan rumus seperti yang diungkapkan Sugiyono 

(2010:241) berikut: 
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Interval   
 

 

푖 =
100− 25

5 = 15 

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui nilai interval sebesar 15, sehingga dapat 

dilihat distribusi frekuensi hasil belajar pra penelitian kelas kontrol pada Tabel 

3.3. 

Tabel 3.3 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Pra Penelitian Kelas Kontrol SDN 12 

Salatiga 

No. Nilai Frekuensi (f) Prosentase (%) Kategori 

1. 25-40 3 8,10 % Sangat rendah 

2. 41-55 7 18,91 % Rendah 

3. 56-70 10 27,02 % Sedang 

4. 71-85 12 32,43 % Tinggi 

5. 86-100 5 13,51 % Sangat tinggi 

Jumlah 37 100 %  

Dari Tabel 3.3 dapat diketahui hasil belajar pra penelitian pada siswa kelas 

kontrol yang mendapatkan nilai 25-40 sebanyak 3 anak dengan prosentase 8,10 

%, siswa yang mendapat nilai 41-55 sebanyak 7 anak dengan prosentase 18,91 %, 

siswa yang mendapatkan nilai 56-70 sebanyak 10 anak dengan prosentase 27,02 

%. Siswa yang mendapatkan nilai 71-85 sebanyak 12 anak dengan prosentase 

32,43 %, dan siswa yang mendapatkan nilai 86-100 sebanyak 5 anak dengan 

prosentase 13,51 %. Berikut disajikan prosentase distribusi frekuensi hasil belajar 

pra penelitian kelas kontrol yang digambarkan pada diagram lingkaran yang 

terlihat seperti gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Diagram Lingkaran Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Pra 

Penelitian Kelas Kontrol 
Dari gambar 3.2 diketahui bahwa siswa kelas III SD Negeri Salatiga 12, dari 

37 orang siswa dapat dikatakan bahwa mayoritas siswa mendapat nilai 71-85 

sebesar 32,43 %.  

Adapun hasil analisis deskriptif hasil belajar pra penelitian kelas eksperimen 

yang dilakukan dengan bantuan SPSS 22,0 for windows dapat dilihat pada Tabel 

3.4. 

Tabel 3.4  

Hasil Analisis Deskriptif Hasil Belajar Pra Penelitian Kelas Eksperimen 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Hasil belajar pra penelitian kelas 

eksperimen 
37 20,00 100,00 68,3784 19,79247 

Valid N (listwise) 
37     

Dari Tabel 3.4 dapat diketahui variabel dengan jumlah data (N) sebanyak 37 

siswa kelas eksperimen (SDN Salatiga 8), memperoleh hasil belajar pra penelitian 

dengan nilai terendah (minimum) 20,00 dan nilai tertinggi (maximum) 100,00 

dengan rata-rata (mean) sebesar 68,3784 dan standar deviasi 19,79247.  

Dalam menentukan tinggi rendahnya hasil belajar pra penelitian kelas 

eksperimen digunakan lima kategori yaitu: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, 

dan sangat rendah dengan menggunakan rumus seperti yang diungkapkan 

Sugiyono (2010:241) berikut: 

Interval   
 

 

푖 =
100− 20

5 = 16 

8,10 %
18,91 %

27,02 %

32,43 %

13,51 %
25-40

41-55

56-70

71-85

86-100
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Dari hasil perhitungan di atas, diketahui nilai interval sebesar 16, sehingga 

dapat dilihat distribusi frekuensi hasil belajar pra penelitian kelas kontrol pada 

Tabel 3.5. 

Tabel 3.5  

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Pra Penelitian  

Kelas Eksperimen SDN 8 Salatiga 

No. Nilai Frekuensi (f) Prosentase (%) Kategori 

1. 20-36 2 5,40 % Sangat rendah 

2. 37-52 6 16,21 % Rendah 

3. 53-68 8 21,62 % Sedang 

4. 69-84 9 24,32 % Tinggi 

5. 85-100 12 32,43 % Sangat tinggi 

Jumlah 37 100 %  
Dari Tabel 3.5 dapat diketahui hasil belajar pra penelitian siswa kelas 

eksperimen yang mendapatkan nilai 20-36 sebanyak 2 anak dengan prosentase 

5,40%, siswa yang mendapat nilai 37-52 sebanyak 6 anak dengan prosentase 

16,21%, siswa yang mendapatkan nilai 53-68 sebanyak 8 anak dengan prosentase 

21,62%. Siswa yang mendapatkan nilai 69-84 sebanyak 9 anak dengan prosentase 

24,32%, dan siswa yang mendapatkan nilai 85-100 sebanyak 12 anak dengan 

prosentase 32,43%. Berikut disajikan prosentase distribusi frekuensi nilai pra 

penelitian kelas eksperimen yang digambarkan pada diagram lingkaran yang 

terlihat seperti gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Diagram Lingkaran Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Pra 

Penelitian Kelas Eksperimen 

Dari gambar 3.3 diketahui bahwa siswa kelas III SD Negeri Salatiga 8, dari 

37 orang siswa mayoritas mendapat nilai 85-100 sebesar 32,43 %.  

Setelah dilakukan analisis deskriptif, akan dilakukan uji kesetaraan sebagai 

penelitian pra eksperimental dengan menggunakan uji beda. Syarat sebelum 

melakukan uji beda yaitu normal dan homogen. Normalitas sebuah data dapat 

diketahui dengan pengujian normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk melihat 

normal tidaknya penyebaran data. Uji normalitas data menggunakan dalam 

penelitian ini menggunakan One Sample Kolmogrov Smirnov dengan bantuan 

SPSS 22,0 for windows.  Kriterianya adalah apabila nilai signifikansi hasil 

perhitungan >0,05 berarti berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat 

pada Tabel 3.6 berikut. 

  

5,40 %

16,21 %

21,62 %

24,32 %

32,43 %

20-36

37-52

53-68

69-84

85-100
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Tabel 3.6 

Hasil Uji Normalitas Pra Penelitian SD N Salatiga 8 (Kelompok Eksperimen) 

dan SD N Salatiga 12 (Kelompok Kontrol) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Hasil Belajar Pra 
Penelitian kelas 

kontrol 

Hasil Belajar Pra 
Penelitian kelas 

eksperimen 
N 37 37 
Normal 
Parametersa,b 

Mean 68,7838 68,3784 
Std. Deviation 17,92753 19,79247 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,122 ,127 
Positive ,096 ,083 
Negative -,122 -,127 

Test Statistic ,122 ,127 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,184c ,139c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

Tabel 3.6 mendeskripsikan hasil uji normalitas terhadap sebaran data, hasil 

uji normalitas sebagai berikut : 

1. Hasil belajar pra penelitian kelas kontrol dengan teknik One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test. Dari tabel tersebut tampak tingkat signifikan 

untuk hasil belajar pra penelitian kelas kontrol sebesar 0,184. Karena 

signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

pra penelitian kelas kontrol berdistribusi normal. 

2. Hasil belajar pra penelitian kelas eksperimen dengan teknik One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test. Dari tabel tersebut tampak tingkat signifikan 

untuk hasil belajar pra penelitian kelas eksperimen sebesar 0,139. Karena 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar pra penelitian berdistribusi normal. 

Sebelum uji t dilakukan, maka akan dilakukan uji prasyarat yang kedua 

yaitu uji homogenitas yang bertujuan untuk menentukan apakah kedua kelompok 

homogen atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan mengambil nilai pra 

penelitian dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam uji kesetaraan 
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penelitian ini menggunakan bantuan SPSS for windows version 22,00 yaitu 

dengan tabel F test. Menurut Priyatno (2010:115) kriteria pengujian uji 

homogenitas untuk menentukan kedua kelompok berasal dari kelompok homogen 

atau tidak adalah jika signifikansi hasil perhitungan > 0,05 berarti data kedua 

kelompok berasal dari kelompok yang homogen. Berikut disajikan hasil uji 

homogenitas pra penelitian kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada 

Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 
Hasil Uji Homogenitas Pra Penelitian SD N Salatiga 8 (Kelompok 

Eksperimen) dan SD N Salatiga 12 (Kelompok Kontrol) 
 

Test of Homogeneity of Variances 
Nilai   

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

,678 1 72 ,413 

Berdasarkan tabel F test (Lavenes Test) pada tabel dapat dilihat bahwa 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berasal dari kelompok yang 

homogen. Dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,413 > 0,05. 

Sesuai dengan hasil uji prasyarat yang telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa data berdistribusi normal dan kedua kelompok adalah homogen. Dengan 

demikian, uji beda dapat dilakukan. Uji beda dilakukan dengan menggunakan uji 

Independent Sampel Test. Kriteria pengujian dinyatakan dengan hipotesis Ho dan 

Ha. Ho  dinyatakan dengan hipotesis bahwa tidak terdapat perbedaan antara 

kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Ha dinyatakan dengan hipotesis 

bahwa terdapat perbedaan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. 

Apabila pengujian hipotesis memiliki tingkat signifikansi (>0,05) maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. Apabila tingkat signifikansi (<0,05) maka Ha diterima 

dan Ho ditolak. Berikut disajikan data hasil uji beda dalam Tabel 3.8. 
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Tabel 3.8 

Hasil Uji Beda Pra Penelitian SD N Salatiga 8 (Kelompok Kontrol)  

dan SD N Salatiga 12 (Kelompok Eksperimen) 

Dari output hasil perhitungan pada tabel dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi uji t adalah 0,927. Nilai yang digunakan adalah Equal Variance 

Assumed karena diketahui kelompok adalah homogen. Sesuai dengan kriteria 

pengujian, nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan 

demikian analisis uji beda dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

3.2.2 Sampel 

Sugiyono (2010:118) mengartikan sampel sebagai bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampling/ pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampel jenuh menurut Sugiyono 

(2010:124) adalah “teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel”. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi kedua kelas 

pada kedua sekolah relatif kecil. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas 3 SD 

Negeri 8 Salatiga sebagai kelompok eksperimen yang diberi perlakuan berupa 

Independent Samples Test 

 

Nilai 

Equal 
variances 
assumed 

Equal 
variances 

not 
assumed 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

F ,678  
Sig. ,413  

t-test for Equality of 
Means 

t ,092 ,092 
df 72 71,306 
Sig. (2-tailed) ,927 ,927 
Mean Difference ,40541 ,40541 
Std. Error Difference 4,39022 4,39022 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower -8,34633 -8,34779 
Upper 9,15714 9,15860 
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pembelajaran discovery untuk mata pelajaran matematika sebanyak 37 siswa. 

Kelas 3 SD Negeri 12 Salatiga sebagai kelompok kontrol diberi perlakuan model 

kooperatif untuk mata pelajaran matematika sebanyak 40 siswa.  

 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.3.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2010:60) adalah “segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang  saling terkait yaitu variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen).  

3.3.3.1 Variabel Independen 

Variabel independen menurut Sugiyono (2010:61) adalah “variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

independen (terikat)”. Dinamakan sebagai variabel bebas karena bebas untuk 

mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran discovery (X1) dan model pembelajaran kooperatif (X2). 

3.3.3.2 Variabel Dependen 

Sugiyono (2010:61) variabel dependen/ terikat adalah “variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen”. Variabel 

terikat (Y) dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika.  

3.3.2 Definisi Operasional 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel 

bebas dan terikat. Variabel ini mempunyai definisi operasional sebagai penjelasan 

mengenai pengertian variabel tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan 

dalam pelaksanaan penelitian.  

Variabel bebas yang pertama dalam penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran discovery yang didefinisikan secara operasional sebagai proses 

pembelajaran matematika pada siswa kelas 3 SD Negeri 8 Salatiga semester 2 

tahun pelajaran 2014/2015 dimana siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dengan aktif bertanya, menggali informasi, serta mengkonstruksi sendiri 
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pengetahuan barunya dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Kegiatan 

pembelajaran discovery dilakukan dengan: mengidentifikasi masalah, pemberian 

rangsangan, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik 

kesimpulan. Dalam pelaksanaannya, model pembelajaran discovery dibantu 

dengan menggunakan media papan berpetak untuk memberikan rangsangan 

kepada peserta didik. Variabel bebas yang kedua adalah penerapan model 

pembelajaran kooperatif sebagai proses pembelajaran matematika pada siswa 

kelas 3 SD Negeri 12 Salatiga Semester 2 Tahun pelajaran 2014/2015 dimana 

siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif 

yang anggotanya terdiri atas 4 sampai 6 orang, dengan struktur kelompoknya yang 

bersifat heterogen. Adapun pelaksanaan model pembelajaran kooperatif adalah: 

penyampaian motivasi, penyampaian informasi, pengelompokan, membimbing 

kelompok belajar, evaluasi, dan pemberian penghargaan.  

Variabel terikat dalam penelitian adalah hasil belajar matematika siswa 

kelas 3 yang didefinisikan secara operasional sebagai ketercapaian hasil belajar 

ranah kognitif dengan perlakuan model pembelajaran discovery pada kelompok 

eksperimen dan hasil belajar ranah kognitif dengan perlakuan kooperatif pada 

kelompok kontrol. Hasil belajar ranah kognitif datanya diperoleh menggunakan 

tes tertulis menggunakan 20 butir soal pilihan ganda. 

 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data tentang hasil belajar 

siswa. Untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini, maka ditentukan dahulu metode pengumpulan data yang 

sesuai dengan variabel yang diteliti.  

3.4.1.1 Teknik Tes  

Tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar matematika pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jenis tes yang digunakan adalah 

pilihan ganda. Soal yang digunakan dalam tes dibuat berdasarkan indikator, 
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kompetensi dasar, dan standar kompetensi mata pelajaran matematika kelas 3 SD 

dengan materi pokok Keliling Persegi dan Persegi Panjang. 

3.4.1.2 Observasi 

Observasi, untuk mengetahui kemampuan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran discovery dan model kooperatif. Observasi dilakukan dengan 

membuat lembar pengamatan. Dalam lembar pengamatan dicantumkan indikator-

indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mengamati kemampuan guru dalam 

mengajar selama pembelajaran berlangsung. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

observasi ini digunakan dalam mengamati tindakan guru pada waktu 

melaksanakan pembelajaran. 

3.4.1.3 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai bukti nyata dari penelitian yang telah 

dilakukan tersebut. Dalam hal ini peneliti mengambil foto dalam proses mengajar 

sebagai bukti penelitian. 

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan 2 jenis instrumen dalam pengumpulan data. 

Instrumen yang digunakan adalah instrumen tes dan nontes. 

3.4.2.1 Instrumen Tes 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes yang berupa tes 

pilhan ganda. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar sebelum dilakukan 

pembelajaran (pra penelitian) dan setelah pembelajaran (posttest) pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Tes pada pra penelituan ditujukan untuk 

mengetahui tingkat homogenitas antara kelompok kontrol dengan kelompok 

eksperimen. Adapun prosedur yang ditempuh untuk menyusun pembuatan soal 

adalah: (1) menentukan kompetensi dasar dan indikator yang hendak diukur 

sesuai materi, (2) menyusun kisi-kisi tes berdasarkan kompetensi dasar dan 

indikator  yang telah dipilih, (3) menyusun butir tes berdasarkan berdasarkan kisi-

kisi yang telah dibuat, (4) melakukan penilaian terhadap butir tes, dan (5) 

melakukan analisis butir soal. 
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Awal sebelum penelitian akan dilakukan tes untuk mengetahui 

homogenitas serta kemampuan awal peserta didik. Setelah perlakuan, akan 

dilakukan uji tes untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dari pengaruh 

perlakuan. Berikut adalah kisi-kisi soal postest yang dapat dilihat pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Kisi-kisi Instrumen 

Butir Soal Matematika Kelas III Semester II Tahun 2014/2015 

Standar Kompetensi : Menghitung keliling dan luas persegi panjang serta 

penggunaannya dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : Menghitung keliling persegi dan persegi panjang 

No. Indikator Item Soal  

1.  Menjelaskan perbedaan sisi persegi dan persegi panjang. 1 

2.  Menjelaskan konsep dasar keliling. 2 

3.  Menjelaskan rumus keliling persegi. 3, 4 

4.  Menjelaskan rumus keliling persegi panjang. 5, 6, 29 

5.  Menghitung keliling persegi. 7, 11, 28 

6.  Menghitung keliling persegi panjang. 8, 14, 27 

7.  Menghitung panjang sisi persegi apabila diketahui 

kelilingnya. 

10, 24, 30 

8.  Menghitung panjang/ lebar pesegi panjang apabila 

diketahui keliing dan panjang/ lebarnya. 

21 

9.  Menghitung penjang sisi dan keliling dengan 

menggunakan satuan. 

17, 18, 19, 

20, 22 

10.  Menyelesaikan masalah matematika dalam kehidupan 

sehari-hari terkait dengan keliling persegi dan persegi 

panjang. 

9, 12, 13, 

15, 16, 23, 

25, 26 

Kisi-kisi instrumen tes hasil belajar matematika pada tabel merupakan 

instrumen tes yang belum divalidasi. Untuk melakukan uji validasi instrumen 

berdasarkan kisi-kisi yang dibuat, terlebih dahulu instrumen tersebut diuji 

cobakan pada kelas di luar subjek penelitian. Uji validitas dan reliabilitas 

instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk menguji instrumen setiap item 
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soal yang nantinya akan diujikan pada kelas yang menjadi subjek penelitian. 

Untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen yang telah disusun 

diujikan di kelas 4 SD N Salatiga 12 pada 7 Maret 2015. 

3.4.2.2 Instrumen Observasi  

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2010:203) mengemukakan “observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari belbagi 

proses biologis dan psikologis”. Penelitian ini menggunakan teknik observasi 

yang dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran serta sintaks/ langkah-langkah 

pembelajaran. Observasi dilakukan pada kedua kelompok saat pembelajaran 

berlangsung. Kelompok eksperimen akan diobservasi apakah sudah sesuai dengan 

model pembelajaran discovery. Kelompok kontrol diobservasi berdasarkan 

langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Kisi-kisi yang digunakan saat 

observasi dapat dilihat pada tabel 3.10 dan 3.11 berikut. 
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Tabel 3.10 

Kisi-kisi Observasi Implementasi RPP Model Pembelajaran Kooperatif 

Indikator Aspek yang diamati 

Persiapan 1. Menyiapkan sturktur pembelajaran kooperatif. 
2. Mempersiapkan pengelompokan siswa. 

Pelaksanaan Kegiatan Awal 
Langkah I (Menyampaikan Tujuan dan Motivasi) 

3. Membuka pelajaran dengan memberikan salam kepada 
siswa dan doa. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
mengomunikasikan kompetensi dasar yang akan 
dicapai. 

5. Memotivasi siswa dengan cara formal maupun 
informal. 

Kegiatan Inti 
Langkah II (Menyajikan Informasi) 

6. Guru menyajikan informasi kepada siswa yang 
berkaitan dengan materi secara jelas. 

7. Guru menanyakan tentang kejelasan materi kepada 
siswa. 

Langkah III (Pengorganisasian siswa) 
8. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-

kelompok belajar secara jelas. 
Langkah IV (Membimbing kelompok belajar) 

9. Guru memberikan tugas kelompok secara jelas. 
10. Guru memotivasi siswa dalam berkelompok. 
11. Guru menyediakan fasilitas siswa dalam 

pengelompokan. 
Penutup Langkah VI (Evaluasi dan Pemberian Penghargaan) 

12. Guru mengevaluasi hasil kerja kelompok tentang 
materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

13. Guru membimbing siswa menuju kesimpulan materi. 
14. Guru melakukan tes evaluasi untuk mengukur 

keberhasil siswa dalam menyerap materi pembelajaran 
yang telah diajarkan. 

15. Guru memberikan penghargaan hasil belajar individu 
dan kelompok. 
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Tabel 3.11 

Kisi-kisi Observasi Implementasi RPP Model Pembelajaran Discovery 

Indikator Aspek yang diamati 
Persiapan 1. Menyiapkan sturktur pembelajaran discovery. 
Pelaksanaan Kegiatan Awal 

2. Membuka pelajaran dengan memberikan salam kepada 
siswa dan doa. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
mengomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

4. Memotivasi siswa dengan cara formal maupun informal. 
Kegiatan Inti 
Problem Statemen dan Stimulasi 

5. Guru menimbulkan keingintahuan siswa. 
6. Guru memberikan pertanyaan pengantar kepada siswa. 

Data Collection 
7. Membimbing siswa dalam mengumpulkan data.  
8. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengumpulkan data. 
9. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyatakan pendapatnya. 
10. Menampung jawaban siswa. 

Data Processing 
11. Membimbing siswa untuk mengolah informasi yang 

telah dikumpulkan. 
Verifikasi Data 

12. Membimbing siswa untuk membuktikan jawaban yang 
benar. 

Generalization 
13. Membimbing siswa menuju kesimpulan umum. 

Penutup Evaluasi 
14. Guru mengevaluasi hasil kerja tentang materi 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
15. Guru melakukan tes evaluasi untuk mengukur keberhasil 

siswa dalam menyerap materi pembelajaran yang telah 
diajarkan. 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Sebelum digunakan untuk menguji kemampuan peserta didik, instrumen 

soal tes harus diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Riduwan dan 

Sunarto (2011:348) instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

hendak diukur/ diinginkan. Sedangkan instrumen dikatakan reliabel artinya dapat 

dipercaya juga diandalkan, sehinga beberapa kali diulangpun hasilnya akan tetap 

sama. 

3.5.1 Validitas Instrumen 

Menurut Azwar dalam Priyatno (2010:90) batas kriteria minimal koefisien 

korelasi 0,30 tapi jika item belum mencukupi bisa menurunkan batas kriteria 

minimal menjadi 0,20 tetapi menurunkan batas kriteria dibawah 0,20 sangat tidak 

disarankan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini digunakan validitas instrumen 

> 0,3. Instrumen yang telah dibuat, sebelum diberikan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol akan diujikan dahulu pada kelas diatasnya. Validitas instrumen yang 

telah diuji akan dianalisis menggunakan SPSS for windows version 22.0 

menggunakan  correccted item total correlation dalam pembelajaran materi yang 

digunakan pada Standar Kompetensi (SK): menghitung keliling dan luas persegi 

persegi panjang serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. Kompetensi 

Dasar (KD): menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Instrumen yang 

dipakai adalah instrumen soal yang mempunyai validitas sebesar > 0,3. Adapun 

hasil validitas instrumen pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut. 
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Tabel 3.12 Kisi-kisi Instrumen Posttest Setelah Validitas 

Butir Soal Matematika Kelas III Semester II Tahun 2014/2015 

Standar Kompetensi : Menghitung keliling dan luas persegi panjang serta 

penggunaannya dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar  : Menghitung keliling persegi dan persegi panjang 

Indikator Item Soal 

Validitas 

Valid 
Tidak 

Valid 

Menjelaskan perbedaan sisi persegi 

dan persegi panjang. 
1 1 - 

Menjelaskan konsep dasar keliling. 2 - 2 

Menjelaskan rumus keliling persegi. 3, 4 - 3, 4 

Menjelaskan rumus keliling persegi 

panjang. 
5, 6, 29 6, 29,5 - 

Menghitung keliling persegi. 7, 11, 28 7, 11, 28 - 

Menghitung keliling persegi panjang. 8, 14, 27 8, 14, 27 - 

Menghitung panjang sisi persegi 

apabila diketahui kelilingnya. 
10, 24, 30 10, 30 24 

Menghitung panjang/ lebar persegi 

panjang apabila diketahui keliling dan 

panjang/ lebarnya. 

21 - 21 

Menghitung panjang sisi dan keliling 

dengan menggunakan satuan. 

17, 18, 19, 

20, 22 
18, 19 

17, 20, 

22 

Menyelesaikan masalah matematika 

dalam kehidupan sehari-hari terkait 

dengan keliling persegi dan persegi 

panjang. 

9, 12, 13, 

15, 16, 23, 

25, 26 

9, 12, 13, 

15, 23, 25 
16, 26 
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3.5.2 Reliabilitas Instrumen 

Riduwan dan Sunarto (2011:348) mengatakan “reliabilitas menunjuk pada 

suatu pengertian bahwa instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah dianggap baik”. Reliabilitas alat 

penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang 

dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan 

hasil yang relatif sama. Tes hasil belajar dikatakan ajeg apabila hasil pengukuran 

saat ini menunjukkan kesamaan hasil pada saat yang berlainan waktunya terhadap 

siswa yang sama. Untuk menguji instrumen penelitian ini digunakan teknik 

Reability Coefficient Alpha dengan menggunakan program SPSS 22.0. Menurut 

Sekaran dalam Priyatno (2010:98) reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Hasil uji reliabilitas 

instrumen penelitian in terdapat pada Tabel 3.13 berikut. 

Tabel 3.13 
Reliabilitas Instrumen Posttest 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 
,885 30 

 
Uji reliabilitas soal posttest yang terdapat dalam Tabel 3.13 menunjukkan 

bahwa hasilnya baik dengan indikator Cronbach’s Alpha (Alpha) lebih besar dari 

0,8 yaitu 0,885. Maka dapat dikatakan bahwa seluruh indikator empirik adalah 

reliabel. Karena instrumen valid dan reliabel maka layak digunakan dalam 

penelitian.  

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis hasil penelitian yang dilakukan berupa uji normalitas, homogenitas, 

dan uji hipotesis. Teknik analisis data dilakukan menggunakan SPSS 22.0 for 

windows. 

3.6.1 Analisis Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahi normal atau tidaknya sebaran 

data yang akan dianalisis dan uji homogenitas untuk memastikan kelompok data 
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berasal dari populasi yang homogen atau tidak homogen. Menurut Priyatno 

(2010:36) uji normalitas dilakukan untuk mngetahui data hasil belajar yang 

berasal dari kedua kelas berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data 

menggunakan uji One Sample kolmogorov-Smirnov kriterianya adalah jika 

signifikansi hasil perhitungann > 0,05 berarti data berdistribusi normal sebaliknya 

jika signifikansi hasil perhitungan < 0,05 berarti data berdestribusi tidak normal. 

Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan program SPSS for windows 

version 22.0 dengan syarat output a > 0,05. 

3.6.2 Analisis Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk menentukan apakah kedua kelompok 

homogen atau tidak, atau mengetahui sama atau tidaknya varian populasi data. 

Dalam uji kesetaraan data menggunakan bantuan SPSS for windows version 22.0, 

yaitu dengan tabel F test (Levanes Test). Menurut Priyatno (2010:115) kriteria 

pengujian uji homogenitas untuk menentukan kedua kelompok berasal dari 

kelompok homogen atau tidak adalah jika signifikansi hasil perhitungan > 0,05 

berarti data kedua kelompok berasal dari kelompok yang homogen sebaliknya jika 

signifikansi hasil perhitungan < 0,05 berarti data kedua kelompok berasal dari 

kelompok yang tidak homogen.  

3.6.3 Analisis Deskriptif 

Dalam penelitian ini analisis deskriptif memberikan gambaran hasil data 

tentang nilai minimal, nilai maksimal, mean, dan standar deviasi dari nilai 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Analisis deskriptif adalah analisis 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul. 

3.6.4 Uji Hipotesis dengan Uji T Test 

Uji beda dilakukan menggunakan uji Independent Samples Test. Kriteria 

pengujian beda dinyatakan dengan hipotesis Ho dan Ha. Uji hipotesis merupakan 

jawaban sementara tentang rumusan masalah dalam penelitian. Ho  dinyatakan 

dengan hipotesis bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan dari 

penerapan model discovery dan kooperatif terhadap hasil belajar matematika. Ha 

dinyatakan dengan hipotesis bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan 
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dari penerapan model discovery dan model kooperatif terhadap hasil belajar 

matematika. Pengujian hipotesanya apabila tingkat signifikansi (>0,05) maka Ho 

diterima dan Ha ditolak dan apabila signifikansinya (<0,05) maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Rumusan uji hipotesis adalah sebagai berikut. 

OX1 = OX2 maka H0 diterima dan Ha ditolak 

OX1 ≠ OX2 maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Keterangan: 

H0 =  Tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan dari penerapan model 

discovery dan model kooperatif terhadap hasil belajar matematika pada 

berbagai tingkat kemampuan siswa kelas 3 SD Negeri Salatiga semester 2 

tahun ajaran 2014. 

Ha = Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan dari penerapan model 

discovery dan model kooperatif terhadap hasil belajar matematika pada 

berbagai tingkat kemampuan siswa kelas 3 SD Negeri Salatiga semester 2 

tahun ajaran 2014. 

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Sebelum analisis independen sampel T-test dilakukan uji 

asumsi varian (uji levene’s) untuk mengetahui apakah varian sama atau berbeda. 

Kemudian dilakukan uji Independent Samples T-test. Kriteria pengambilan tingkat 

signifikansi adalah Sig = 0,000 s/d 0,010, maka hasil yang didapat sangat 

signifikan, Sig = 0,000 s/d 0,050, maka hasil yang didapat signifikan, Sig = di atas 

d 0,050, maka hasil yang didapat tidak signifikan. Uji dapat mengetahui 

perbedaan belajar matematika pada berbagai tingkat kemampuan siswa kelas 3 SD 

Negeri Salatiga semester 2 tahun ajaran 2014. Perbedaan rata-rata hasil belajar 

selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk menentukan pengaruh yang signifikan 

penerapan model discovery dan model kooperatif terhadap hasil belajar 

matematika pada berbagai tingkat kemampuan siswa kelas 3 SD Negeri Salatiga 

semester 2 tahun ajaran 2014. 

 


