
 
 

26 
 

BAB III 

METODOLOGI 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 aktif tipe Card Sort dengan kelas kontrol yang 

menggunakan metode mengajar ceramah. Kemudian, pada kedua 

kelas tersebut dilakukan evaluasi dan hasilnya dibandingkan. 

Desainnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Desain Pelaksanaan Eksperimen (Sugiyono, 2010: 65
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3.1.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar yaitu SDN Kalibeji 01 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, semester II tahun 

pelajaran 2012/2013. 

 

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Konsep 

3.2.1.  Variabel Penelitian 

Variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2010: 80). Dalam penelitian 

ini yang merupakan variabel bebas (X) adalah model pembelajaran 

aktif tipe Card Sort. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010: 80). 

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah hasil belajar. 

 

3.2.2. Definisi Operasional Konsep 

 Model Pembelajaran aktif tipe Card Sort adalah model 

pembelajaran yang menekankan tentang aktifitas kerjasama 

yang bisa digunakan antara siswa untuk mengajarkan konsep, 

karakteristik, klasifikasi, fakta tentang benda, atau menilai 

informasi. 

 Hasil Belajar adalah akibat yang diterima setelah mengalami 

belajar IPA dengan menerapkan model pembelajaran aktif 

tipe Card Sort, dimana hasil itu dituangkan dalam bentuk 

angka (nilai). 

 

3.3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5B SDN 

Kalibeji 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang sebagai kelompok 

eksperimen dan siswa kelas 5A SDN Mangunsari 02 sebagai kelompok 
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kontrol. Untuk penentuan kedua kelas untuk dijadikan kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol, perlu dilakukan uji normalitas dan 

homogenitas pada kedua kelompok ini. Berikut disajikan hasilnya  

Tabel 3. 1 

Uji Normalitas Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SeteSetelah dilakukan pengujian dengan menggunakan One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test, diketahui bahwa data hasil belajar siswa pada 

kelompok eksperimen berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan 

signifikansi 2 tailed sebesar 0.983 atau lebih besar dari p 0.05. Demikian 

juga hasil belajar pada kelompok kontrol. Setelah dilakukan pengujian 

ditemukan bahwa hasil belajar pada kelompok kontrol juga berdistribusi 

normal. Ini dibuktikan dengan signifikansi 2 tailed sebesar 0.953 atau 

lebih besar dari p 0.05. Dari hasil uji semacam ini, maka dapat dikatakan 

bahwa kedua kelompok tersebut dapat digunakan sebagai kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol. 

Langkah berikut yang dilakukan untuk melakukan penentuan subyek 

dikatakan dapat digunakan sebagai kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol adalah perlu dilakukan yang disebut dengan uji 

homogenitas. Berikut adalah hasil uji homogenitas hasil belajar kedua 

kelas pada SDN Kalibeji 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Eksperimen kontrol 

N 13 17 

Normal Parametersa Mean 84.6154 56.4706 

Std. Deviation 11.62998 8.79714 

Most Extreme Differences Absolute .129 .187 

Positive .108 .122 

Negative -.129 -.187 

Kolmogorov-Smirnov Z .464 .770 

Asymp. Sig. (2-tailed) .983 .593 

a. Test distribution is Normal. 
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Tabel 3. 2 

Uji Homogenitas 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa F 0.523 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.476 atau lebih besar dari p 0.05. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa data hasil belajar siswa baik pada kelompok 

eksperimen maupun pada kelompok kontrol, memiliki variansi yang 

homogen. 

 

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. 

 

  Levene's Test for Equality of Variances 

  

F Sig.   

Hasilbelajar Equal variances assumed .523 .476 

Equal variances not assumed   
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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. Berikut disajikan dalam 

tabel kisi-kisi lembar observasi sebagai berikut: 

Tabel 3. 3 

Lembar Observasi Kegiatan Guru 

Tahapan 

Kegiatan 

Aspek yang 

Diamati 

Indikator  

Kegiatan 

pendahuluan 

Membuka 

pelajaran 

1. Memberikan salam 

2. Mengabsensi siswa 

3. Memberikan apersepsi 

4. Membangkitkan 

motivasi dan minat 

untuk belajar tentang 

materi sifat-sifat 

cahaya 

5. Menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

6. Memberikan pretest 

Kegiatan inti Penyampaian 

materi dan 

1. Menjelaskan materi 

pembelajaran 

2. Menjelaskan proses 
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strategi 

pembelajaran 

model pembelajaran 

yang akan 

dilaksanakan 

 Penggunaan 

model 

pembelajaran dan 

pemanfaatan 

sumber belajar 

1. Memberikan setiap 

siswa kartu yang berisi 

kategori yang cocok 

(jawaban dan 

pertanyaan) dengan 

satu atau beberapa 

kartu 

2. Memberikan 

kesempatan siswa 

mencari pasangan 

kartunya (pertanyaan 

dan jawaban) 

3. Siswa yang telah 

menemukan 

pasangannya 

berdiskusi tentang 

materi yang diajarkan 

4. Kemukakan poin-poin 

penting tentang materi 

yang disampaikan 

 Penilaian hasil 

belajar 

1. Memberikan 

kesempatan kepada 

kelompok untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusinya di 

depan kelas 

2. Memberikan 

kesempatan kelompok 

lain menanggapi hasil 

presentasi kelompok 

Kegiatan 

penutup 

Mengakhiri 

pelajaran 

1. Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

mengambil kesimpulan 

2. Meluruskan 

pemahaman siswa 

3. Memberikan posttest 
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Tabel 3. 4 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Tahapan 

Kegiatan 

Aspek yang 

Diamati 

Indikator  

Kegiatan 

pendahuluan 

Membuka 

pelajaran 

1. Menjawab apersepsi 

2. Termotivasi untuk 

belajar 

3. Memahami tujuan 

pembelajaran 

4. Menjawab pretest 

Kegiatan inti Penyampaian 

materi dan 

strategi 

pembelajaran 

1. Menyimak penjelasan 

materi pembelajaran 

2.  Memahami langkah-

langkah pembelajaran 

berdasarkan model 

pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

 Penggunaan 

model 

pembelajaran dan 

pemanfaatan 

sumber belajar 

1. Mendapatkan setiap 

kartu yang berisi 

kategori yang cocok 

(jawaban dan 

pertanyaan) dengan 

satu atau beberapa 

kartu 

2. Menemukan pasangan 

kartunya (pertanyaan 

dan jawaban) 

3. Mendiskusikan materi 

yang diajarkan 

bersama pasangannya  

4. Menyimak poin-poin 

penting tentang materi 

yang disampaikan guru 

 Penilaian hasil 

belajar 

1. bersama kelompok 

mempresentasikan 

hasil diskusinya di 

depan kelas 

2. Memberikan 

kesempatan kelompok 

lain menanggapi hasil 

presentasi kelompok 

Kegiatan 

penutup 

Mengakhiri 

pelajaran 

1. Mengambil 

kesimpulan dari hasil 

diskusi dan presentasi 

kelompok tentang 
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materi. 

2. Mendengarkan guru 

memberikan pelurusan 

pemahaman  

3. Mengerjakan posttest 

 

b. Tes  

Untuk dapat mengevaluasi kefektifan penerapan model 

pembelajaran, salah satu yang dapat digunakan adalah tes. Tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes objektif. Tes 

akan dilaksanakan sebelum dilakukan pembelajaran dengan 

model pembelajaran (pretest) dan setelah diperlakukan model 

pembelajaran (posttest). Berikut disajikan kisi-kisi soal, 

mengacu pada SK dan KD materi sifat-sifat cahaya: 

Tabel 3. 5 

Kisi-Kisi Lembar Soal Materi Sifat-Sifat Cahaya 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Jumlah 

Soal 

Menerapkan 

sifat-sifat 

cahaya melalui 

kegiatan 

membuat suatu 

karya/model 

6.1 

Mendeskripsi

kan sifat-sifat 

cahaya 

 Mendemonstrasikan 

sifat cahaya yang 

mengenai berbagai 

benda (bening, 

berwarna, dan 

gelap) 

 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

yang mengenai 

cermin datar, cerming 

lengkung (cembung 

atau cekung) 

 Menunjukkan contoh 

peristiwa pembiasan 

cahaya dalam 

1, 2, 3, 6, 

10, 18, 19, 

20, 21, 22, 

23, 24, 25, 

26, 27, 28, 

29, 32, 46 

 

 

 

 

4, 5, 7, 11, 

12, 13, 14, 

16, 42, 43, 

44, 50 
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kehidupan sehari-hari 

melalui percobaan. 

 Menunjukkan bukti 

bahwa cahaya putih 

terdiri dari berbagai 

warna. 

 Memberikan contoh 

peristiwa penguraian 

cahaya dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

 

 

 

 

8, 9, 15, 

17, 30, 31, 

38, 41, 45, 

48 

 

 

 

33, 34, 35, 

47, 49 

 

 

 

36, 37, 39, 

49 

Total 50 

 

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, 2010: 27). 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 
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dianggap valid jika memiliki koefisien corrected item to total 

correlation ≥ 0,05. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

𝑟𝑖𝑡 =
𝑁⅀𝑖𝑡 −  ⅀𝑖  ⅀𝑡 

 √(𝑛⅀𝑖2 −  ⅀𝑖 2 𝑛 ⅀𝑡2 −  ⅀𝑡 2)2

 

Keterangan: 

rit  = koefisien korelasi antara dua variabel 

i = skor setiap item 

t = skor total 

(⅀𝑖)2    = kuadrat jumlah skor item 

⅀𝑖2     = jumlah kuadrat skor item 

⅀𝑡2    = jumlah kuadrat skor total 

(⅀𝑡)2 = kuadrat jumlah skor total 

Sugiyono (2010: 67) menyatakan bahwa taraf validitas empiris suatu tes 

dinyatakan dalam suatu koefisien validitas (xy). Koefisien validitas suatu 

tes dinyatakan dalam suatu bilangan koefisien antara -1,00 sampai dengan 

1,00.Menurut Priyatno (2009: 44), besar koefisien yang dimaksud adalah: 

Tabel 3. 6 

Koefisien Validitas Instrumen 

Koefisien Kualifikasi 

0,91 – 1,00 

0,71 – 0,90 

0,41 – 0,70 

0,21 – 0,40 

Negatif – 0,20 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat rendah 

 

Berdasarkan hasil pengujian validitas, dari 30 butir soal yang 

diujikan, diketahui bahwa ada 25 soal yang dinyatakan valid, dan 5 

butir soal dinyatakan tidak valid. Adapun soal yang valid adalah 

sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sedangkan soal yang tidak valid adalah 

soal nomor: 7, 12, 14, 16, 17. 
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Hasil pengujian validitas soal disajikan dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 3. 7 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 15.45 18.831 .619 . .705 

VAR00002 15.64 17.385 .412 . .679 

VAR00003 15.41 16.539 .602 . .658 

VAR00004 15.50 17.024 .422 . .671 

VAR00005 15.59 17.110 .582 . .673 

VAR00006 15.18 18.823 .461 . .695 

VAR00007 15.18 19.013 -.042 . .698 

VAR00008 15.36 18.052 .704 . .688 

VAR00009 15.64 16.147 .625 . .652 

VAR00010 16.09 18.468 .655 . .688 

VAR00011 15.55 16.355 .583 . .656 

VAR00012 15.41 19.491 -.179 . .715 

VAR00013 16.09 18.563 .603 . .690 

VAR00014 15.82 18.823 -.017 . .705 

VAR00015 15.41 17.968 .508 . .688 

VAR00016 15.77 20.565 -.409 . .733 

VAR00017 15.59 19.682 -.213 . .721 

VAR00018 15.82 17.965 .795 . .689 

VAR00019 15.82 16.918 .468 . .667 

VAR00020 15.50 16.071 .675 . .649 

VAR00021 15.32 17.180 .503 . .669 

VAR00022 15.73 17.922 .689 . .689 

VAR00023 15.59 18.063 .552 . .693 

VAR00024 15.82 17.013 .443 . .669 

VAR00025 15.68 18.608 .726 . .703 

VAR00026 15.64 19.290 .627 . .714 

VAR00027 15.32 17.846 .493 . .682 

VAR00028 15.55 17.498 .692 . .681 

VAR00029 15.77 16.374 .693 . .656 

VAR00030 15.73 18.113 .644 . .693 
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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. 8 

Koefisien Reliabilitas 

Nilai Reliabilitas 

0,90 ≤……. Sangat Reliabel 

0,71 – 0,89 Reliabel 

0,41 – 0,70 Cukup Reliabel 

0,21 – 0,40 Kurang Reliabel 

…..≤ 0,20 Tidak Reliabel 

 

Untuk mengukur reliabilitas dengan Coeffiecient Alpha, 

menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut: 

𝑟11 =  
𝑘

𝑘 − 1
  1 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎1
2   

Ket: 

 r11 = reliabilitas instrumen  

k  = banyaknya butir soal 

∑𝜎𝑏
2  =  jumlah variansi butir 

𝜎1
2     = variansi total 

Setelah instrumen (soal) yang dinyatakan tidak valid dibuang, 

selanjutnya dilakukan uji reliabilitas instrumen dengan bantuan 

SPSS 18.0 for windows. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, 

diketahui bahwa nilai alpha adalah 0.794. Berdasarkan kriteria 

reliabilitas pada tabel di atas, maka instrumen yang akan digunakan 

dalam penelitian ini masuk dalam kategori reliabel. Hasil 

pengujian reliabilitas instrumen, disajikan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 3. 9 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

 

 
 

 

 

 

 

3.5.3. Uji Tingkat Kesukaran Soal 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal, digunakan 

persamaan sebagai berikut: 

𝐹 =
𝑛𝑇 + 𝑛𝑅

𝑁
 

Adapun indeks kesukaran soal dapat dilihat pada tabel 

berikut di bawah ini: 

Tabel 3. 10 

Kategori Tingkat Kesukaran Soal 

Nilai F Tingkat Kesukaran 

0.00 – 0.25 Sukar 

0.26 – 0.75 Sedang 

0.76 – 1.00 Mudah 

(Aqib, 2010) 

Berdasarkan hasil penghitungan, maka diketahui bahwa 

tingkat kesukaran soal berada pada kategori sedang. Adapun hasil 

penghitungannya disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3. 11 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal 

Nomor Soal Nilai F Kategori  

1 0.61 Sedang 

2 0.84 Sedang 

3 0.70 Sedang 

4 0.61 Sedang 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

.794 .789 25 
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5 0.52 Sedang 

6 0.61 Sedang 

8 0.74 Sedang 

9 0.48 Sedang 

10 0.39 Sedang 

11 0.57 Sedang 

12 0.70 Sedang 

13 0.30 Sedang 

15 0.70 Sedang 

18 0.30 Sedang 

19 0.30 Sedang 

20 0.61 Sedang 

21 0.65 Sedang 

22 0.39 Sedang 

23 0.52 Sedang 

24 0.30 Sedang 

25 0.43 Sedang 

26 0.48 Sedang 

27 0.65 Sedang 

28 0.57 Sedang 

29 0.35 Sedang 

30 0.39 Sedang 

 

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. 
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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 (statistical product and service 

solution). Yaitu dengan 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 

menggunakan uji statistik parametrik, yaitu menggunakan one way 

ANOVA atau analisis varian satu jalur untuk menguji perbedaan 

rata-rata dua atau lebih kelompok data yang independen. 




