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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam

sub bab 1.3, maka jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu

(Quasi Experimental Desaign). Eksperimen semu merupakan pengembangan dari

eksperimen murni yang sulit dilaksanakan. Jenis penelitian ini dipilih karena

kelompok kontrol, tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variable-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Penelitian ini

termasuk penelitian kuantitatif, dimana data-data yang diperoleh akan diolah

dengan menggunakan teknik kuantitatif yaitu pengolahan data kuantitatif, dengan

menggunakan metode statistik.

Tujuan dari penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki ada tidaknya

hubungan sebab akibat serta seberapa besar hubungan sebab akibat tersebut

dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada kelompok eksperimen

dan menyediakan kontrol untuk perbandingan. Penelitian ini melibatkan dua

kelompok yaitu kelompok eksperimen (kelompok pertama yang pengajarannya

dilakukan dengan menggunakan metode inkuiri dengan bantuan video

pembelajaran) dan kelompok kontrol (kelompok kedua yang pengajarannya

dilakukan dengan metode inkuiri dengan bantuan media picture).

Pada kelompok eksperimen dikenakan perlakuan dengan penerapan metode

inkuiri dengan berbantuan video pembelajaran, sedangkan kelompok kontrol

dikenakan perlakuan dengan penerapan metode inkuiri berbantuan media picture.

Setelah tiga kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama untuk uji kesetaraan,

pertemuan kedua dan ketiga untuk penerapan perlakuan pada kedua kelompok,

pada pertemuan keempat kedua kelompok di tes dengan tes yang sama sebagai tes

hasil belajar akhir. Hasil kedua tes hasil belajar akhir ini diperbandingkan (diuji

perbedaannnya). Perbedaan hasil tes antara kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol menunjukkan pengaruh dari perlakuan yang diberikan.
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Dengan memberikan asumsi bahwa kedua kelompok tersebut memiliki

kesetaraan yang sama maka desain yang dipilih adalah Two Group Posttest Only.

Secara visual desail Two Group Posttest Only dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 Desain Penelitian Two Group Posttest Only

X1 : Perlakuan penerapan metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran

X2 : Perlakuan penerapan metode inkuiri berbantuan media picture

O2 : Nilai hasil belajar IPA kelompok eksperimen setelah diberi perlakuan

O4 : Nilai hasil belajar IPA kelompok kontrol setelah diberi perlakuan

Berdasarkan desain penelitian Two Group Posttest Only syarat untuk

melakukan penelitian adalah bahwa kedua kelompok memiliki kesetaraan yang

sama. Kedua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diberi

tes kesetaraan untuk mengetahui keadaan awal apakah ada perbedaan antara

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan untuk mengukur perbedaan

hasil belajar IPA digunakan tes hasil belajar IPA pada kelompok eksperimen

setelah diterapkan pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri berbantuan

media video pembelajaran dan pada kelompok kontrol setelah diterapkan

pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri berbantuan media picture.

Jika O2 secara signifikan lebih tinggi dari O4 maka pembelajaran dengan

metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran memiliki perbedaan

pengaruh serta lebih efektif dibanding dengan pembelajaran dengan metode

inkuiri berbantuan media picture.

X1 O2

X2 O4



50

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.2.1 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:2) “Variabel penelitian pada dasarnya adalah

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari sehingga informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya”. Dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel, yaitu variabel

bebas (variabel pengaruh) dan variabel terikat. Variabel bebas sebagai variabel

treatment adalah penerapan metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran

(X1). Sebagai pembanding, kelompok kontrol diberi perlakuan penerapan metode

inkuiri berbantuan media picture (X2) sedangkan variabel terikat merupakan

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel

bebas. Variabel terikat penelitian ini adalah hasil belajar siswa berupa nilai tes

hasil belajar IPA.

3.2.2 Definisi Operasional

Sebagai acuan dalam penelitian ini, maka variabel tersebut perlu

didefinisikan secara operasional. Variabel penggunaan metode inkuiri berbantuan

media video pembelajaran didefinisikan secara operasional sebagai proses

pembelajaran IPA kelas 5 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten

Boyolali dimana siswa dihadapkan pada suatu keadaan atau masalah untuk

kemudian dicari jawaban atau kesimpulannya dengan berbantuan media video

pembelajaran sehingga menempatkan siswa sebagai pemeran belajar yang aktif.

Demikian juga untuk variabel penggunaan metode inkuiri berbantuan media

picture didefinisikan secara operasional sebagai proses pembelajaran IPA kelas 5

SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dimana siswa

dihadapkan pada suatu keadaan atau masalah untuk kemudian dicari jawaban atau

kesimpulannya dengan berbantuan media picture sehingga menempatkan siswa

sebagai pemeran belajar yang aktif. Sedangkan hasil pembelajaran IPA

didefinisikan secara operasional sebagai ketercapaian hasil belajar IPA aspek

kognitif dari pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri berbantuan media

video pembelajaran maupun dengan menggunakan metode inkuiri berbantuan
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media picture yang terlihat dari nilai tes hasil belajar IPA untuk KD

mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi

makhluk hidup dan lingkungan yang diukur dengan menggunakan tes hasil belajar

berupa tes formatif pilihan ganda dengan 25 butir soal.

3.3 Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 01 Ampel, Kecamatan Ampel,

semester 2 Tahun Pelajaran 2012-2013. Secara lebih rinci SD ini terletak di Jl.

Raya Solo-Semarang Km 40, desa Gentansari RT 01 RW 01, Kecamatan Ampel

Kabupaten Boyolali. SD Negeri 01 Ampel memiliki luas tanah 1280 m2 dan luas

bangunan 911 m2.  Secara lebih rinci luas bangunan SD Negeri 01 Ampel adalah

sebagai berikut: Ruang KBM 9 Kelas dengan luas 432 m2, ruang Kepala Sekolah

24 m2, ruang Guru 24 m2 , ruang PSB 56 m2, ruang agama 25 m2, Mushola 25 m2,

UKS 11 m2, luas kamar mandi dan MCK 24 m2, ruang dapur 36 m2, kantin 4 m2,

gudang 56 m2, tempat parkir/garasi  12 m2,  dan tempat bermain 182 m2.

SD Negeri 01 Ampel ini terakreditasi A sejak tahun 2008 sampai dengan

sekarang dan dapat dikatakan berkualitas baik. Tenaga Kependidikan SD Negeri 1

Ampel meliputi: 1 orang Kepala Sekolah, 9 orang Guru Kelas, 1 orang Guru

Pendidikan Jasmani, 1 orang Guru Agama Islam, 1 orang Guru Agama Katholik,

1 orang Guru Agama Kristen, 1 orang Guru Agama Budha, 1 orang Guru Bahasa

Inggris, 1 orang Tata Usaha, dan 1 orang Penjaga Sekolah.

Penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah jenis penelitian quasi

experimental atau eksperimen semu dimana ada dua kelompok yang dijadikan

sebagai subyek penelitian; pertama adalah kelompok eksperimen dan kedua

adalah kelompok kontrol. Subyek yang dijadikan dalam penelitian adalah siswa

kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 01 Ampel Kabupaten Boyolali dengan kelas paralel

yaitu kelas 5A dan 5B. Untuk lebih memperjelas gambaran subyek, berikut

disajikan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 2
Data Siswa kelas 5A dan kelas 5B SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel

Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

Kelas Kelompok
Jenis Kelamin

Jumlah siswa
Laki-laki Perempuan

5A Eksperimen 12 12 24
5B Kontrol 12 12 24

Jumlah 48

Berdasarkan pada Tabel 2 diketahui bahwa subyek penelitian adalah siswa

SDN 01 Ampel Kab Boyolali dengan total keseluruhan 48 siswa, dengan jumlah

siswa masing-masing 24 siswa pada kelas 5A dan 5B. Penetapan kedua kelas

sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara acak

karena kedua kelas tidak memiliki perbedaan yang signifikan atau dapat dikatakan

setara dan hasilnya siswa kelas 5A SD Negeri 01 Ampel Kab Boyolali dijadikan

sebagai kelompok eksperimen dan siswa kelas 5B SD Negeri 01 Ampel dijadikan

sebagai kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen yang berjumlah 24 siswa

terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan demikian juga dengan

kelompok kontrol yang terdiri dari 24 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki

dan 12 siswa perempuan.

Alasan yang menjadi pertimbangan peneliti memilih SD Negeri 01 Ampel

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali adalah karena SD Negeri 01 Ampel

memiliki kelas paralel, salah satunya adalah kelas 5 sehingga memudahkan proses

penelitian. Selain itu penelitian dengan judul perbedaan pengaruh penerapan

metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran dengan metode inkuiri

berbantuan media picture dalam pembelajaran IPA belum pernah dilakukan di SD

Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Media video

pembelajaran juga masih jarang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran

karena faktor ketersediaan video pembelajaran di sekolah yang masih kurang serta

pengetahuan guru yang masih kurang tentang cara penggunaan LCD untuk

menampilkan video pembelajaran.

Berdasarkan desain penelitian yang dipilih maka sebelum dilakukan

penelitian, dilakukan uji kesetaraan. Dari kedua kelompok yang berbeda tersebut
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dilakukan uji kesetaraan. Tes yang diberikan diawal sebelum diberikan perlakuan

bertujuan untuk melihat kesetaraan kemampuan awal antara dua kelompok yang

digunakan sebagai subyek penelitian. Pada penelitian ini uji kesetaraan

menggunakan 25 soal pilihan ganda yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya.

Uji kesetaraan dengan menggunakan uji t Independent Sample Test dilakukan

atas hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA sebelum perlakuan dengan materi

yang sama dengan materi yang akan digunakan dalam penelitian yaitu materi

peristiwa alam. Uji kesetaraan yang dilakukan pada kelompok kontrol dan

kelompok eksperimen di uji t dengan menggunakan bantuan program SPSS 20 for

windows. Sebelum dilakukan uji kesetaraan, dilakukan uji prasyarat terlebih

dahulu, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.

Uji normalitas dilakukan untuk melihat normal tidaknya penyebaran data

dari variable penelitian. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan onesample – kolmogrov test pada SPSS versi 20. sig (2-tailed). Jika

sig (2-tailed) > 0,05 maka sebaran data tersebut normal, sedangkan jika sig (2-

tailed) < 0,05 maka sebaran data tersebut tidak normal. Hasil uji normalitas dapat

dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas Nilai Tes Kesetaraan Kelas 5A dan 5B
SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

Berdasarkan Tabel 3 terlihat jelas bahwa analisis uji Kolmogorov-Smirnov

tingkat signifikasi pada kelompok eksperimen 0.200 demikian juga untuk

kelompok kontrol yang berarti bahwa signifikasi lebih besar dari 0,05 maka kedua

kelompok tersebut berdistribusi normal.
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Untuk melihat hasil uji homogenitas antara hasil belajar awal sebelum diberi

perlakuan pada kelas 5A sebagai kelompok eksperimen dan kelas 5B sebagai

kelompok kontrol dapat dilihat dari Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Homogenitas Nilai Tes Kesetaraan Kelas 5A dan 5B
SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa signifikasi sebesar 0,498. Karena

signifikasi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen

dan kelompok kontrol mempunyai varian yang sama.

Setelah diketahui uji normalitas dan homogenitas maka dilakukan uji t

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil uji t dapat dilihat pada

Tabel 5:

Tabel 5
Hasil Uji t Nilai Tes Kesetaraan Kelas 5A dan 5B SD Negeri 01 Ampel

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Semester 2
Tahun Pelajaran 2012/2013

Setelah dilakukan uji t pada hasil tes belajar siswa sebelum diberi perlakuan

pada kedua kelompok, terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan anatara

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kriteria berdasarkan signifikasi

adalah jika lebih besar dari 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak dan signifikasi

kurang dari 0.005 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Adapun Ho dan Ha adalah

sebagai berikut:
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Ho: Tidak ada perbedaan antara rata-rata skor hasil belajar antara kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol

Ha: Ada perbedaan antara rata-rata skor hasil belajar antara kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa tabel Independent Samples Test

dengan nilai Sig (2-tailed) 0,484 > 0,05, sedangkan berdasarkan perhitungan uji t

pada Tabel 5 tersebut sig (2-tailed) diketahui sebesar 0.484 yang artinya lebih

besar dari 0.05 (0.922 > 0.05) maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi dapat

disimpulkan bahwa kedua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol adalah kelompok yang setara, yaitu tidak terdapat perbedaan yang

signifikan antara kedua kelompok tersebut.

Setelah posisi kedua kelompok tersebut seimbang, maka kelompok

eksperimen yaitu kelas 5A diberi penerapan perlakuan untuk diajar dengan

pembelajaran metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran (X1) dan

kelompok kontrol diajarkan dengan metode inkuiri berbantuan media picture (X2).

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik, yaitu

teknik tes dan observasi. Teknik tes untuk melihat hasil belajar siswa sedangkan

teknik observasi untuk melihat keterlaksanaan sintak pembelajaran dalam

penelitian. Berikut akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini:

3.4.1.1 Tes

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk melihat hasil belajar IPA

pada siswa kelas 5 SD Negeri 01 Ampel Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013,

yang berupa tes tertulis berbentuk pilihan ganda. Tes ini disusun berdasarkan

indikator, standar kompetensi, dan kompetensi dasar pada mata pelajaran IPA

kelas 5 SD. Tes digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar IPA pada pokok

bahasan peristiwa alam pada kelas 5A sebagai kelompok eksperimen yang
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diajarkan dengan metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran dan pada

kelas 5B sebagai kelompok kontrol yang diajarkan dengan metode inkuiri

berbantuan media picture.

3.4.1.2 Teknik observasi

Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk

mengamati keterlaksanaan sintak dalam memberikan treatment di dalam kelas.

Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran IPA yang dilaksanakan pada

dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dengan penerapan metode inkuiri

berbantuan media video pembelajaran dan kelompok kontrol dengan penerapan

metode inkuiri berbantuan media picture.

3.4.2 Instrumen Pengumpulan data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi

yang dilakukan pada saat proses pembelajaran dan tes yang dilakukan setelah

proses pembelajaran. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai

berikut:

3.4.2.1 Instrumen Lembar Observasi

Instrumen ini digunakan untuk mengontrol  proses pembelajaran agar

berlangsung sesuai kondisi yang diharapkan. Observasi atau yang sering disebut

pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu

obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi pada penelitian ini

dilakukan terhadap proses pembelajaran IPA yang dilaksanakan pada dua

kelompok yaitu kelompok eksperimen dengan penerapan metode inkuiri

berbantuan media video pembelajaran dan kelompok kontrol dengan penerapan

metode inkuiri berbantuan media picture. Sintaks pembelajaran yang akan

diterapkan pada dua kelompok penelitian tersusun dalam kisi-kisi lembar

observasi sebagai berikut:
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Tabel 6
Kisi-Kisi Lembar Observasi Metode Inkuiri Berbantuan Media Video

Pembelajaran pada Siswa Kelas 5A SD Negeri 01 Ampel
Sebagai Kelompok Eksperimen

Sintak atau langkah
pembelajaran inkuiri

Indikator atau Tindakan

Membuka pelajaran

Mengucapkan salam, doa, dan absensi
Guru melakukan apersepsi dengan menceritakan
suatu peristiwa alam yang pernah terjadi di Indonesia
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus
dicapai siswa
Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang
nanti akan dilakukan siswa yaitu dengan pemanfaatan
media video pembelajaran untuk mencapai tujuan
yang telah dijelaskan sebelumnya

Merumuskan
masalah untuk

dipecahkan siswa

Guru bersama-sama dengan siswa menentukan obyek
ipa yang akan diteliti.
Guru membuat peta konsep tentang peristiwa alam
dan menjelaskannya
Guru dan siswa menentukan peristiwa alam yang
akan dipelajari bersama pada hari ini
Guru dan siswa memikirkan beberapa pertanyaan
yang menjadi rumusan masalah berkaitan dengan
peristiwa alam tersebut

Menetapkan jawaban
sementara atau lebih

dikenal dengan
istilah hipotesis

Guru mendorong siswa agar dapat merumuskan
jawaban sementara dengan melakukan kegiatan tanya
jawab dengan siswa
Guru mengumpulkan jawaban-jawaban dari siswa dan
menulisnya di papan tulis
Guru menjelaskan bahwa jawaban tersebut
merupakan jawaban sementara

Mencari informasi,
data, dan fakta yang

diperlukan untuk
menjawab hipotesis
atau permasalahan

dengan pemanfaatan
media video

pembelajaran

Guru membentuk kelompok belajar untuk kegiatan
diskusi, tiap kelompok berjumlah 5 siswa
Guru menjelaskan beberapa peraturan dalam diskusi.
Guru menyiapkan media video pembelajaran yang
akan digunakan
Siswa mulai berfikir kritis melihat dan mengamati
video pembelajaran yang berkaitan dengan peristiwa
alam dengan tenang dan tertib

Siswa diberi kesempatan untuk mencatat hal-hal yang
penting dan menuliskan materi yang didapat dari
video pembelajaran
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Selain dilakukan pada kelompok eksperimen, kegiatan observasi juga

dilakukan pada kelompok kontrol yaitu siswa kelas 5B SD Negeri 01 Ampel

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013.

Sintaks pembelajaran metode inkuiri berbantuan media picture yang akan

diterapkan pada kelompok kontrol tersusun dalam kisi-kisi lembar observasi.

Guru meminta siswa untuk menyelesaikan
permasalahan dan memulai diskusi dengan teman
sekelompoknya dengan waktu yang sudah ditentukan

Menarik kesimpulan
jawaban atau
generalisasi

Guru menunjuk kelompok untuk memintanya
membacakan hasil diskusinya di depan kelas

Guru dan siswa memberikan tepuk tangan untuk
menumbuhkan semangat

Guru menanggapi jawaban siswa dan meluruskan
jawaban-jawaban yang salah

Guru dan siswa membuat kesimpulan jawaban yang
benar atas pertanyaan-pertanyaan tersebut

Guru mengingatkan kembali hipotesis yang sudah
disampaikan siswa dan mencocokkan dengan jawaban
yang benar

Guru membimbing siswa membuat rangkuman
tentang peristiwa alam di buku catatan masing-
masing

Mengamplikasikan
kesimpulan

Guru memberikan beberapa soal secara lisan untuk
melatih siswa mengingat apa yang dipelajari hari ini

Guru membahas secara singkat jawaban dari soal
tersebut

Guru memberikan tugas mandiri berkaitan tentang
materi peristiwa alam untuk dikerjakan di rumah

Menutup pelajaran

Guru mengingatkan pada siswa untuk membaca
catatan tentang materi peristiwa alam di rumah

Guru memberikan penguatan dan motivasi untuk
belajar lebih giat lagi dan membaca materi yang akan
dipelajari pada materi berikutnya

Guru menutup pelajaran dengan salam dan doa
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Kisi-kisi lembar observasi yang dilakukan pada kelompok kontrol

tersajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Kisi-Kisi Lembar Observasi Metode Inkuiri Berbantuan Media Picture
pada Siswa Kelas 5B SD Negeri 01 Ampel Sebagai Kelompok Kontrol

Sintak atau langkah
pembelajaran inkuiri

Indikator atau Tindakan

Membuka pelajaran

Mengucapkan salam, doa dan absensi
Guru melakukan apersepsi dengan menceritakan suatu
peristiwa alam yang pernah terjadi di Indonesia
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus
dicapai siswa
Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang
nanti akan dilakukan siswa yaitu dengan pemanfaatan
media picture (gambar)

Merumuskan
masalah untuk

dipecahkan siswa

Guru bersama-sama dengan siswa menentukan obyek
ipa yang akan diteliti dengan membuat peta konsep
tentang peristiwa alam dan menjelaskannya
Guru dan siswa menentukan tiga peristiwa alam yang
akan dipelajari bersama pada hari ini
Guru dan siswa memikirkan beberapa pertanyaan yang
menjadi rumusan masalah berkaitan dengan peristiwa
alam tersebut

Menetapkan jawaban
sementara atau lebih

dikenal dengan
istilah hipotesis

Guru mendorong siswa agar dapat merumuskan
jawaban sementara dengan melakukan kegiatan tanya
jawab dengan siswa
Guru mengumpulkan jawaban-jawaban dari siswa dan
menulisnya di papan tulis
Guru menjelaskan bahwa jawaban tersebut merupakan
jawaban sementara

Mencari informasi,
data, dan fakta yang

diperlukan untuk
menjawab hipotesis
atau permasalahan

dengan pemanfaatan
media picture

Guru membentuk kelompok belajar untuk kegiatan
diskusi, tiap kelompok berjumlah 5 siswa
Guru memfasilitasi siswa dengan menggunakan media
picture
Siswa mulai berfikir kritis melihat dan mengamati
picture yang berkaitan dengan peristiwa dengan tenang
Siswa diberi kesempatan untuk mencatat hal-hal yang
penting yang didapat dari hasil pengamatan pada
gambar-gambar yang sudah disediakan guru
Guru meminta siswa untuk menyelesaikan
permasalahan dan memulai diskusi dengan teman
sekelompoknya
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3.4.2.2 Lembar Tes Hasil Belajar

Jenis tes yang digunakan adalah tes sumatif berupa pilihan ganda dengan

materi pokok peristiwa alam yang sering terjadi di Indonesia untuk mengukur

hasil belajar IPA. Tes ini disusun berdasarkan indikator, standar kompetensi, dan

kompetensi dasar pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD. Standar kompetensi yang

digunakan adalah memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya

dengan penggunaan sumber daya alam dan kompetensi dasarnya adalah

mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi

makhluk hidup dan lingkungan

Untuk menjamin tes yang digunakan merupakan tes yang baik maka tes

disusun mengikuti langkah penyusunan tes: menyusun kisi-kisi, menyusun butir

soal, ujicoba, analisis validitas dan reliabilitas, serta memilih dan merangkai tes.

Langkah pertama menyusun kisi-kisi tes hasil belajar IPA kelompok eksperimen

Menarik kesimpulan
jawaban

Guru menunjuk kelompok untuk memintanya
membacakan hasil diskusinya
Guru dan siswa memberikan tepuk tangan untuk
menumbuhkan semangat
Guru menanggapi jawaban siswa dan meluruskan
jawaban-jawaban yang salah
Guru dan siswa membuat kesimpulan jawaban yang
benar atas pertanyaan-pertanyaan tersebut
Guru mengingatkan kembali hipotesis yang sudah
disampaikan siswa dan mencocokkan dengan jawaban
yang benar
Guru membimbing siswa untuk membuat rangkuman
tentang peristiwa alam di buku catatan masing-masing

Mengamplikasikan
kesimpulan

Guru memberikan beberapa soal secara lisan untuk
melatih siswa mengingat apa yang dipelajari hari ini
Guru membahas secara singkat jawaban dari soal
tersebut
Guru memberikan tugas mandiri berkaitan tentang
materi peristiwa alam untuk dikerjakan di rumah

Menutup pelajaran

Guru memberikan penguatan dan motivasi untuk
belajar lebih giat lagi dan membaca materi yang akan
dipelajari pada materi berikutnya
Guru menutup pelajaran dengan salam dan doa
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dan kelompok kontrol siswa kelas 5 SD Negeri 01 Ampel Semester 2 Tahun

Pelajaran 2012/2013 hasilnya disajikan dalam Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Kisi-kisi Tes Hasil Belajar IPA Kelompok Ekperimen dan Kelompok Kontrol
Siswa Kelas 5 SD Negeri 01 Ampel Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

Standar
Kompetensi

Kompetensi Dasar Indikator soal
Nomor

soal

7.Memahami
perubahan
yang terjadi
di alam dan
hubungan-
nya dengan
penggunaan
sumber daya
alam 7.1 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan

7.1 Mengidentifikasi
peristiwa alam
yang terjadi di
Indonesia dan
dampaknya bagi
makhluk hidup
dan lingkungan

Memberi contoh peristiwa
alam yang pernah terjadi di
Indonesia

19, 30

Pengelompokan peristiwa
alam yang dapat dicegah
dan tidak dapat dicegah

26, 34, 50

Menemukan cara yang
tepat untuk mencegah
peristiwa alam banjir dan
tanah longsor

3, 6, 10,
18, 21, 24,
45

Menjelaskan penyebab
terjadinya peristiwa
gunung meletus

46, 49

Mengidentifikasi  material
yang dikeluarkan perut
bumi saat terjadi gunung
meletus

1, 15, 31,
41

Memberi contoh penyebab
terjadinya peristiwa alam
banjir

5, 9

Mengidentifikasi
terjadinya peristiwa alam
tsunami

20, 23, 28,
42

Menyebutkan penyebab
terjadinya peristiwa alam
tanah longsor

7, 43

Mendiskripsikan terjadinya
peristiwa alam angin
puting beliung

2, 4,  25,
32

Mengidentifikasi penyebab
terjadinya peristiwa alam
gempa bumi

8, 27, 33,
35, 37, 39,
47

Menyebutkan dampak dari
terjadinya peristiwa alam
tanah longsor

13, 22, 48
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Menemukan dampak
positif dari terjadinya
peristiwa alam gunung
meletus

14, 29

Memberi contoh dampak
dari terjadinya peristiwa
alam banjir

11, 12

Menyebutkan dampak dari
terjadinya peristiwa alam
gempa bumi bagi
kehidupan dan lingkungan

16, 44

Menjelaskan dampak dari
terjadinya angin puting
beliung

17, 40

Menyebutkan tanda-tanda
yang menunjukkan gunung
akan meletus

36, 38

3.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Butir soal yang telah disusun diuji coba di kelas 5 SD Negeri Sidorejo Lor

07  Salatiga dengan jumlah siswa sebanyak 49 siswa. Skor hasil uji coba ini di

analisis untuk mengetahui validitas dan reliabilitas butir soal.

3.5.1 Validitas Instrumen

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan

data (mengukur) itu valid. Sugiyono (2011:349) mengatakan bahwa hasil

penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan

instrumen yang valid dan reliabel. Validitas suatu tes atau instrumen adalah

instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak di ukur.

Pada penelitan ini menggunakan batas minimal koefisien korelasinya ≥0,20

untuk menyatakan bahwa item intrumen valid. Penelitian ini menggunakan dasar

teori dari Arikunto (2012:89) yang menyatakan semua item yang mencapai

koefisien minimal 0,20 daya pembedanya dianggap sangat memuaskan. Kategori

inilah yang digunakan untuk menentukan apakah soal valid atau tidak. Validitas

instrument tes dihitung menggunakan bantuan Software SPSS 20.0 for windows

yaitu dengan cara Analyze – Correlate – Bevariate kemudian untuk melihat

hasilnya apakah item soal valid atau tidak, dapat dilihat pada output hasil
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penghitungan, apabila nilai koefisien kurang dari 0,05 maka item soal tersebut

tidak valid dan tidak dapat digunakan.

Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel diharapkan hasil

penelitian akan menjadi valid dan reliabel. Sedangkan tes yang menghasilkan data

yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran, dikatakan sebagai tes yang

memiliki validitas yang rendah.

Setelah dilakukan uji validitas butir soal materi peristiwa alam, dari 50 butir

soal, diketahui bahwa ada 30 butir soal yang dinyatakan valid dan 20 butir soal

yang dinyatakan tidak valid. Berikut akan dirumuskan dalam Tabel 9 untuk

memperjelas instrument soal yang sudah valid:

Tabel 9
Hasil Uji Validitas Instrumen Tes Hasil Belajar IPA

Indikator soal Nomor soal

Hasil Uji Validitas Nomor soal
yang

digunakan
untuk tes hasil

belajar IPA
Valid

Tidak
Valid

Memberi contoh
peristiwa alam yang
pernah terjadi di
Indonesia

19, 30 19 20 19

Pengelompokan
peristiwa alam yang
dapat dicegah dan
tidak dapat dicegah

26, 34, 50 26, 50 34 26, 50

Menemukan cara yang
tepat untuk mencegah
peristiwa alam banjir
dan tanah longsor

3, 6, 10, 18,
21, 24, 45

3, 10, 18
6, 21, 24,

45
3, 10

Menjelaskan penyebab
terjadinya peristiwa
gunung meletus

46, 49 46, 49 -
46, 49

Mengidentifikasi
material yang
dikeluarkan perut
bumi saat terjadi
gunung meletus

1, 15, 31, 41 31, 41 1, 15 31, 41
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Indikator soal Nomor soal

Hasil Uji Validitas Nomor soal
yang

digunakan
untuk tes hasil

belajar IPA

Valid
Tidak
Valid

Memberi contoh
penyebab terjadinya
peristiwa alam banjir

5, 9 5, 9 - 5, 9

Mengidentifikasi
terjadinya peristiwa
alam tsunami

20, 23, 28,
42

28, 42 20, 23 42

Menyebutkan
penyebab terjadinya
peristiwa alam tanah
longsor

7, 43 43 7 43

Mendiskripsikan
terjadinya peristiwa
alam angin puting
beliung

2, 4,  25, 32 2 4, 25, 32 2

Mengidentifikasi
penyebab terjadinya
peristiwa alam gempa
bumi

8, 27, 33,
35, 37, 39,

47

27, 33, 35,
37, 39, 47

8
27, 35, 37, 39,

47

Menyebutkan dampak
dari terjadinya
peristiwa alam tanah
longsor

13, 22, 48 13, 48 22
13

Menemukan dampak
positif dari terjadinya
peristiwa alam gunung
meletus

14, 29 14 29 14

Memberi contoh
dampak dari terjadinya
peristiwa alam banjir

11, 12 12 11 12

Menyebutkan dampak
dari terjadinya
peristiwa alam gempa
bumi bagi kehidupan
dan lingkungan

16, 44 44 16 44

Menjelaskan dampak
dari terjadinya angin
puting beliung

17, 40 17, 40 - 40

Menyebutkan tanda
yang menunjukkan
gunung akan meletus

36, 38 36 38 36
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Adapun soal yang valid adalah soal nomor 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18,

19, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50.

Sedangkan soal yang tidak valid adalah soal nomor: 1, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 34, 38, 45. (hasil pengujiannya dilampirkan pada

halaman lampiran).

Dari 30 soal yang valid, digunakan 25 soal untuk menilai hasil belajar IPA

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam penentuan pemilihan soal

mengacu pada setiap indikator harus ada minimal 1 soal untuk mewakilinya,

untuk indikator yang terdapat beberapa soal yang valid dipilih semua atau

beberapa soal dengan memperhatikan tingkat validitasnya dan tingkat kesukaran

soal.

3.5.2 Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas suatu tes adalah taraf sampai dimana suatu tes mampu

menunjukkan konsistensi hasil pengukuranya yang diperlihatkan dalam taraf

ketepatan dan ketelitian hasil. Taraf reliabilitas suatu tes dinyatakan dalam suatu

koefisien yang disebut koefisien reliabilitas (rtt). Ketentuan reliabilitas pada

penelitian ini mengacu pada pendapat Sekaran dalam Azwar (2010:98)

menyatakan bahwa reliabiliti kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7

dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik.

Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila nilai alpha > 0,7. Reliabilitas

suatu instrumen dapat dihitung menggunakan bantuan Software SPSS 20.0 yaitu

dengan cara Analyze – Scale – Reliability Analysis kemudian untuk melihat

hasilnya apakah instrument reliabel atau tidak, dapat dilihat pada output hasil

penghitungan (hasil pengujian output reliabilitas disajikan dalam lampiran).

Adapun nilai alpha hasil pengujian reliabilitas, disajikan pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10
Hasil Reliabilitas Instrumen
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Berdasarkan Tabel 10 tentang kategori koefisien reliabilitas, maka

reliabilitas instrumen berada pada kategori reliabilitas baik. Hal ini dilihat dengan

hasil alpha yaitu 0.863.

3.5.3 Analisis Taraf Kesukaran Soal

Tingkat kesukaran soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan

tidak terlalu sukar. Kriteria yang digunakan menurut Sudjana (2011) adalah makin

kecil indeks yang diperoleh, makin sulit soal tersebut. Sebaliknya makin besar

indeks yang diperoleh makin mudah soal tersebut. Dengan mengacu pada kriteria

indeks yang dijabarkan oleh Sudjana (2011), kriteria indeks kesulitan soal itu

adalah sebagai berikut:

0 – 0,30 = Soal kategori sukar

0,31 – 0,70 = Soal kategori sedang

0,71 – 1,00 = Soal kategori mudah

Analisis tingkat kesukaran dilakukan dengan bantuan SPSS versi 20,0 for

windows. Dari uji tingkat kesukaran 30 soal tes hasil belajar yang sudah valid

diperoleh 7 soal termasuk dalam kategori soal mudah yaitu soal nomor 3, 17, 18,

28, 33, 43, 48, sedangkan 23 soal termasuk dalam kategori soal sedang yaitu 14,

19, 26, 27, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, dan tidak ada soal

yang masuk dalam kategori soal sukar. Dari 30 soal tersebut dipilih 25 soal yang

akan digunakan sebagai soal tes hasil belajar IPA. Dalam penentuan pemilihan

soal memperhatikan tingkat validitas dan tingkat kesukaran soal, dari hasil

pemilihan soal diperoleh soal nomor 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 26, 27, 31, 35,

36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50 untuk digunakan sebagai soal tes hasil

belajar IPA setelah diberi perlakuan. (hasil pengujiannya dilampirkan pada

halaman lampiran).

s
3.6 Teknis Analisis Data

Data yang terkumpul dari tes hasil belajar IPA pada kelompok kontrol dan

kelompok eksperimen dilakukan pengujian perbedaan rata-rata. Teknik analisis

yang digunakan adalah uji t Independent Samples Test. Agar kesimpulan yang

diambil tidak menyimpang maka syarat dari uji t-test adalah dilakukannya uji
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normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dan homogenitas penelitian ini

menggunakan SPSS versi 20 (Statistic Product and Service Solution). Jika data

berdistribusi normal maka digunakan statistik parametik. Sedangkan jika data

tidak berdistribusi normal maka digunakan statistik nonparametris yang tidak

menuntut banyak asumsi. Di samping itu dilakukan uji homogenitas dengan uji

Levene's Test for Equality of Variance yang dilakukan simultan dengan proses

analisis uji t Independent Samples Test.

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel penelitian

berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau tidak. Sedangkan uji

homogenitas untuk memastikan kelompok data berasal dari populasi yang

homogen. Jika taraf signifikasi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi

homogen. Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan bantuan

software SPSS 20 for windows. Untuk mengetahui homogenitas varians digunakan

uji Levene-Test.

Kemudian data yang diperoleh merupakan data kuantitatif yang didapatkan

dari tes hasil belajar IPA pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Data

tersebut dilakukan pengujian perbedaan rata-rata dengan uji t yang dilakukan

dengan bantuan SPSS 20 for windows. Teknik ini digunakan untuk menguji

perbedaan rerata dari kelas 5A sebagai kelompok eksperimen dan kelas 5B

sebagai kelompok kontrol (untuk mencari perbedaan hasil belajar).


