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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  kuasi 

eksperimen. Kuasi eksperimen menurut Sugiyono (2011:77) kuasi eksperimen digunakan 

karena kelompok control tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Bentuk desain ini merupakan 

pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Kuasi eksperimen  

digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang 

digunakan untuk penelitian. 

3.2 Desain Penelitian 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pretest-Postest 

Control Group Design, yaitu terdapat dua kelompok yang dipilih secara random kemudian 

diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal apakah terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

                 Gambar 3.1 Desain penelitian eksperimen  

                    Pretest-Postest Control Group Design 

R 
0R1 X 0R2 

0R3  0R4 

                                               Sugiyono (2011) 

Keterangan: 

 R : Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dipilih secara  random. 

 0R1  : RPretest untuk kelompok eksperimen. 

 0R2R : Postest untuk kelompok eksperimen. 

 0R3R : Pretest untuk kelompok kontrol. 

 0R4R : Postest untuk kelompok kontrol. 

 X  : Perlakuan untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
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3.3     Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.3.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Watuagung 01 dan SD Negeri Watuagung 02 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. 

3.3.2  Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan  Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 

2012, dan dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:  

1. Tahap persiapan penelitian (Bulan Januari 2012) 

Tahap ini mencakup penyusunan judul, penyusunan proposal penelitian, penyusunan 

instrumen penelitian, permohonan izin serta survey di sekolah yang direncanakan 

sebagai tempat penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan penelitian (Bulan Februari-April 2012) 

Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah yang meliputi uji coba 

instrumen penelitian dan pengambilan data. 

3. Tahap penyusunan laporan penelitian (Bulan April-Mei 2012) 

Tahap pengelolaan data dan konsultasi yang diikuti penyusunan laporan serta 

persiapan ujian. 

3.4     Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Slameto (2003) mengemukakan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang 

mempunyai variasi nilai. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 2 jenis 

variabel, yaitu variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat atau variabel 

dependen.  

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang diteliti pengaruhnya 

atau variabel yang diduga memberikan suatu pengaruh. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas adalah metode Bermain Sambil Belajar pada pembelajaran matematika 

yang menggunakan benda konkrtit sebagai media pembelajaran yang sesuai dengan 

materi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami suatu konsep dari 

suatu materi yang dipelajari. 

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya 

tergantung pada variabel bebas. Variabel terikat  dalam penelitian ini adalah hasil belajar.  
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3.4.2 Defenisi Operasional 

Metode pembelajaran bermain sambil belajar adalah salah suatu pembelajaran 

yang dilakukan guru dengan menghadirkan contoh kongkrit berupa gambar-gambar dari 

suatu materi yang dipelajari siswa. Sehingga siswa dapat mempelajari  materi  dengan 

lebih jelas dan mudah dipahami dan akan membuat siswa tidak menjadi jenuh atau bosan 

dalam mengikuti  pelajaran. Yang merupakan variabel tindakan (bebas) yang memberikan 

tinggkat efektivitas yang lebih tinggi terhadap hasil Belajar matematika sebagai variabel 

terikat. 

Hasil belajar matematika adalah besarnya skor yang diperoleh siswa dalam 

mengerjakan soal posttest yang berbentuk pilihan ganda pada mata pelajaran matematika 

bilangan romawi. Hasil belajar matematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar kognitif siswa setelah diberikan treatment atau perlakuan yaitu dengan 

menggunakan metode bermain sambil belajar. 

3.5.  Prosedur Eksperimen 

1. Memilih sebuah subjek penelitian, yaitu SD Negeri Watuagung 01 dan SD Negeri 

Watuagung 02. 

2. Menggolongkan subjek menjadi dua kelompok antara kelompok eksperimen, yaitu SD 

Negeri Watuagung 02 yang dikenai variabel perlakuan menggunakan metode 

Bermain Sambil Belajar dan kelompok kontrol, yaitu SD Negeri Watuagung 01 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

3. Menyusun kisi-kisi yang dikembangkan dalam instrument pretest dan postest. 

4. Mengujicobakan instrument pretest pada kelas uji coba, yaitu SD Negeri Mangunsari 

03 Salatiga. 

5. Menganalisis data hasil pretest untuk menguji apakah instrument valid dan reliabel. 

6. Memberikan pretest pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

7. Menganalisis hasil pretest yang dilakukan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

8. Melaksanakan pembelajaran di kelas kontrol dam kelas eksperimen. 

9. Melaksanakan postest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

10. Hitung perbedaan antara hasil pretest postest kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

11. Membandingkan hasil pretest postest kelas kontrol dan kelas eksperimen untuk 

melihat pengaruh perlakuan pada kedua kelompok. 
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12. Interprestasi hasil penghitungan data. 

              Gambar 3.2 Rancangan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.6.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006: 130). 

Sedangkan Sugiyono (2004: 54) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto dan Sugiyono dapat ditarik kesimpulan 

bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang terdapat pada suatu wilayah dan 

memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini 

yang menjadi populasi adalah siswa kelas IV SD Negeri Watuagung 01 dan SD Negeri 

Watuagung 02 yang berjumlah 35 siswa. 

3.6.2 Sampel 

Suharsimi Arikunto (2006: 131) mengatakan sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Sedangkan Sugiyono (2004: 56) memberikan pengertian sampel 

adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dari pendapat 

Metode 
Bermain 
Sambil 
Belajar 

Hasil 
Belajar 

Kemampuan 
awal 

kelompok 
eksperimen 

Pre Test 

Kemampuan 
awal 

kelompok 
kontrol 

Pembelajaran 
Konvensional 

Hasil 
Belajar 

Post Test 
Perbedaan 
Hasil Belajar 
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Suharsimi Arikunto dan Sugiyono dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel adalah bagian 

dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang akan diteliti. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 134), pengambilan sampel harus dilakukan 

sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar berfungsi sebagai sampel. 

Apabila sampelnya kurang dari 100, maka pengambilan sampel semuanya sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Apabila lebih dari 100 maka diambil 10-15% 

atau 20-25% tergantung dari kemampuan. 

3.6.3  Teknik Sampling 

Menurut Heri Jauhari (Sugiyono, 2010:118) agar sampling mewakili seluruh populasi 

harus menggunakan teknik sampling. Sampling digunakan untuk menentukan sampel 

yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Total Sampling, atau dalam istilah Sugiyono disebut “Sampling Jenuh.” Total 

sampling atau sampling jenuh adalah teknik sampling jika pengambilan sampel diambil 

dari semua anggota populasi karena jumlah populasi yang kecil. Sehingga sampel dalam 

penelitian ini adalah semua siswa kelas IV SD Negeri Watuagung 01 dan SD Negeri 

Watuagung 02 yang berjumlah 35 siswa. 

3.7   Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode tes hasil belajar (achievement test). Tes adalah sejumlah pertanyaan yang 

membutuhkan jawaban atau sejumlah pertanyan yang harus diberikan tanggapan dan 

jawaban dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan seseorang untuk mengungkap 

aspek tertentu dari orang yang dikenai tes (Djemari Mardapi, 2008: 67 ). Metode yang 

digunakan adalah metode achievement tes atau tes hasil belajar siswa. Jenis tes yang 

digunakan adalah tes summative merupakan tes yang diselenggarakan pada akhir seluruh 

kegiatan belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk memberi tahu guru dan murid tentang 

seberapa jauh yang telah dicapai selama satu triwulan atau satu semester  terdiri dari  

pretest dan postest. 
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3.7.2 Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Observasi  

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung, yaitu peneliti dan 

pengamat melihat dan mengamati secara langsung kemudian mencatat perilaku dan 

kejadian yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya saat proses belajar mengajar 

berlangsung. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran dari kegiatan awal 

sampai kegiatan akhir. Observasi adalah instrumen yang sering dijumpai dalam 

penelitian pendidikan. Instrumen observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak 

diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam 

situasi alami. Sebaliknya, instrumen observasi mempunyai keterbatasan dalam 

menggali informasi yang berupa pendapat atau persepsi dari subjek yang diteliti 

(Soekowati, 2006: 64) 

Table 3.1 
Kisi-kisi Lembar Observasi 

No Aspek yang diamati 
Skala 

YA TIDAK 

1  Apakah guru membuka pelajaran dengan memberikan salam, 

berdoa, dan melakukan presensi siswa? 

  

2  Apakah guru memeriksa kesiapan siswa sebelum 

pembelajaran?  

  

3  Apakah guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya 

jawab untuk menggali pemahaman awal siswa terhadap 

materi pelajaran yang akan disampaikan? 

  

4  Apakah guru menyampaiakan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai? 

  

5 Apakah guru menyampaikan pembelajaran yang digunakan 

yaitu metode bermain sambil belajar dan kemudian 

menunjukkan alat peraga 7 lambang bilangan romawi? 
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2. Tes   

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah tes 

hasil belajar. Tes yang digunakan  dalam bentuk tes pilihan ganda. Adapun tes yang 

digunakan dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:  

a. Tes Awal (pretest), yaitu tes yang dilaksanakan sebelum kegiatan belajar 

mengajar dengan suatu perlakuan yang diberikan. Tes ini digunakan untuk 

6  Apakah guru melakukan tanya jawab dan kemudian 

melakukan permainan dengan meminta perwakilan 7 siswa 

maju di depan untuk melakukan permainan yang terkait 

dengan materi bilangan romawi?    

  

9 Apakah guru membagi siswa kedalam kelompok secara 

heterogen (setiap kelompok beranggota 4-5 orang)? 

  

10  Apakah guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan oleh 

masing-masing kelompok? 

  

11  Apakah guru membagikan lembar kerja kegiatan kepada 

masing-masing kelompok? 

  

12  Apakah guru memantau dan membimbing proses diskusi?   

13  Apakah guru memberikan waktu kepada masing-masing 

kelompok untuk melaporkan hasil diskusi di depan kelas? 

  

14  Apakah guru memberikan pujian atas partisifasi siswa 

terhadap proses pembelajaran? 

  

15   Apakah guru membahas hasil kerja kelompok untuk 

menyamakan konsep pembelajaran?  

  

16  Apakah guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran? 

  

17  Apakah guru memberikan evaluasi kepada siswa?    

18 Apakah guru melakukan refleksi pada akhir pembelajaran?    

19 Apakah guru menutup pembelajaran dengan doa dan 

memberikan salam? 
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mengetahui tingkat pengetahuan awal siswa sebelum materi diberikan pada 

program pembelajaran yang bersangkutan.  

b. Tes Akhir (postest), yaitu tes yang dilakukan setelah proses belajar mengajar 

selesai, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kesiapan 

siswa terhadap materi yang telah diberikan. Berikut adalah kisi-kisi tes soal 

matematika kelas IV. 

 Instrumen penelitian ini berupa tes hasil belajar berbentuk soal-soal pilihan 

ganda kepada siswa dari kedua kelas (kelas eksperimen dan kelas kontrol). Pemberian tes 

dilakukan setelah kedua kelas tersebut diberikan perlakuan. Kemudian tes tersebut 

dikerjakan oleh siswa, selanjutnya hasil pekerjaan siswa dikumpulkan oleh  peneliti untuk 

kemudian dikoreksi dan diberikan skor. Skor dari hasil pekerjaan siswa yang kemudian 

akan dijadikan data dalam penelitian ini. Instrumen tes yang telah di uji cobakan tersebut 

selanjutnya akan dianalisis untuk menentukan validitas dan reliabilitas, tingkat kesukaran 

dan daya pembeda dari soal–soal yang telah diberikan. Adapun  kisi-kisi instrumen tes 

hasil belajar dapat dilihat pada tabel 3.2. 

                                            Tabel 3.2. 
                                Kisi-kisi Tes Hasil Belajar 
 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Butir soal 

Menggunakan  

lambang bilangan 

Romawi 

 

Mengenal lambang 

bilangan Romawi. 

Menyatakan 

bilangan asli sebagai 

bilangan Romawi 

dan sebaliknya. 

1. Mengetahui tujuh 

bilangan Romawi 

sesuai bilangan 

asli 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

13, 14, 17, 18, 

24, 25, 27, 34 

2. Menyebutkan 

bilangan Romawi 

sesuai dengan 

bilangan asli 

  7, 8, 10, 22, 

19,  
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3.7.2.1   Uji Validitas Instrumen 

Untuk mengetahui bahwa instrumen berupa tes pilihan ganda yang akan 

digunakan merupakan instrumen yang baik maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

Karena instrumen yang baik harus memenuhi dua syarat yaitu valid dan reliabel. Menurut 

Sugiyono, (2010) instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data valid memiliki ketepatan. Validitas mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsi ukurannya dan mampu 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud pengukuran. Uji validitas merupakan 

perhitungan derajat kesesuaian hasil penelitian dengan keadaan sebenarnya, validitas 

item didasarkan pada besarnya korelasi yang diperoleh. 

Menurut Sugiyono, (2009: 315) suatu item instrumen penelitian dianggap valid 

jika memiliki koefisien Corrected Item-Total Correlation  0,2. Uji coba item tes baik untuk 

pretest dan postest diterapkan pada 34 siswa kelas IV SD Negeri Mangunsari 03 Salatiga 

pada tanggal 06 Maret 2012. Dari 40 item soal yang diujikan validitasnya 30 item soal valid 

dan 10 item soal tidak valid. Untuk soal yang valid dan tidak valid dapat dilihat pada lembar 

lampiran dan perhitungan validitas soal dapat dilihat pada lampiran. 

                                            Tabel 3.3 

                 Validitas Instrumen Soal Evaluasi Pretest 

Valid Tidak Valid 

 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 

5, 6, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 28, 

39 

 

3. Menyebutkan 

bilangan asli sesuai 

dengan bilangan 

romawi 

6, 9, 11, 12, 

15, 16, 20, 21, 

23, 26, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 

35, 36, 37, 38, 

39, 40 
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3.7.2.2    Uji Reliabilitas Instrumen   

 Reliabel adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul 

data sesuai dengan kenyataan. Suharsimi, Arikunto (2006:178) Untuk mengukur reliabilitas 

dalam penelitian ini menggunakan SPSS 16.0 for windows. Kriteria yang digunakan untuk 

menentukan reliabilitas instrument digunakan pedoman George dan Malley (1995) yang 

didasarkan pada nilai koefisien Alpha Cronbach (a) sebagai berikut: 

α > 0,9 = Sangat bagus 

α > 0,8 = Bagus 

α > 0,7 = Dapat diterima 

α > 0,6 = Diragukan 

α < 0,5 = Tidak dapat diterima 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, sehingga peneliti 

perlu memaparkan hasil analisis data, validitas, reabilitas instrumen, uji normalitas, dan uji 

hipotesis data. 

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Alpha 

Cronbach. Kriteria untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen menggunakan pedoman 

George dan Mallery (1995) sebagai berikut: 

α > 0,9 = Sangat bagus 

α > 0,8 = Bagus 

α > 0,7 = Dapat diterima 

α > 0,6 = Diragukan 

α < 0,5 = Tidak dapat diterima 

Tabel 3.4 
  Reliabilitas Instrumen Pretes dan Posttest 

     

 

 
 

 

Uji reliabilitas soal pretest yang telah dilakukan peneliti, di peroleh hasil reliabilitas 

sangat bagus karena nilai alpha > 0,9 yaitu sebesar 0,886. Karena instrument valid dan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.886 30 
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reliabel, maka layak digunakan dalam penelitian. Hasil penghitungan reliabilitas dapat di 

lihat pada tabel 4.4 di atas. 

3.7.2.3 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2011:207). 

3.8 Uji  Hipotesis dengan T-Test 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan sebelum analisis independen 

sampel T-test yaitu uji asumsi varian (uji levene’s) untuk mengetahui apakah varian sama 

atau berbeda. Setelah uji asumsi varian kemudian dilakukan uji Independent Samples T-

test. Untuk pengambilan keputusan dapat dilihat setelah dilakukan analisisa data, sebagai 

berikut: 

1. Jika signifikansi > 0,05 maka HR1 Rditerima 

2. Jika signifikansi < 0,05 maka HR1 Rditolak 

Taraf signifikansi uji sampel bebas (Independent Sample T Tes) adalah 0,05 

(convidence interval 95%). Uji t digunakan untuk penelitian yang menguji ada tidaknya 

perbedaan dan ada tidaknya pengaruh. Adapun cara interprestasi hasil setelah data 

dianalisa adalah: 

1. Lihat dan interprestasi hasil signifikannya 

Probabilitas = antara 0,000 s/d 0,050 maka hasil sangat signifikan 

Probabilitas = di atas 0,050 maka hasilnya nir-signifikan 

2. Lihat nilai rerata pada masing-masing kelompok, mana yang lebih tinggi 

(besar). Bila nilai kelompok treatment (perlakuan) lebih besar dari pada 

kelompok non-treatment maka hasilnya signifikan (hipotesis diterima). 

Sebaliknya bila nilai kelompok treatment (perlakuan) lebih rendah dari pada 

kelompok non-treatment maka hasilnya nir-signifikan (hipotesis ditolak). 

3.8.1 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas varian bertujuan untuk menentukan apakah varian kedua kelompok 

homogen atau tidak. Homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari masing-
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masing kelompok sampel mempunyai varian yang sama atau berbeda sehingga dapat 

ditentukan rumus t-test mana yang akan dipilih untuk pengujian hipotesis. Pengujian 

homogenitas varian dapat menggunakan bantuan SPSS 16 (statistical product and service 

solution), yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut: Analyze-Compermean-Oneway 

Anova. 

3.8.2 Uji Normalitas  

Uji normalitas varian bertujuan apakah kedua varian memiliki distribusi normal atau 

tidak. Distribusi normal memiliki fungsi desintas seperti lonceng terbalik yang simetris. 

Sekitar 68% nilai dari variansi normal jatuh pada 1 standar deviasi, 95% dalam 2 standar 

deviasi, dan 99,7% dalam 3 standar deviasi. 

 

 

 


