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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab III pada penelitian ini akan membahas mengenai metode yang digunakan 

dalam penelitian, diantaranya sebagai berikut.  

3.1 Jenis, Subjek dan Lokasi Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental jenis Quasi 

Experimental atau eksperimen semu. Metode penelitian eksperimen merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh pemberlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam keadaan yang terkendalikan (Sugiyono, 2011:109). Metode 

penelitian eksperimen merupakan  suatu  metode  penelitian yang digunakan   untuk  

mengetahui  atau  mengkaji perbedaan  dan  pengaruh  dua  metode  mengajar  pada  

mata  pelajaran  tertentu  di dalam  kelas (Suryabrata, 2012). Penelitian eksperimen 

adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui perbandingan kedua pengaruh 

yang sama dengan tujuan membuktikan hal yang dianggap lebih baik. Bentuk desain 

dari eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design. 

Penelitian eksperimen semu mempunyai rancangan kelompok kontrol, tetapi tidak 

dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel – variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2011:116). 

Jenis dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dimanfaatkan 

untuk mengetahui perbedaan model pembelajaran student teams achievement 

division (STAD) dengan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar 

matematika pada peserta didik kelas 3 SD. 

3.1.2 Subjek dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian  ini  dilaksanakan  di  SD Negeri Koripan 01 dan SD Negeri Koripan 

02 yang beralamatkan di Desa Koripan Dusun Semagu Kecamatan Susukan 

Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen 



46 
 

yang dilakukan pada mata pelajaran matematika pokok materi sifat – sifat bangun 

persegi dan persegi panjang pada Semester II Tahun Ajaran 2017/2018 di kelas 3 SD 

Negeri Koripan 01 dan SD Negeri Koripan 02. Subjek penelitian ini adalah peserta 

didik kelas 3 SD Negeri Koripan 01 sebagi kelompok eksperimen sedangkan SD 

Negeri Koripan 02 sebagai kelompok kontrol. 

Alasan pemilihan SD Negeri Koripan 01 sebagai subjek penelitian karena 

penggunaan model pembelajaran kooperatif Tipe Student Teams Achievment 

Division (STAD) dalam pembelajaran matematika belum pernah dilakukan di SD 

Negeri Koripan 01. Sedangkan dasar penentuan SD Koripan 02 sebagai kelompok 

eksperimen dan SD Negeri koripan 02 sebagai kelompok kontrol karena kedua SD 

tersebut memiliki jumlah peserta didik yang seimbang dan terletak di satu desa.  

Untuk jumlah peserta didik laki – laki dan perempuan dari masing – masing kelas 

sekolah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut   

Tabel 3.1 Data Subjek Penelitian 

Kelas Subyek Penelitian 
Jenis Kelamin Jumlah 

Peserta Didik L P 

3 Kelompok 

Eksperimen 

7 17 24 

3 Kelompok Kontrol 12 9 21 

 Jumlah peserta didik seluruhnya 45 

 

Pada Tabel 3.1 menunjukkan bahwa subjek dalam penelitian ini adalah kelompok 

ekspeimen kelas 3 SD Negeri Koripan 01 yang berjumlah 24 terdiri dari peserta didik 

laki – laki 7 dan peserta didik perempuan 17. Sedangkan kelompok kontrol yaitu SD 

Negeri Koripan 01 yang berjumlah 21 terdiri dari peserta didik laki – laki 12 dan 

peserta didik perempuan 9. Jumlah subjek dalam penelitian ini kesuruhan peserta 

didik berjumlah 45.  
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3.2 Variabel dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel penelitian 

 Variabel penelitian adalah suatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang hal yang 

diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:60). Variabel 

penelitian menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah : 

1. Variabel terikat / Dependen (Y) 

 Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar peserta didik.  Variabel 

terikat merupakan variabel yang terikat dan dipengaruhi oleh variabel bebas. Dengan 

kata lain variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat atau yang 

dipengaruhi karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009). Hasil belajar yaitu 

besarnya skor yang diperoleh dari sebuah proses belajar yang dilakukan 

(Rumini,2016). Pemahaman peserta didik terhadap materi mata pelajaran matematika 

mengakibatkan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran matematika rendah. 

Rendahnya hasil belajar matematika kelas 3 SD Negeri Koripan 01 dan SD Negeri 

Koripan 02 dapat dilihat oleh peneliti pada nilai matematika peserta didik, masih 

banyak peserta didik  yang nilai matematikanya dibawah (KKM) Kriteria Ketuntesan 

Minimal.  

2. Vaiabel Bebas/ Independen (X) 

 Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu penerapkan model pembelajaran 

Kooperatif  Tipe Student Teams Achievment Division (STAD). Variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel terikat (Sugiyono, 2009). Model pembelajaran kooperatif Tipe Student 

Teams Achievment Division (STAD) merupakan model yang berkelompok yang 

melibatkan seluruh kelompoknya untuk saling bekerja sama dan berkompetisi antar 

kelompok lainnya(Wahyuni, 2014). Peserta didik saling bekerja sama untuk belajar 

dari temannya, bagi peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi berperan sebagai 
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tutorial peserta didik yang berkemampuan rendah didalam kelompoknya. Antara 

peserta didik saling membantu dan saling bertanggung jawab terhadap dirinya 

sendiri.   

3.2.2 Definisi Operasional Variabel 

 Agar hasil penelitian ini tidak menimbulkan kesalahan pemahaman dan 

perbedaan penafsiran maka didefinisikan secara operasional. Definisi operasional 

berfungsi untuk membatasi variabel yang diukur dalam penelitian. Sesuai dengan 

judul penelitian yaitu “Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran STAD (Student 

Teams Achievment Division) Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta didik 

Sekolah Dasar”. Pendefefinisian operasional variabel – variabel yang terdapat dalam 

penelitian ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan opini – opini yang terlalu luas. 

Seperti yang telah dibahas dalam 3.2.1 variabel yang diukur adalah Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievment Division) dan 

efektivitas hasil belajar. 

 Model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievment 

Division) merupakan Variabel Independen dalam penelitian ini dibahas langkah – 

langkah penerapannya. Penerapan model STAD (Student Teams Achievment 

Division) terdiri dari 6 fase kegiatan pembelajaran yaitu penyampaian tujuan dan 

memotivasi peserta didik, menyajikan informasi, mengorganisasikan peserta didik ke 

dalam kelompok – kelompok belajar, membimbing kelompok bekerja dan belajar, 

evaluasi dan pemberian penghargaan. Sedangkan efektivitas pembelajaran 

merupakan Variabel Dependen yang terbatas pada pengukuran hasil belajar 

matematika peserta didik Kelas 3 SD Negeri Koripan 01 dan SD Negeri Koripan 02. 

Hasil belajar matematika yang diukur dilihat dari aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Pengukuran dilakukan melalui postest yang diberikan kepada peserta 

didik. 
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3.3 Desain Penelitian dan Prosedur Penelitian 

3.3.1 Desain Penelitian  

 Desain yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini adalah Two Group 

Posttest-Only Desain. Dalam desain ini, akan ada dua kelompok yang tidak dipilih 

secara random. Kelas yang pertama adalah kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran kooperatif Tipe Student Teams Achievment Division (STAD) dan kelas 

kedua adalah kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Dua kelas yang 

berbeda pada keadaan awal diberikan treatment. Treatment diberikan untuk 

mengetahui keadaan awal antara dua kelompok yang telah ditentukan sebelumnya, 

kelompok ini yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya dua 

kelas diberikan perakuan yang berbeda. Kemudian langkah selanjutnya memberikan 

tes hasil belajar kepada masing –masing kelas. Hasil tes digunakan untuk mengetahui 

keadaan akhir hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol, apakah ada 

perbedaan yang signiikan atau tidak.  

Adapun desain penelitian ini dapat digambarkan dengan tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Penelitian Nonequivalent Control Group Desain 

O1  

X 

 

O2 

O3 O4 

        (Sugiyono, 2010:116)  

O1 dan O3 adalah kelas eksperimen dan kelas kontrol pada keadaan dilakukan 

pretest, X adaah perlakuan yang dilakukan dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif Tipe Student Teams Achievment Division (STAD) dan metode 

konvensional. O2 dan O4 adalah kelas eksperimen dan kelas kontrol pada keadaan 

dilakukan postest. 

3.3.2 Prosedur Penelitian 

Tahap – tahap eksperimen yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Tahap Persiapan 
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a.  Menentukan subjek untuk penelitian 

b. Membuat kisi – kisi soal pretest 

c. Membuat instrument dari soal pretest materi sifat – sifat bangun datar 

persegi dan persegi panjang berdasarkan kisi – kisi yang sudah dibuat 

d.  Mengujicobakan instrumen pretest materi sifat – sifat bangun datar 

persegi dan persegi panjang pada kelas uji coba yang sudah dipilih yaitu 

kelas 3 SD Negeri Koripan 01 dan SD Negeri Koripan 02. 

e. Menganalisis data dari hasil instrumen pretest materi sifat – sifat bangun 

datar persegi dan persegi panjang yang diujikan pada kelas uji coba yaitu 

kelas 3 SD Negeri Koripan 01 dan SD Negeri Koripan 02 untuk 

mengetahui validitas butir soal dan reabilitas soal 

f. Melakukan kegiatan pretest materi sifat – sifat bangun datar persegi dan 

persegi panjang, sebagai kelompok kelas eksperimen yaitu peserta didik 

kelas 3 SD Negeri Koripan 02 dan sebagai kelompok kelas kontrol yaitu 

peserta didik kelas 3 SD Negeri Koripan 01. 

g. Menganalisis hasil dari pretest materi sifat – sifat bangun persegi dan 

persegi panjang pada kelompok eksperimen yaitu peserta didik 3 SD 

Negeri Koripan 02 dan kelompok kontrol yaitu SD Negeri Koripan 01 

untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

2) Tahap Pelaksanaan 

Peneliti melaksanakan pembelajaran di kelompok eksperimen menggunakan 

model pembelajaran pembelajaran kooperatif Tipe Student Teams Achievment 

Division (STAD). Dan untuk kelas kontrol  peneliti menerapkan 

pembelajaran dengan metode konvensional 

3) Tahap Akhir 

a. Memberikan soal postestmateri sifat – sifat bangun datar persegi dan 

persegi panjang pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu peserta 
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didik kelas 3 SD Negeri Koripan 02 sebagai kelas eksperimen, peserta 

didik  kelas 3 SD Negeri Koripan 01 Sebagai kelas kontrol. 

b. Menganalisis dari hasil belajar postest materi sifat – sifat bangun datar 

persegi dan persegi panjang yang telah dilakukan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Tipe Student Teams Achievment Division 

(STAD) ada tidaknya pengaruh pada kelas eksperimen yaitu kelas 3 SD 

Negeri Koripan 02 sebagai kelas eksperimen. 

c. Menyusun hasil penelitian. 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik adalah cara yang digunakan untuk menemukan data. Sedangkan 

instrumen adalah media atau alat yang digunakan untuk menemukan data. 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk 

memperoleh data data yang dibutuhkan untuk penelitian. Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini menggunakan tes, observasi dan dokumentasi. Berikut penjelasan 

Tes, observasi dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tes merupakan prosedur atau alat yang digunakan untuk mengetahui apa yang 

akan diukur dengan cara tertentu dan dengan aturan – aturan yang sudah ditentukan 

(Arikunto, 2012). Dengan demikian tes merupakanprosedur yang digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar kognitif peserta didik pada mata pelajaran matematika 

dikelas kontrol maupun kelas eksperimen.Selain hasil belajar kognitif peserta didik 

peneliti juga melakukan penilaian ranah afektif dan psikomotorik yang dilakukan 

melalui observasi pada saat proses pembelajaran.Penilaian ranah kognitif berupa 

penilaian pengetahuan konsep, penilaian ranah afektif berupa penilaian sikap dan 

penilaian ranah psikomotorik berupa penilaian kerja yang diperoleh dari 

diskusi.Observasi dilakukan dengan pengenalan kepada pendidik kelas mengenai 

penggunaanmodel pembelajaran kooperatif Tipe Student Teams Achievment Division 

(STAD). Jenis Observasi yang digunakan yaitu observasi nonpartisipan.  
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Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai aspek statis dan 

dinamis sekolah.. Data digunakan dalam analisis deskripsi data. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui latar belakang dari peserta didik, pendidik dan sekolah itu sendiri. 

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 

yaitu instrumen Tes dan non tes. Instrumen berupa lembar observasi yang berisi 

sintak model pembelajaran kooperatif Tipe Student Teams Achievment Division 

(STAD). Instrumen selanjutnya meliputi kisi – kisi soal tes, rubrik penilaian sikap 

peserta didik berupa penilaian personal peserta didik dan penilaian psikomotor 

berupa penilaian kinerja peserta didik.. Berikut ini instrumen penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. 

3.4.2.1 Lembar Observasi 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi/ pengamatan 

yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Lembar observasi terkait dengan 

terlaksana atau tidaknya fase penerapan model pembelajaran kooperatif Tipe Student 

Teams Achievment Division (STAD). Kisi – kisi yang digunakan saat observasi dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 
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1.  KISI – KISI LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK 

Tabel 3.3 Kisi – kisi lembar Observasi Peserta Didik Penggunaan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division (STAD) 
Berilah tanda Cheklist () pada kolom keterangan!. (Keterangan: Ya = dilaksanakanTidak = tidak 

dilaksanakan) 

No Aspek yang diamati Ketera

ngan 

A Kegiatan awal Pembelajaran Y

a 

T

id

a

k 

1. Siap untuk mengikuti pembelajaran   

2. Peserta didik mengucapkan salam dan berdoa sebelum memulai pembelajaran   

3. Aktif menjawab pertanyaan apersepsi dari pendidik   

B KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN   

 Fase 1 : Menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik   

4. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari pendidik mengenai tujuan dan 

motivasi pembelajaran yang akan dicapai. 

  

5 Peserta didik mengamati benda – benda disekitar terkait bangun datar segi empat   

 Fase 2: Menyajikan Informasi   

6 Peserta didik membaca bacaan yang disediakan oleh pendidik   

7 Peserta didik menyimak penjelasan materi dari pendidik dengan sungguh – 

sungguh. 

  

 Fase 3: Mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok – kelompok 

belajar 

  

8 Peserta didik menyesuaikan diri dengan kelompok yang telah dibentuk oleh 

pendidik. 

  

9 Peserta didik aktif melakukan tanya jawab dengan pendidik.   

 Fase 4 : Membimbing kelompok bekerja dan belajar.   

10 Peserta didik menerima tugas untuk didiskusikan bersama kelompoknya.   

11. Berani bertanya apabila belum jelas   

12 Peserta didik ikut aktif dalam kegiatan diskusi kelompoknya   

 Fase 5: Evaluasi   

13 Mempresentasikan hasil diskusi dengan jelas   

14 Memperhatikan teman yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya didepan 

kelas. 

  

15 Peserta didik mendengarkan tanggapan terkait presentasi yang telah dilakukan   

 Fase 6: Pemberian Penghargaan   

16 Peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari bersama pendidik   

17 Kelompok peserta didik  yang terbaik mendapatkan penghargaan dari pendidik   

18 Mengerjakan soal evaluasi dengan sungguh – sungguh   

C KEGIATAN AKHIR PEMBELAJARAN   

19 Peserta didik saling bertanya pada pendidik tentang materi yang belum dipahami.   

20 Menutup pembelajaran dengan berdoa bersama   

Catatan observer: 
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2. KISI – KISI LEMBAR OBSERVASI PENDIDIK 

Tabel 3.4 Kisi – kisi lembar Observasi Pendidik  Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Student Teams Achievment Division 

Berilah tanda Cheklist () pada kolom keterangan!  (Keterangan: Ya = dilaksanakan, Tidak = tidak 

dilaksanakan) 

No Aspek yang diamati Keterang

an 

A Kegiatan awal Pembelajaran Ya Ti

da

k 

1. Pendidik menyiapkan peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran   

2. Pendidik memimpin doa dan melakukan presensi untuk mengecek kehadiran peserta 

didik 
  

3. Pendidik melakukan apersepsi terkait materi pembelajaran yang akan dibahas.   

B KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN   

 Fase 1 : Menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik   

4. Pendidik menyampaikan tujuan dan motivasi belajar sesuai dengan indikator   

5 Pendidik membimbing peserta didik untuk mengamati benda – benda disekitar kelas    

 Fase 2: Menyajikan Informasi   

6 Pendidik membagikan teks materi bangun datar untuk dibaca peserta didik   

7 Pendidik menyampaikan materi pembelajaran    

 Fase 3: Mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok – kelompok 

belajar 

  

8 Pendidik membagi peserta didik kedalam kelompok    

9 Pendidik membimbing peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar yang 

mengarah pada diskusi kelompok 

  

 Fase 4 : Membimbing kelompok bekerja dan belajar.   

10 Pendidik membimbing peserta didik untuk bekerja sama dengan kelompok nya    

11. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya apabila belum jelas   

12 Pendidik mengarahkan peserta didik untuk aktif dalam diskusi kelompok.   

 Fase 5: Evaluasi   

13 Pendidik membimbing peserta didik untuk melakukan presentasi di depan kelas.   

14 Pendidik memperingatkan peserta didik yang tidak memperhatikankelompok yang 

sedang melakukan presentasi. 

  

15 Pendidik memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi yang telah dikerjakan peserta 

didik. 

  

 Fase 6: Pemberian Penghargaan   

16 Pendidik menyimpulkan hasil pembelajaran dengan peserta didik.   

17 Pendidik memberikan penghargaan bagi kelompok yang hasil diskusinya paling baik.   

18 Pendidik memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan oleh peserta didik   

C KEGIATAN AKHIR PEMBELAJARAN   

19 Pendidik melakukan tanya jawab tentang materi yang belum dikuasai  peserta didik.   

20 Pendidik menutup pembelajaran dengan berdoa bersama   

Catatan observer: 
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3.4.2.2 Instrumen Kognitif 

Penelitian yang digunakan adalah soal penguasaan konsep penugasan konsep 

peserta didik terhadap konsep bangun datar. Instrumen berupa soal yang bersifat 

objektif (pilihan ganda)  dengan 4 pilihan. Tingkatan ranah kognitif berdasarkan 

taxsonomy Bloom meliputi enam tingkatan yaitu mengingat (C1), memahami (C2), 

mengaplikasikan (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta atau 

creat (C6) (Wardani, 2012). Kisi – kisi soal dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu 

yang pertama kisi – kisi postest penguasaan konsep pada konsep bangun datar 

setelah menerapkan model pembelajaran STAD. Kedua yaitu kisi – kisi pretest 

penguasaan konsep pada materi sebelumnya yang dilakukan sebelum menerapkan 

model pembelajaran STAD. Kisi – kisi yang digunakan dalam penelitian dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini, 
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Tabel 3.5 Kisi – Kisi Postest Penguasaan Konsep Bangun Datar 

Standar Kompetensi : 4. Memahami unsur dan sifat – sifat bangun datar sederhana, Kompetensi Dasar  : 4.1 Mengidentifikasi 

berbagai bangun datar sederhana menurut sifat atau unsurnya. 

Sekolah: SDN Koripan 01                                          Jumlah Soal :                                Kelas: III                           Bentuk soal:  Pilihan Ganda (PG) 

Mapel : Matematika                                                Pengajar:                                       Waktu: 

No Kompetensi 

Dasar 

Indikator Soal Dimensi Kognitif dan Nomor Soal Instrumen Jml 

Soal 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 P

G 

I

S 

E

S 

 

1. Mengidentifik

asi berbagai 

bangun 

sederhana 

menurut sifat 

atau unsurnya. 

Menyebutkan sifat – sifat 

bangun persegi dan persegi 

panjang 

 4, 5, 

11,15,16 

     v   5 pg 

2 

isaa

y 

no 21 dan 22        v 

2.  Mendefinisikan pengertian 

bangun persegi dan persegi 

panjang 

 2 dan 

3 

    v   2 pg  

3.  Mendeskripsikansifat 

bangun persegi dan persegi 

panjang 

   .8, 

9,2,13,

18,20) 

  v   5 pg 

4.  Mengidentifikasi bangun 

persegi dan persegi panjang 

(no 1 dan 6)      v   2 pg 

5.  Menentukan contoh bangun 

persegi dan persegi panjang 

di lingkungan sekitar 

  7 dan 

10,14,1

7,19 

   v   5 pg 

6.  Menyimpulkan persamaan 

sifat bangun persegi dan 

persegi panjang 

    (no 23)    v 1 

isaa

y 

7.  Mengga 

mbarbangun persegi  

     (no2

4) 

  v 1 is 

8.  Membandingkan sifat 

bangun persegi dan persegi 

panjang. 

      

(no 25) 

 

   v 1 is 

 Jumlah Soal 25 

soal 

 

(Wardani, 2012) 

Keterangan : 

1. PG (Pilihan Ganda), IS (Isian Singkat), ES (Esaay) 

2. C1 (meningat), C2 (memahami), C3 (mengaplikasikan), C4 (menganalisis), 

C5 (mengevaluasi), C6 (mencipta). 
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Keterangan Penilaian : 

Perhitungan skor akhir lembar penilaian kognitif peserta didik menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Soal Pilihan ganda 

Nilai akhir = Skor perolehan     x 100 

   Skor maksimal 

Soal Isian Singkat (IS) 

Nilai akhir = Skor perolehan     x 100 

   Skor maksimal 
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Tabel 3.6 Kisi – Kisi Pretest 

 Standar Kompetensi : 3. Memahami Pecahan Sederhana dan Penggunaannya Dalam Pemecahan 

Masalah. 

 Kompetensi Dasar : 3.3 Memecahkan Masalah Yang Berkaitan Dengan Pecahan Sederhana. 
Sekolah: SDN Koripan 01          Jumlah Soal :           Kelas : III            Bentuk soal  : Pilihan Ganda (PG)  Mapel    :  

Matematika                                       Pengajar       :                    Waktu    : 

N

o 

Kompe

tensi 

Dasar 

Indikator Soal Dimensi Kognitif dan Nomor Soal Instrume

n 

Jml 

Soal 

C1 C2 C3 C4 C

5 

C6 P

G 

I

S 

E

S 

 

1
. 

Memec
ahkan 

masala

h yang 
berkait

an 

dengan 
pecaha

n 

sederha
na 

Mengidentifikasi 
masalah yang 

berkaitan dengan 

pecahan sederhana. 

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

11 

 

 

 

    

 

 v  

 

 

 

 

 

 

 7 

PG 

2

. 

 Menghitung operasi 

bilangan pecahan  
yang penyebutnya 

beda 

 16,17,8,9,10 

 

22,25 

  

 

  v  

 

v 

 5 PG 

2 issay 

3  Menpendidiktkan 

pecahan sederhana 

dari yang terkecil ke 
yang terbesar maupun 

sebaliknya 

  14 dan 

21  

   v  

v 

 1 

PG 1 
essy 

4  Memecahkan masalah 

yang berkaitan 

dengan pecahan 
sederhana 

   

 

15,18

,19,2

0 

  v   4 PG 

5  Membandingkan 

pecahan sederhana 
yang berpenyebut 

sama. 

      

12
,1

3, 

23 

 v  

v 

 2 PG 1 

issay 

6  Menuliskan pecahan 

sederhana  

       

24 

 v  1 issay 

 Jumlah Soal 25 soal 

(Wardani, 2012) 
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Keterangan : 

1. PG (Pilihan Ganda), IS (Isian Singkat), ES (Esaay) 

2. C1 (meningat), C2 (memahami), C3 (mengaplikasikan), C4 (menganalisis), 

C5 (mengevaluasi), C6 (mencipta). 

Keterangan Penilaian : 

Perhitungan skor akhir lembar penilaian kognitif peserta didik menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Soal Pilihan ganda 

Nilai akhir = Skor perolehan     x 100  

Skor maksimal 

Soal Isian Singkat (IS) 

Nilai akhir = Skor perolehan     x 100 

Skor maksimal 

3.4.2.3 Instrumen Afektif 

    Instrumen penelitian afektif berupa lembar penilaian sikap untuk mengetahui 

perilaku peserta didik pada proses kegiatan belajar mengajar. Dalam Andersenada 

dua metode yang dapat digunakan untuk mengukur ranah afektif peserta didik yaitu 

metode laporan diri dan observasi (Wardani, 2012). Pemeriksaan instrumen 

dilakukan dengan menggunakan observasi (pengamatan) sasaran yang diamati adalah 

tingkah laku, perbuatan, dan sikap. Berikut ini Aspek yang dinilai dalam lembar 

penilaian sikap peserta didik yang mencakup 5 unsur dengan skor minimum 1 

(paling jelek) dan skor maksimum 5 (paling baik) dapat dilihat dapal tabel dibawah 

ini. 
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Tabel 3.7 

Kisi – kisi Lembar Penilaian Sikap  

No Unsur yang diperiksa atau diamati 
Skor 

1 Disiplin dalam menjalankan tugas 

yang diberikan oleh pendidik 1 2 3 4 5 

2 Tanggung jawab dalam mengerjakan 

tugas 1 2 3 4 5 

3 Teliti dalam menjankan tugas 1 2 3 4 5 

4 Percaya diri dalam menjawab 

pertanyaan pendidik 1 2 3 4 5 

5 Menghargai pendapat orang lain 1 2 3 4 5 

(Wardani, 2012) 

Keterangan: 

Perhitungan skor akhir lembar penilaian sikap menggunakan rumus 

Nilai akhir = Skor perolehan     x 100 

            Skor maksimal 

Dari lembar penilaian sikap diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian sikap 

peserta didik diamati melalui 5 unsur yaitu Disiplin, tanggung jawab, teliti, percaya 

diri dan menghargai.  Unsur yang pertama yaitu disiplin salam menjalankan tugas 

yang diberikan oleh pendidik. Kedua yaitu tanggung jawab dalam mengerjakan 

tugas. Selanjutnya yaitu teliti dalam menjalankan tugas. Percaya diri dalam 

menjawab pertanyaan pendidik dan menghargai pendapat orang lain.  

3.4.2.4 Instrumen Psikomotor 

Instrumen penelitian psikomotor pada penelitian ini adalahinstrumen 

penilaian kinerja (diskusi). Berikut penjelasan instrumen penilaian kinerja 

1. Penilaian Kinerja 

Asesmen kinerja merupakan asesmen yang dilakukan dengan mengamati 

kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Asesmen kinerja ini 
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menggunakan skala penilaian (rating scale) yang memungkinkan peneliti 

memberi nilai tengah terhadap penguasaan tertentu, karena kategori 

penilaian dalam skala ini lebih dari dua. Skala penilaian dalam skala ini 

terentang dari penilaian sempurna dan tidak sempurna seperti : 1 = tidak 

kompeten, 2 = cukup kompeten, 3 = kompeten, 4 = sangat kompeten 

(Wardani, 2012). Berikut lembar penilaian kinerja (diskusi) dapat dilihat 

dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 3.8 

Kisi – kisi lembar Penilaian Kinerja Peserta didik 

dalam menggambar bangun datar sesuai dengan sifat – sifat bangun 

No. Aspek yang dinilai Skor 

1 2 3 4 

1 Tuliskan benda – benda di sekitarmu yang berbentuk 

segiempat 

    

2 Mengelompokkan benda berbentuk persegi dan persegi 

panjang 

    

3 Gambarlah bangun datar yang berbentuk persegi dan 

persegi panjang dari benda – benda tersebut 

    

4 Warnailah gambar bangun persegi dan persegi panjang 

dengan warna yang berbeda 

    

        (Wardani, 2012) 

Keterangan: 

Berilah Skor 

4 bila aspek tersebut dilakukan dengan benar dan cepat 

3 bila aspek tersebut dilakukan dengan benar tapi lama 

2 bila aspek tersebut dilakukan selesai tapi salah 

1 bila dilakukan tapi tidak selesai 

Keterangan Penilaian: 

Perhitungan skor akhir lembar penilaian sikap menggunakan rumus 

Nilai akhir =  Skor perolehan    x  100 

               Skor maksimal 

 Kisi – kisi  digunakan oleh pendidik untuk mengukur pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang telah dipelajari, melalui kisi – kisi pendidik dapat membuat 
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instrument penilaian. Dalam penelitian ini skor kategori rubrik penilaian meliputi 

tiga ranah pembelajaran yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. 

Skor kategori rubrik penilaian ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik 

sebagai berikut.  

Tabel 3.9 

Skor kategori rubrik penilaian Kognitif, Afektif dan Psikomotorik 

No. 
Skor 

Kognitif Afektif Psikomotorik 

1. 100 100 100 

2. 90 – 98 90 – 98 90 - 98 

3. 72 -  80 72 – 80 72 - 80 

4. Kurang dari 72 Kurang dari 72 Kurang dari 72 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam penelitian, karena analisis 

data befungsi untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam 

menganalisis data yang terkumpul dari penelitian, peneliti menggunakan teknik 

analisis kuantitatif dan menggunakan perhitungan statistik. 

1. Analisis Instrumen Penelitian 

Analisis instrumen penelitian digunakan untuk menganalisis tes sebagai 

instrumen dalam penelitian. Setelah instrument tes dibuat kemudian diujicobakan 

dalam analisis.Alat ukur dikatakan baik apabila sesuai dengan syarat – syarat 

validitas dan reabilitas. Uji instrumen dilaksanakan di SD Negeri Koripan 01 sebagai 

kelompok eksperimen dan SD Negeri Koripan 02 sebagai kelompok kontrol. 

a. Uji Validitas 

Pengertian  validitas  adalah  “ukuran  sebuah  instrumen  dikatakan  valid  

apabila mampu  mengukur  apa  yang  telah  diinginkan  secara  mantap  dan  sebuah  

tes dikatakan  valid  apabila  tes  tersebut  mengukur  apa  yang  hendak  diukur 

(Suharsimi, 2011). Validitas merupakan  alat  penilaian  yang  harus  benar-benar  

mengukur  apa  yang  hendak diukur. Validitas suatu tes dapat diukur menggunakan 

SPSS 16 windows yaitu Analyze – Correlete – Bevariate atau dapat menggunakan 
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Analyze – Scale – Reliability Analysis kemudian untuk melihat hasilnya item valid 

atau tidak dapat dilihat output hasil perhitungan, apabila nilai Corrected Item Total 

Correlationkurang  darI 0,320 maka item soal tersebut tidak valid dan tidak layak 

untuk digunakan. Jika nilai Corrected Item Total Correlation lebih dari 0,320 maka 

item soal tersebut valid dan layak untuk digunakan. Instrumen Pretest dan Posttest 

yang diberikan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol harus dilakukan uji 

coba terlebih dahulu. Instrumen Pretest dan Postestakan diujikan pada sekolah yang 

berbeda yang akan dilakukan penelitian, SD dalam penelitian ini yaitu SD Negeri 

Koripan 01 dan SD Negeri Koripan 02 Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu kata yang berhubungan dengan sebuah 

kepercayaan. Suatu  tes  dapat dikatakan  mempunyai  taraf  kepercayaan  yang  

tinggi  jika  tes tersebut  dapat  memberikan  hasil  yang  tetap.  Reliabilitas adalah 

ketetapan suatu tes yang dapat diteskan pada objek yang sama, dan  untuk  

mengetahui  ketetapan  ini  pada  dasarnya  harus  melihat  kesejajaran hasil 

(Suharsimi, 2011). Reliabilitas  suatu  alat  evaluasi  yang  menunjukkan  ketetapan  

hasil  yang  sama. Maksudnya adalah suatu objek yang di tes atau diujikan akan 

mendapat skor atau hasil  yang sama bila tes uji tersebut  diuji dengan alat uji  yang 

sama pula. Oleh karena  itu  untuk  mengetahui  alat  ukur  dapat  dikatakan  reliabel  

ataupun  tidak, maka sebelumnya harus dilakukan uji coba terlebih dahulu. 

 Hasil reliabilitas instrumen postest yang telah diuji memperoleh nilai alpha 

0,790 dan hasil reliabilitas instrumen pretest yang telah diuji memperoleh nilai alpha 

0,819. Jadi instrumen posttest dan pretest dapat dikatakan reliabel. Kriteria nilai 

reliabilitas suatu penelitian (Priyatno, 2010:32): 
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Tabel 3.10 

Kriteria Nilai Reabilitas 

Koefiensi reabilitas (∝) Katagori 

≤ 0,6 Reliabilitas kurang 

0,7 Dapat diterima 

≥ 0,8 Baik 

 

Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila nilai alpha > 0,6. Reabilitas suatu 

instrumen dapat dihitung menggunakan bantuan software 16 yaitu dengan cara 

Analyze-Scale-Reliability Analysis. 

3.6 Uji Homoginitas Varian 

Uji homogenitas varian digunakan untuk mengetahui apakah varian kedua 

kelompok homogen atau tidak. Homogenitas dilakukan untuk mengetahui data 

dari masing – masing kelompok sampel, apakah mempunyai varian yang sama 

atau berbeda. Pengujian homogenitas varian dapat menggunakan SPSS 16 for 

windows dengan cara yaitu Analyze-Comperemean-Oneway Anova. Metode 

pengambilan keputusan pada uji homogenitas yaitu jika signifikansi > 0,05 maka 

data yang diuji adalah homogen. Jika signifikansi < 0,05 maka yang diuji tidak 

homogeny, kemudian nilai levence statistic menunjukan semakin kecil nilainya 

maka semakin besar homogenitasnya (Priyatno, 2010:37). 

Cara untuk menguji homogenitas yaitu dengan melakukan pretest yang akan 

diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pretest bertujuan untuk 

mengukur homogenitas kemampuan awal peserta didik yang harus seimbang 

antara peserta didik kelompok eksperimen dan peserta didik kelompok kontrol. 

Dalam penelitian ini uji homoginitas menggunakan uji-t. Hasil uji homoginitas 

untuk SD Negeri Koripan 02 sebagai kelompok eksperimen dan SD Negeri 

koripan 01 sebagai kelompok kontrol pada peserta didik kelas 3. 

3.6.1 Uji Normalitas 

Untuk mengetahui setiap kelas mempunyai data yang terdistribusi normal 

atau tidak, maka di perlukan uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk 
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menentukan teknik analisis data yang tepat.  Apabila data berdistribusi normal 

maka dapat digunakan statistika parametrik, sedangkan apabila data tidak 

berdistribusi normal maka digunakan statistika nonparametrik. Uji normalitas 

dapat dihitung menggunakan bantuan SPSS for windows yaitu dengan Analyze – 

Discriptive Stastistict – Eksplore – Masukan variabel pada dependent list – Plots – 

Normality plots with test – Continue – Ok. Metode pengambilan keputusan pada 

uji normalitas yaitu signifikasi (Asymp.sig) > 0,05 maka data yang diuji adalah 

berdistribusi normal. Jika (Asymp.sig) < 0,05 maka data yang diuji tidak 

berdistribusi normal (Priyatno, 2010:40). 

3.6.2 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. Ho : μ1 = μ2 artinya kemampuan pemecahan masalah matematika 

menggunakan model pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD)  

tidak lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan hasil pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran konvensional.  

2. Ha : μ1 ≠ μ2 artinya peningkatan hasil belajar matematika menggunakan model 

pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) lebih tinggi secara 

signifikan dibandingkan dengan hasil pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Pengambilan keputusan hipotesis berdasarkan 

signifikansi adalah sebagai berikut:  

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

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


