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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen 

dengan bentuk quasi experimental design. Dalam bukunya, Sugiyono (2010:114) 

menjelaskan bahwa quasi experimental design merupakan pengembangan dari 

true experimental design yang sulit dilaksanakan. Hal tersebut karena dalam 

bentuk penelitian tersebut  peneliti harus dapat mengontrol semua variabel luar 

yang mempengaruhi jalannya eksperimen. 

Dalam penelitian ini, bentuk desain penelitian yang digunakan yaitu two 

group posttest only. Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan gambar bentuk 

desain penelitian two group posttest only menurut Newman dalam Artanti 

(2012:30) pada Gambar 2. 

  

  

Gambar 1 Desain Penelitian Two Group Posttest Only 

Keterangan:  

 = Treatment di kelas eksperimen dengan pembelajaran CTL berbantuan 

mind mapping. 

 = Treatment terhadap kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. 

 = Hasil belajar siswa kelas eksperimen dari nilai posttest setelah diberi 

treatment. 

 = Hasil belajar siswa kelas kontrol dari nilai posttest setelah diberi 

treatment. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah penerapan 

pembelajaran CTL berbantuan mind mapping yang dinotasikan dengan huruf (x). 
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Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah efektivitas pembelajaran IPA 

kelas 4 yang dinotasikan dengan huruf (y). 

3.2.2 Definisi Operasional 

Pembelajaran CTL berbantuan mind mapping yaitu pembelajaran yang 

mengarahkan siswa untuk mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan 

nyata zbaik secara langsung maupun tidak langsung dan pengetahuan siswa 

sebelumnya sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dimana proses 

pelaksanaannya guru dibantu oleh metode pencatatan mind mapping yaitu 

mempolakan materi dalam bentuk visual dan grafis sehingga lebih mempermudah 

siswa dalam memahami materi pelajaran. Sedangkan efektivitas pembelajaran 

adalah tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran yang ditinjau dari 

hasil belajar ranah kognitif siswa setelah pembelajaran. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 4a yang berjumlah 27 siswa 

dan 4b yang berjumlah 23 siswa SDN Sidorejo Lor 01 Salatiga. Total seluruh 

subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 50 siswa dari sekolah 

yang sama yaitu SDN Sidorejo Lor 01 Salatiga. Adapun rincian subyek penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3 

Rincian Subyek Penelitian 

 

Subjek 

Penelitian 

Sekolah Kelas Jenis Kelamin Jumlah 

Siswa Laki-Laki Perempuan 

Kelas 

Eksperimen 

SDN Sidorejo 

Lor 01 Salatiga 

4a 14 13 27 

Kelas 

Kontrol 

SDN Sidorejo 

Lor 01 Salatiga 

4b 7 16 23 

Jumlah 50 

 

Sesuai dengan desain yang dipilih, sebelum diberi treatment kedua kelas 

diuji kesetaraan terlebih dahulu. Oleh karena itu, peneliti memberikan tes uji 

kesetaraan pada siswa. Hasil tes digunakan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa sebelum diberi treatment, setara atau tidak. Soal ini dikembangkan dari 

materi digunakan dalam penelitian yaitu sumber daya alam. Untuk menjamin 
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bahwa instrumen tes yang digunakan merupakan instrumen yang baik, maka 

instrument tes disusun mengikuti langkah-langkah penyusunan instrumen. 

Keterangan lebih rinci tentang soal ini dapat dilihat pada lembar soal tes hasil 

belajar. 

Analisis uji kesetaraan dilakukan dengan uji perbedaan dua rata-rata, 

menggunakan uji independent sampel t-test. Tetapi sebelumnya data hasil tes uji 

kesetaraan diuji prasyarat terlebih dahulu yaitu uji normalitas dan homogenitas. 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data skor pretest kedua kelas 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Menurut Priyatno (2010:71) suatu data 

dikatakan berdistribusi normal apabila signifikansi > 0,05. Untuk hasil normalitas 

uji kesetaraan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

 

Tabel 4 

Hasil Uji Normalitas Data Kesetaraan 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Kelas_Eksperimen .126 23 .200
*
 .966 23 .598 

Kelas_Kontrol .146 23 .200
*
 .970 23 .685 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 

Dapat dilihat dari Tabel 4 di atas, pada kolom kolmogorov-smirnov 

diketahui bahwa nilai signifikansi untuk uji kesetaraan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200. Maka, dapat disimpulkan bahwa 

populasi data antara kedua kelas tersebut berdistribusi normal. 

Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah data dari masing-masing kelompok sampel mempunyai varian yang sama 

atau berbeda. Menurut Priyatno (2010:76) suatu data dikatakan mempunyai varian 

yang sama apabila signifikansi > 0,05. Untuk hasil homogenitas uji kesetaraan 

pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. 
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Tabel 5 

Hasil Uji Homogenitas Data Kesetaraan 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil_Belajar    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.262 1 48 .611 

 

Dapat dilihat dari Tabel 5 di atas diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 

0,611. Kerena nilai signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol mempunyai varian yang sama. 

Setelah diketahui hasil normalitas dan homogenitas, maka langkah 

selanjutnya dilakukan uji independent sampel t-test. Pada uji kesetaraan, uji ini 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata hasil belajar antara 

kedua kelompok kelas sampel yang tidak berhubungan. Output uji independent 

sampel t-test dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. 

 

Tabel 6 

Hasil Uji Independent Sampel T-Test Data Kesetaraan 

 
Independent Samples Test 

   Hasil_Belajar 

   Equal 
variances 
assumed 

Equal 
variances not 

assumed 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

F .262  

Sig. .611  

t-test for Equality of 

Means 

T .174 .172 

Df 48 45.036 

Sig. (2-tailed) .863 .864 

Mean Difference .604 .604 

Std. Error Difference 3.477 3.504 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower -6.387 -6.453 

Upper 7.595 7.661 

 

Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (2-tailed) 

sebesar 0,863. Nilai signifikansi tersebut > 0,05 (0,863 > 0,05). Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas 
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eksperimen dengan hasil belajar kelas kontrol. Dan ini berarti kedua kelas tersebut 

setara atau memiliki kemampuan awal yang sama sebelum diberi treatment. 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data berupa hasil belajar IPA siswa, maka penulis 

menentukan teknik dan instrumen pengumpulan data yang sesuai. Oleh karena itu, 

pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

3.4.1.1 Tes 

Tes digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar IPA siswa setelah 

diberi treatment. Treatment yang dimaksud yaitu pembelajaran CTL berbantuan 

mind mapping pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas 

kontrol. Pelaksanaan tes dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran dengan 

memberikan soal tes pilihan ganda. Sebelum soal digunakan sebagai instrument, 

sebelumnya soal di uji validitas dan relibilitas terlebih dahulu. Uji validitas 

digunakan untuk meihat apakah soal tersebut dapat mengukur apa yang diukur. 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah soal tersebut dapat digunakan 

berkali-kali dengan hasil yang relative sama atau tidak. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada pembahasan instrument soal tes hasil belajar. 

3.4.1.2 Observasi 

Observasi digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan treatment 

telah dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan oleh peneliti apa belum. Dalam 

penelitian ini guru kelas 4a dan 4b SDN Sidorejo Lor 01 Salatiga sebagai 

pelaksana treatment. Observasi ini dilakukan selama pelaksanaan treatment 

berlangsung. Observer dalam penelitian ini yaitu peneliti. 

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.2.1 Lembar Soal Tes Hasil Belajar 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa soal tes pilihan 

ganda. Adapun langkah-langkah penyusunan tes menurut Arikunto dalam Alim 

(2012:28) yaitu: 

a) Menelaah kurikulum/silabus yang digunakan; b) Membuat kisi-kisi soal 

pretest dan posttest; c) Membuat butir soal; d) Membuat kunci jawaban 

dan pedoman penskoran; e) Mengembangkan tes yang telah disusun untuk 
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penyempurnaan lebih lanjut dengan mengkonsultasikan tes yang telah 

disusun kepada dosen pembimbing dan guru kelas yang bersangkutan agar 

mendapat pertimbangan; f) Dilakukan validasi soal; g) Melaksanakan uji 

coba untuk melihat reliabilitas tes; h) Menggunakan instrument tes yang 

disusun untuk penelitian. 
 

Tes diberikan setelah pelaksanaan treatment. Tes dimaksudkan untuk 

melihat pengaruh pemberian treatment terhadap hasil belajar siswa. Kisi-kisi soal 

tes hasil belajar dalam penelitian ini disusun berdasarkan SK dan KD yang 

ditetapkan yaitu SK 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat dan KD 11.1 Menjelaskan hubungan 

antara sumber daya alam dengan lingkungan. Kisi-kisi yang telah disusun 

disajikan pada Tabel 7 berikut. 

Tabel 7 

Kisi-Kisi Instrumen Soal Pilihan Ganda 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Tingkat

Berpikir 

kognitif 

Item Soal 

Butir 

Soal 

Jum

lah 

11 Memahami 

hubungan 

antara 

sumber 

daya alam 

dengan 

lingkunga, 

teknologi, 

dan 

masyarakat. 

11.1Menjelaskan 

hubungan 

antara 

sumber daya 

alam dengan 

lingkungan. 

Pengertian 

sumber daya 

alam 

 

C1, C2 

 

1, 2, 4 

 

3 

Jenis-jenis 

sumber daya 

alam 

 

 

C1, C2, 

C3 

5, 6, 7, 9, 

12, 13, 16, 

17, 18, 21, 

24, 26, 31  

 

 

13 

Contoh 

sumber daya 

alam 

 

 

C1 

8, 10, 11, 

15, 19, 20, 

22, 23, 25, 

27  

 

 

10 

Pemanfaatan 

sumber daya 

alam 

 

C1, C2 

3, 14, 28, 

30, 32, 

33, 35, 

39 

 

8 

Hubungan 

sumber daya 

alam dengan 

lingkungan 

 

C1, C2 

 

 

38, 40 

 

 

2 

Sikap 

terhadap 

sumber daya 

alam 

 

C1, C2 

 

29, 34, 

36, 37 

 

4 

Jumlah 40 
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Dapat dilihat pada Tabel 7 di atas, dari 6 indikator materi pelajaran 

tersusunlah 40 item instrumen soal. Setelah menelaah materi dan membuat kisi-

kisi soal, maka langkah selanjutnya yaitu membuat butir soal, kunci jawaban dan 

pedoman penskoran. Setelah soal jadi, selanjutnya peneliti mengkonsultasikan 

butir-butir soal pada dosen pembimbing dan guru kelas yang bersangkutan. 

Setelah disetujui peneliti menguji kevalitan dan kereliabelan butir-butir soal 

tersebut. Sugiyono dalam Handayani, (2011:36) menyatakan bahwa uji validitas 

merupakan suatu langkah pengujian terhadap isi (konten) dari suatu instrumen, 

dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu 

penelitian. 

Untuk pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini, soal 

diujicobakan di SDN Danupayan Temanggung kelas 4 dengan jumlah siswa 

sebanyak 31 orang pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013. Hasil tes selanjutnya 

diuji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan dengan bantuan SPSS for 

windows version 16. 

Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel item-total statistik pada kolom 

corrected item-total correlation yang dapat dilihat pada lampiran. Penetapan butir 

soal yang valid berdasarkan acuan ketentuan tingkat validitas suatu soal yaitu nilai 

corrected item-total correlation (r) pada tabel r. Untuk jumlah responden 31 orang 

nilai corrected item-total correlation yakni 0,355 dengan taraf signifikan 5% 

(Priyatno, 2010:115). Nilai tersebut kemudian dicocokan dengan nilai corrected 

item-total correlation (r) yang muncul pada output uji validitas untuk mengetahui 

tingkat kevaliditasan suatu soal. Nilai ≥ 0,355 dinyatakan bahwa soal tersebut 

valid, sedangkan nilai ≤ 0,355 dinyatakan tidak valid. 

Setelah instrumen soal dianalisis, diketahui bahwa dari 40 soal pilihan 

ganda yang diujikan terdapat 15 soal dinyatakan tidak valid dan 25 soal valid. 

Rincian output uji validitas dapat dilihat pada lampiran. Berikut ini adalah rincian 

dari hasil validitas instrumen soal pilihan ganda pada Tabel 8 berikut. 
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Tabel 8 

Hasil Uji Validitas Instrumen Soal Pilihan Ganda 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Butir 

Soal 

Hasil Uji 

Validitas 

Valid 
Tidak 

Valid 

11 Memahami 

hubungan 

antara 

sumber 

daya alam 

dengan 

lingkungan, 

teknologi, 

dan 

masyarakat. 

11.1Menjelaskan 

hubungan 

antara 

sumber daya 

alam dengan 

lingkungan. 

Pengertian 

sumber daya 

alam 

1, 2, 4 2, 4 1 

Jenis-jenis 

sumber daya 

alam 

5, 6, 7, 9, 

12, 13, 16, 

17, 18, 21, 

24, 26, 31 

5, 7, 9, 

13, 17, 

18, 24, 

26, 31 

6, 12, 

16, 21 

Contoh 

sumber daya 

alam 

8, 10, 11, 

15, 19, 20, 

22, 23, 25, 

27 

8, 11, 

15, 20, 

22, 25, 

27 

10, 

19, 23 

Pemanfaatan 

sumber daya 

alam 

3, 14, 28, 

30, 32, 

33, 35, 

39 

14, 33, 

35 

3, 28, 

30, 

32, 39 

Hubungan 

sumber daya 

alam dengan 

lingkungan 

38, 40 40 38 

Sikap 

terhadap 

sumber daya 

alam 

 

29, 34, 

36, 37 

 

29, 36, 

37 

 

34 

Jumlah 40 25 15 

 

Setelah diuji validitas, selanjutnya instrumen diuji reliabilitas. Dalam 

bukunya, Sudjana (2010:16) mengatakan bahwa reliabilitas alat penilaian adalah 

ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, 

kapan pun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif 

sama. Pengukuran tingkat realibilitas alat pengumpul datanya melihat nilai alpha 

croncbrach. Besarnya koefisien alpha merupakan tolok ukur dari tingkat 

reliabilitasnya. 
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Kriteria untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen digunakan 

pedoman yang dikemukakan oleh George dan Mallery dalam Wanda Ferdianto 

(2011: 33) yang dapat dilihat pada Tabel 9 berikut. 

 

Tabel 9 

Kriteria Tingkat Reliabilitas Instrumen 

 

Indeks Tingkat Reliabilitas Kriteria 

x ≤ 0,7 Tidak Dapat Diterima 

0,7  x ≤ 0,8 Dapat Diterima 

0,8  x ≤ 0,9 Reliabilitas Bagus 

x  0,9 Reliabilitas Memuaskan 

 

Berdasarkan teknik alpha, nilai reliabilitas yang dapat diterima harus lebih 

dari 0,7. Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas yang disajikan pada Tabel 9. 

 

Tabel 10 

Hasil Reliabilitas Instrumen Soal Pilihan Ganda 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.930 25 

 

Dari Tabel 10 diketahui bahwa nilai reliabilitasnya sebesar 0,930. 

Sehingga dapat disimpulkan instrumen soal pilihan ganda reliabel dengan tingkat 

realibilitas memuaskan karena besarnya koefisien alpha > 0,9 (0,930 > 0,9). 

Selain uji validitas dan realibilitas dalam penelitian ini juga menganalisis 

taraf kesukaraan item instrumen tiap butir soal. Hal ini dikarenakan, suatu tes 

yang baik, setiap butir soalnya itu memiliki tingkat kesukaran seimbang, artinya 

berdistribusi secara normal,yaitu setiap butir soal ada yang mudah, sedang dan 

sukar. Menurut Arikunto (2010: 207-210), soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang 

siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya, sedangkan soal yang terlalu 

sulit menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak bersemangat. Berikut ini 

disajikan kriteria tingkat kesukaran soal pada Tabel 10. 
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Tabel 11 

Kriteria Tingkat Kesukaran Soal 

 

Indeks Kesukaran (P) Kriteria 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,30 – 0,70 Sedang 

0,70 – 1,00 Mudah 

 

Sedangkan rumus mencari taraf atau indeks kesukaran =  

 

Keterangan: 

P  = indeks kesukaran 

B  = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS  = jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Dari hasil perhitungan untuk 20 soal pilihan ganda yang digunakan dalam 

posttest, diperoleh taraf kesukaran soal sebagai berikut. 

 

Tabel 12 

Taraf Kesukaran Instrumen Soal Pilihan Ganda 

 

No 
Instrumen Soal Pilihan Ganda 

Jumlah 
Kategori Nomor Item 

1. Mudah 4, 7, 35 3 

2. Sedang 5, 8, 9, 11, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 33, 36, 37, 40 15 

3. Sukar 17, 25 2 

 

Berdasarkan uji validitas dan realibilitas yang telah dilakukan, maka 

dipilih 20 butir soal sebagai soal uji kesetaraan dan posttest. Dari 20 butir soal 

tersebut, terdiri dari 3 soal mudah, 16 soal sedang dan 2 soal sukar. 

3.4.2.2 Lembar Observasi 

Instrumen Observasi dalam penelitian ini berupa lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa saat pemberian treatment berlangsung. Untuk 

mendapatkan lembar observasi proses pembelajaran yang baik, maka lembar ini 

harus sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran terkait. Untuk itu sebelum 

membuat lembar observasi, terlebih dahulu peneliti membuat kisi-kisi lembar 
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observasi yang dikembangkan dari langkah-langkah pembelajaran. Berikut ini 

disajikan kisi-kisi lembar observasi aktivitas guru dalam proses pembelajaran 

CTL berbantuan mind mapping pada Tabel 13. 

 

Tabel 13 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Aktivitas Guru dalam Pembelajaran CTL 

Berbantuan Mind Mapping di Kelas Eksperimen 

 

No Aspek Yang 

Diamati 

Indikator Nomor 

Soal 

I. Pra 

Pembelajaran 

1. Menyusun perencanaan pembelajaran 1 

2. Kesiapan ruang dan media pembelajaran 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Awal 

Pembelajaran 

a. Membuka pembelajaran  

3. Mengawali pembelajaran 4, 5 

4. Memeriksa kesiapan siswa 6 

5. Melakukan kegiatan apersepsi 7, 8 

6. Menyampaikan tujuan, manfaat serta 

pentingnya materi pembelajaran 

9 

7. Mengenalkan materi kepada siswa 10 

b. Menjelaskan prosedur pembelajaran  

8. Membagi siswa dalam beberapa kelompok 11, 12, 

13 

9. Memberikan tugas observasi di luar kelas 

pada tiap kelompok 

14 

10. Menentukan tempat observasi 15 

11. Memberikan tugas mencatat hasil 

observasi pada tiap kelompok 

16, 17 

12. Memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya mengklarifikasi tugas yang 

belum jelas 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Pembelajaran 

a. Pelaksanaan observasi di luar kelas  

13. Mengawasi siswa saat pelaksanaan 

observasi 

19 

14. Membimbing siswa untuk aktif saat 

pelaksanaan observasi 

20 

15. Membimbing siswa untuk mencatat hasil 

observasi 

21 

b. Diskusi kelompok di dalam kelas  

16. Mengawasi siswa dalam pelaksanaan 

diskusi kelompok 

22, 23 

c. Pelaporan hasil diskusi  

17. Membimbing perwakilan tiap kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi 

dengan memanfaatkan metode pencatatan 

24 
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mind mapping 

18. Memberi kesempatan kelompok lain untuk 

bertanya 

25 

19. Guru bertindak sebagai fasilitator 26 

 

 

 

IV. 

 

 

 

Penutup 

20. Melakukan refleksi pembelajaran dengan 

melibatkan siswa 

27 

21. Menyusun rangkuman dengan melibatkan 

siswa 

28 

22. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mencatat 

29 

23. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

30 

 

Dari Tabel 12, diketahui bahwa indikator aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran CTL berbantuan mind mapping terdiri dari 23 butir. Dari 23 

indikator tersebut, dikembangkan dalam 30 pernyataan. Pernyataan-pernyataan ini 

yang akan digunakan saat observasi saat pelaksanaan pembelajaran CTL 

berbantuan mind mapping di kelas eksperimen. Sedangkan untuk kisi-kisi lembar 

observasi aktivitas siswa  dalam proses pembelajaran IPA dengan menggunakan 

pembelajaran dalam proses pembelajaran CTL berbantuan mind mapping 

disajikan pada Tabel 14 berikut. 

 

Tabel 14 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran CTL 

Berbantuan Mind Mapping di Kelas Eksperimen 

 

No. Aspek Yang 

Diamati 

Indikator Nomor 

Soal 

 

 

 

 

I. 

 

 

 

 

Awal 

Pembelajaran 

1. Siswa merespon baik pada saat guru 

mengawali pembelajaran 

1, 2 

2. Siswa berantusias saat kegiatan apersepsi 3, 4 

3. Siswa  memperhatikan mind mapping dan 

penjelasan guru dengan baik saat guru 

menyampaikan tujuan, manfaat serta 

pentingnya materi pembelajaran 

5, 6 

4. Siswa merespon baik pada saat guru 

menjelaskan garis besar materi pembelajaran 

7, 8 

 

 

 

II. 

 

 

 

Pembagian 

5. Siswa aktif dalam pembagian kelompok 9 

6. Siswa memperhatikan dengan baik saat guru 

membagi tempat observasi untuk tiap 

kelompok 

10 
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Kelompok 

Observasi 

7. Siswa memperhatikan dengan baik saat guru 

menjelaskan tugas-tugas yang harus mereka 

laksanakan saat observasi 

11, 12 

8. Siswa memanfaatkan kesempatan dengan 

baik saat guru memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya 

13 

III. Pelaksanaan 

Observasi di 

Luar Kelas 

9. Setiap kelompok menuju tempat observasi 

sesuai pembagian 

14, 15, 

16 

10. Setiap kelompok aktif melakukan 

observasi 

17 

11. Setiap kelompok mencatat hasil observasi 18 

IV. Diskusi 

Kelompok di 

dalam Kelas 

12. Setiap siswa aktif saat diskusi 19 

13. Setiap siswa aktif saat menyajikan hasil 

diskusi kelompok dalam bentuk mind 

mapping  

20 

 

 

 

V. 

 

 

 

Pelaporan 

Hasil Diskusi 

14. Setiap kelompok menunjuk satu anak 

untuk mempresentasikan hasil diskusi 

21 

15. Setiap perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi dengan 

memanfaatkan metode pencatatan mind 

mapping 

22 

16. Setiap perwakilan kelompok memberi 

kesempatan kelompok lain untuk bertanya 

23, 24 

 

 

 

VI. 

 

 

 

Penutup 

17. Siswa berpartisipasi aktif saat kegiatan 

refleksi 

25, 26 

18. Siswa berpartisipasi aktif saat kegiatan 

merangkum materi pembelajaran 

27, 28 

19. Siswa mencatat hasil rangkuman materi 

pembelajaran dalam bentuk mind mapping 

29 

20. Siswa mengerjakan soal tes 30 

 

Dari Tabel 13 di atas, diketahui bahwa indikator aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran CTL berbantuan mind mapping terdiri dari 20 butir. Dari 20 

indikator tersebut, dikembangkan dalam 30 pernyataan. Pernyataan-pernyataan ini 

yang akan digunakan saat observasi saat pelaksanaan pembelajaran CTL 

berbantuan mind mapping di kelas eksperimen. Sedangkan untuk kisi-kisi lembar 

observasi aktivitas guru dalam proses pembelajaran IPA dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional disajikan pada Tabel 15 berikut. 
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Tabel 15 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Aktivitas Guru dalam Pembelajaran 

Konvensional di Kelas Kontrol 

 

No Aspek Yang 

Diamati 

Indikator Nomor 

Soal 

I. Pra 

Pembelajaran 

1. Menyusun perencanaan pembelajaran 1 

2. Kesiapan ruang dan media pembelajaran 2, 3 

II. Kegiatan 

Awal 

Pembelajaran 

3. Mengawali pembelajaran 4, 5 

4. Memeriksa kesiapan siswa 6 

5. Melakukan kegiatan apersepsi 7, 8 

6. Menyampaikan tujuan pembelajaran 9 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Pembelajaran 

a. Menjelaskan materi pembelajaran  

7. Guru menjelaskan materi pembelajaan 

kepada siswa 

10, 11 

b. Pembagian kelompok diskusi  

8. Membagi siswa dalam beberapa kelompok 12 

9. Memberikan tugas diskusi pada tiap 

kelompok 

13, 14 

c. Diskusi kelompok  

10. Mengawasi siswa dalam pelaksanaan 

diskusi kelompok 

15 

11. Membimbing siswa dalam menyelesaikan 

tugas diskusi 

16 

d. Pelaporan hasil diskusi  

12. Membimbing perwakilan tiap kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi 

17 

13. Memberi kesempatan kelompok lain untuk 

bertanya 

18 

14. Guru bertindak sebagai fasilitator 19 

 

 

IV. 

 

 

Penutup 

15. Melakukan refleksi pembelajaran 20, 21 

16. Menyusun rangkuman materi 

pembelajaran 

22, 23 

17. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mencatat 

24 

18. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

25 

 

Dari Tabel 14, diketahui bahwa indikator aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran konvensional terdiri dari 18 butir. Dari 18 indikator tersebut, 

dikembangkan dalam 25 pernyataan. Pernyataan-pernyataan ini yang akan 

digunakan saat observasi saat pelaksanaan pembelajaran konvensional di kelas 

kontrol. Sedangkan untuk kisi-kisi lembar observasi aktivitas siswa dalam proses 
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pembelajaran IPA dengan menggunakan pembelajaran konvensional disajikan 

pada Tabel 16 berikut. 

 

Tabel 16 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa dalam Proses Pembelajaran IPA 

dengan Menggunakan Pembelajaran Konvensional 

 

No. Aspek Yang 

Diamati 

Indikator Nomor 

Soal 

 

 

 

 

I. 

 

 

 

 

Awal 

Pembelajaran 

1. Siswa merespon baik pada saat guru 

mengawali pembelajaran 

1, 2 

2. Siswa berantusias saat kegiatan apersepsi 3, 4 

3. Siswa  memperhatikan penjelasan guru 

dengan baik saat guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

5, 6 

4. Siswa merespon baik pada saat guru 

menjelaskan garis besar materi pembelajaran 

7, 8 

 

 

II. 

 

 

Pembagian 

Kelompok 

Diskusi 

5. Siswa memperhatikan guru dengan baik saat 

menjelaskan materi pembelajaran 

9 

6. Siswa aktif dalam pembagian kelompok 10 

7. Siswa memperhatikan dengan baik saat guru 

menjelaskan tugas yang harus dikerjakan oleh 

masing-masing kelompok 

11 

8. Siswa memanfaatkan kesempatan dengan 

baik saat guru memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya 

12 

III. Diskusi 

Kelompok 

9. Setiap siswa aktif saat diskusi 13, 14 

10. Setiap siswa aktif saat menyajikan hasil 

diskusi kelompok 

15 

 

 

IV. 

 

 

Pelaporan 

Hasil Diskusi 

11. Setiap kelompok menunjuk satu anak untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

16 

12. Setiap perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi 

17 

13. Setiap perwakilan kelompok memberi 

kesempatan kelompok lain untuk bertanya 

18, 19 

 

 

V. 

 

 

Penutup 

 

 

 

 

14. Siswa berpartisipasi aktif saat kegiatan 

refleksi 

20, 21 

15. Siswa berpartisipasi aktif saat kegiatan 

merangkum materi pembelajaran 

22, 23 

16. Siswa mencatat hasil rangkuman materi 

pembelajaran 

24 

17. Siswa mengerjakan soal tes 25 
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Dari Tabel 16 di atas, diketahui bahwa indikator aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran konvensional terdiri dari 17 butir. Dari 17 indikator tersebut, 

dikembangkan dalam 25 pernyataan. Pernyataan-pernyataan ini yang akan 

digunakan saat observasi saat pelaksanaan pembelajaran konvensional di kelas 

kontrol. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji 

perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan independent sampel t-test. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata antara dua 

kelompok sampel yang tidak berhubungan (Sugiyono dalam Priyatno, 2010:32). 

Sebelum dilakukan uji independent sampel t-test, terlebih dahulu dilakukan uji 

prasyarat yaitu uji normalitas dan homogenitas. 

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

populasi data antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal atau 

tidak. Menurut Priyatno (2010:71), suatu data dikatakan berdistribusi normal 

apabila signifikansi > 0,05. 

Uji homogenitas varian dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah data dari masing-masing kelompok sampel mempunyai varian yang sama 

atau berbeda. Menurut Priyatno (2010:76), suatu data dikatakan mempunyai 

varian yang sama apabila signifikansi > 0,05. 

Langkah-langkah uji independent sampel t-test adalah sebagai berikut 

(Priyatno, 2010:36): 

1) Menentukan hipotesis (Ho: tidak ada perbedaan antara rata-rata hasil 

belajar kelas eksperimen dengan kelas kontrol dan Ha : ada perbedaan 

antara rata-rata hasil belajar kelas eksperimen dengan kelas kontrol); 2) 

Menentukan tingkat signifikansi (Pengujian menggunakan uji dua sisi 

dengan tingkat signifikansi α = 5%); 3) Kriteria pengujian (Berdasar 

signifikansi: Ho diterima jika signifikansi > 0,05 dan Ho ditolak jika 

signifikansi < 0,05); 4) Membandingkan probabilitas (Jika nilai 

signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan jika nilai signifikansi < 0,05 

maka Ho ditolak); 5) Kesimpulan (Jika Ho diterima, artinya tidak ada 

perbedaan antara rata-rata hasil belajar kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol dan Jika Ho ditolak, artinya ada perbedaan antara rata-rata hasil 

belajar kelas eksperimen dengan kelas kontrol). 


