
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Lokasi Penelitian
3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian quasi eksperimen atau eksperimen semu
yaitu desain eksperimen dengan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, tetapi
kelompok kontrol tidak berfungsi sepenuhnya mengontrol variabel-variabel luar yang
mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Hal ini dilakukan dengan membandingkan kelas
eksperimen yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan kelas
kontrol yang menggunakan metode mengajar konvensional. Kemudian, pada kedua kelas
tersebut dilakukan evaluasi dan hasilnya dibandingkan.
3.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar yaitu SDN Mangunsari 01  Salatiga dan
SDN Dukuh 01 Salatiga, semester II tahun pelajaran 2011/2012.
3.2. Variabel Penelitian
3.2.1. Variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau
menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2010).
Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas (X) adalah model pembelajaran
kooperatif tipe NHT.
3.2.2. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat
karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010). Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini
adalah hasil belajar.

3.3. Subyek Penelitian
Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Mangunsari 01

sebagai kelompok eksperimen dan siswa kelas IV SDN Dukuh 01 sebagai kelompok
kontrol.
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3.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
3.4.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data, adalah cara atau strategi yang digunakan oleh peneliti
untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengambilan data meliputi:
a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat sejauh
mana kesesuaian antara rencana pembelajaran yang telah didesain, termasuk model
pembelajaran yang hendak dilaksanakan dengan praktek pembelajaran yang
berlangsung.
b. Tes

Evaluasi proses pembelajaran merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan
data, untuk mengetahui apakah model pembelajaran yang diterapkan efektif atau tidak
efektif. Evaluasi pembelajaran ini dilakukan melalui pemberian tes kepada subyek yang
diteliti.
c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini mengambil dokumen-
dokumen terkait dengan penelitian ini, seperti profil sekolah, perijinan dari pihak fakultas,
juga sekolah untuk melaksanakan penelitian, nilai hasil belajar pretest dan posttest.
3.4.2. Instrument Pengumpulan Data

Instrument adalah alat yang digunakan untuk dapat mengumpulkan data. Adapun
alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:
a. Lembar observasi

Untuk dapat mempermudah melakukan pengamatan, maka dibuat lembar observasi
yang didasarkan pada rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan, termasuk di
dalamnya kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran yang akan
dilaksanakan.
b. Tes

Untuk dapat mengevaluasi keefektifan penerapan model pembelajaran, salah satu
yang dapat digunakan adalah tes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes
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objektif. Tes akan dilaksanakan sebelum dilakukan pembelajaran dengan model
pembelajaran (pretest) dan setelah diperlakukan model pembelajaran (posttest).

3.5. Teknik Analisis Data
3.5.1. Uji Validitas

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. Sedangkan instrumen yang reliabel adalah instrument yang
bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data
yang sama (Sugiyono, 2006). Teknik yang digunakan untuk menguji kevalidan instrumen
menggunakan teknik corrected item to total score correlation yang dinotasikan (r), yang
mengatakan bahwa suatu item instrumen penelitian dianggap valid jika memiliki koefisien
corrected item to total correlation ≥ 0,05. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:= ⅀ − (⅀ )(⅀ )√( ⅀ − (⅀ )2 ⅀ − (⅀ )2)2
Keterangan:
rit = koefisien korelasi antara dua variabel
i = skor setiap item
t = skor total

(⅀ ) = kuadrat jumlah skor item⅀ = jumlah kuadrat skor item⅀ = jumlah kuadrat skor total

(⅀ ) = kuadrat jumlah skor total

Setelah dilakukan penghitungan dengan alat bantu SPSS 17.0 for windows,
diketahui bahwa ada 20 butir instrumen (soal) yang dinyatakan valid, dan 20 butir soal
lainnya dinyatakan tidak valid. Adapun soal yang valid antara lain soal nomor  1, 2, 3, 8,
12, 16, 17, 20, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. Sedangkan soal yang tidak
valid antara lain: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13,14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 38, 40.
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3.5.2. Uji Reliabilitas
Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen menggunakan teknik

Reliability Coefficient Alpha menggunakan program SPSS. Menurut George dan Mallery
(dalam Jasminah, 2010: 31), kategori koefisien reliabilitas instrumen adalah (lihat tabel):

Tabel 3.1
Koefisien Reliabilitas

No Kategori koefisien reliabilitas Keterangan

1 α ≤ 0,7 Tidak dapat diterima

2 0,7 < α ≤ 0,8 Dapat diterima

3 0,8 < α ≤ 0,9 Reliabilitas bagus

α > 0,9 Reliabilitas memuaskan

Untuk mengukur reliabilitas dengan Coeffiecient Alpha, menggunakan rumus Alpha

Cronbach sebagai berikut:= − 1 1 − ∑
Ket:
r11 = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir soal∑ =  jumlah variansi butir

= variansi total

Setelah instrumen (soal) yang dinyatakan tidak valid dibuang, selanjutnya dilakukan
uji reliabilitas instrumen dengan bantuan SPSS 17.0 for windows. Adapun hasil pengujian
reliabilitas 0.85 atau berada pada kategori reliabilitas bagus. Adapun hasil pengujian
reliabilitas disajikan pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.850 20

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

VAR00001 14.0000 17.529 .718 .834

VAR00002 14.1714 17.676 .438 .843

VAR00003 14.0000 17.529 .718 .834

VAR00008 14.1429 17.479 .512 .839

VAR00012 14.2286 18.299 .253 .851

VAR00016 14.0857 17.787 .474 .841

VAR00017 14.1714 18.029 .343 .847

VAR00020 14.2571 17.608 .420 .844

VAR00023 14.2000 17.576 .450 .842

VAR00025 14.0857 18.081 .385 .845

VAR00028 14.2286 17.946 .342 .847

VAR00029 14.0571 18.291 .348 .846

VAR00031 14.1143 18.104 .356 .846

VAR00032 14.2000 17.576 .450 .842

VAR00033 14.0000 17.529 .718 .834

VAR00034 14.1714 17.676 .438 .843

VAR00035 14.2857 17.269 .498 .840

VAR00036 14.1143 18.045 .372 .845

VAR00037 14.1143 18.045 .372 .845

VAR00039 14.2000 18.047 .326 .848
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3.5.3. Uji Tingkat Kesukaran Soal
Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal, digunakan persamaan sebagai berikut:= +

Adapun indeks kesukaran soal dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3.2
Kategori Tingkat Kesukaran Soal
Nilai F Tingkat Kesukaran

0.00 – 0.25 Sukar

0.26 – 0.75 Sedang

0.76 – 1.00 Mudah

3.6. Uji Asumsi
3.6.1. Uji Normalitas

Uji normalitas data diukur dengan menggunakan One-Sample-Kolmogorov-Smirnov

Test, jika hasilnya p < 0,05 data dikatakan tidak signifikan atau tidak normal, dan jika
hasilnya p > 0,05 maka data dikatakan signifikan atau data normal.
3.6.2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas varian bertujuan untuk menentukan apakah varian kedua kelompok
homogen atau tidak. Homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari masing-
masing kelompok sampel mempunyai varians yang sama atau berbeda sehingga dapat
ditentukan rumus t-test mana yang akan dipilih untuk pengujian hipotesis. Pengujian
homogenitas varian dapat menggunakan bantuan SPSS yaitu dengan teknik Levenes test.

3.6.3. Uji Hipotesis
Setelah melakukan pengujian normalitas dan homogenitas,  jika data yang diperoleh

terdistribusi normal dan homogen, maka langkah terakhir adalah melakukan pengujian
hipotesis yaitu dengan melakukan uji perbedaan pada hasil belajar. Pengujian
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menggunakan uji statistik parametrik, yaitu menggunakan uji-t atau indepent sample T- test

independent, dengan rumus sebagai berikut:t = x − xsn + sn
ket:
t= nilai t hitung
X1= nilai rata-rata kelompok eksperimen
X2= nilai rata-rata kelompok kontrol
S1=simpangan baku kelompok eksperimen
S2=simpangan baku kelompok kontrol
n1= jumlah anggota sampel kelompok eksperimen
n2=jumlah anggota sampel kelompok kontrol


