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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Lokasi Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen, yaitu jenis Quasi 

Experimental Design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Quasi-Experimental design digunakan 

karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan 

untuk penelitian.(Sugiyono, 2010). 

Dengan membandingkan antara kelas eksperimen, yaitu kelas yang 

menggunakan media teks bergambar dengan kelas kontrol yang menggunakan 

pendekatan pembelajaran konvensional.Selanjutnya kedua kelas dievaluasi untuk 

melihat perubahan/ peningkatan yang terjadi terhadap hasil belajar IPA pada kelas 

setelah mendapat perlakuan media teks bergambar dengan yang belum mendapat 

perlakuan. 

Model ekperimen ini melalui tiga langkah yaitu : 

1. Memberikan pre-test untuk mengukur variabel terikat sebelum treatment atau 

perlakuan dilakukan (pre-test). 

2. Memberikan perlakuan ekperimen kepada para subyek yaitu metode 

pemberian tugas dan portofolio pada mata pelajaran IPA kelompok IV A SD 

N Sidorejo Lor 02 Salatiga. 

3. Memberikan perlakuan kontrol kepada para subyek yaitu metode diskusi dan 

lembar kerja pada mata pelajaran IPA kelompok IV B SD N Sidorejo Lor 02 

Salatiga. 

4. Memberikan post-test untuk mengukur variabel terikat setelah perlakuan. 

 

3.1.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD N Sidorejo Lor 02 Salatigapada kelompok IV A 

dan kelompok IV B semester I tahun pelajaran. 
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2011/2012 dengan jumlah siswa di kelompok A 25 siswa dan jumlah siswa di 

kelompok B 25 siswa. 

Alasan yang menjadi pertimbangan peneliti memilih SD N Sidorejo Lor 

02 Salatiga adalah bahwa penelitian dengan topik Efektivitas Metode Pemberian 

Tugas dan Portofolio Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD belum pernah 

dilakukan di SD N Sidorejo Lor 02 Salatiga. Metode Diskusi dan Lembar Kerja 

juga masih jarang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Rata-rata hasil 

belajar terutama pada mata pelajaran IPA di SD N Sidorejo Lor 02 Salatiga, juga 

masih perlu ditingkatkan, karena sebagian besar masih dibawah KKM (65). 

 

3.1.2.2 Waktu Penelitian 

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan 

Agustus 2011 dan dilakukan secara bertahap.  

Adapun tahapannya meliputi : 

a. Tahap persiapan 

Tahap ini mencakup judul, pembuatan proposal, pembuatan instrument, 

permohonan izin serta survey disekolah yang direncanakan sebagai tempat 

penelitian. 

b. Tahap pelaksanaan 

Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan disekolah yang 

meliputi uji coba instrumen dan pengambilan data. 

c. Tahap penyusunan 

Yaitu tahap pengelolaan data dan konsultasi yang diikuti penyusunan 

laporan serta persiapan ujian. 

 

3.2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa 

atau gejala yang akan diteliti. (Suharsimi Arikunto 1998). 
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Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan dua 

variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. (Sugiyono, 2010). 

Variabel bebas dilambangkan dengan huruf X1 adalah Metode Pemberian 

Tugas dan Portofolio, X2 adalah  Metode Diskusi dan Lembar Kerja. Sedangkan 

variabel bebas dilambangkan huruf Y adalah hasil belajar 

3.3.Subyek Penelitian 

 Subyek dalam penelitian ini adalah semua siswa yang ada di kelas IV 

SDN Sidorejo Lor 02 Salatiga, yaitu  Jumlah siswa semua kelas IV 50 siswa, dan 

dibagi menjadi 2 kelompok , kelompok A dengan jumlah 25 siswa sebagai kelas 

eksperimen dan kelompok  IV B dengan jumlah siswa 25sebagai kelas 

kontrol.Subyek penelitian diambil atas dasar ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu. Yaitu 

memilih dua  kelompokyang memiliki nilai rata-rata yang seimbang pada mata 

pelajaran IPA dengan cara uji homogenitas. 

 

3.4 Uji Homogenitas  

 Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelas yang 

dijadikan penelitian merupakan kelas yang homogen.Hal ini sangat penting 

dilakukan, karena penelitian ini kedua kelas harus seimbang (homogen).Maka 

sebelum memilih dua kelas eksperimen yaitu satu kelas eksperimen dan satu kelas 

kontrol, dilakukan dulu uji homogenitas. 

 Data yang digunakan untuk menguji homogenitas sampel penelitian ini 

adalah nilai pre-test mata pelajaran IPA dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dengan materi kerangka tubuh manusia.Uji homogenitas menggunakan rumus t-

test.Dalam penelitian ini yang digunakan untuk uji homogenitas adalah nilai pre-

test kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan F hitung levene test dan 
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ketentuan probabilitas jika signifikasi > 0,05 maka kedua kelas tersebut memiliki 

variance sama atau dengan kata lain kedua kelas tersebut homogen. 

 Sebelum penelitian dilaksanakan ada rancangan dalam penelitian. 

Rancangan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.3. di bawah ini. 

Tabel 3.1 

Rancangan Penelitian 

 

No. Sampel Kondisi Awal Perlakuan Kondisi Akhir 

1. Kelompok Eksperimen T1 X T2 

2. Kelompok Kontrol T1 Y T2 

Keterangan : 

X : Kelompok metode Pemberian tugas dan Portofolio 

Y : Kelompok metode Diskusi dan Lembar Kerja 

T1 : Pre test 

T2 : Post test 

Dalam penelitian ini terdapat juga prosedur rancangan penelitian. Prosedur 

rancangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Membuat kisi-kisi tes. 

b. Menyusun instrumen tes uji coba berdasar kisi-kisi yang ada. 

c. Mengujicobakan instrumen tes uji coba yang yang berbentuk pilihan ganda. 

d. Menganalisis data hasil instrumen tes uji coba pada kelas uji coba untuk 

mengetahui validitas dan reabilitas soal. 

e. Memberi perlakuan pada kelompok IV A sebagai kelas eksperimen dan kelas 

IV B sebagai kelas kontrol di SD N Sidorejo Lor 02 Salatiga. 

f. Memberi tes kepada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

g. Menganalisis hasil yang diperoleh dari tes hasil belajar. 

h. Menyusun laporan hasil penelitian. 
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3.5.Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.5.1. Tehnik Pengumpulan Data 

Instrumen  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrumen tes. Tes adalah sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau 

sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan mengukur 

tingkat kemampuan seseorang untuk mengungkap aspek tertentu dari orang yang 

dikenai tes. Instrumen  yang digunakan adalah instrumen  achievement test atau 

tes hasil belajar/prestasi. Jenis tes yang digunakan tes sumatif berupa pilihan 

ganda yang terdiri dari pre-test dan post-test. Tabel 3.5. di bawah ini terdapat  

kisi-kisi soal tes untuk mengukur hasil belajar siswa kelas IV SD N  Sidorejo Lor 

02 Salatiga Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Tabel 3.2 
Kisi – Kisi Soal Tes IPA kelas IV SD N Sidorejo Lor 02 

Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga Tahun Pelajaran 20011/2012 
 
No. Standar 

Kompetensi 
(SK) 

Kompetensi 
Dasar (KD) Indikator 

Item 
Soal 

1. Memahami 
hubungan antara 
struktur organ 
tubuh manusia 
dengan 
fungsinya serta 
pemeliharaannya 

Mendeskripsikan 
hubungan antara 
struktur 
kerangka  

Siswa dapat mengenal 
rangka  
 
 
 
 
Siswa dapat 
menggolongkan rangka 
berdasarkan bagiannya  
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10. 
 
 
 
11, 12, 
13, 14, 
15, 16,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Rangka Kepala 
 
 
 

b. Rangka Badan 
 
 
 
 

c. Rangka 
Anggota Gerak 

17 
 
 
18, 19, 
20, 21, 
22,  
 
 
26, 27, 
28, 29, 
30,  
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3.5.2. Uji Coba Instrumen Penelitian 

3.5.2.1 Uji Validitas Tes 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Sebuah instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. (Suharsimi Arikunto 2006).  

Uji validitas dilakukan oleh bantuan SPSS 16,0. Dasar pengambilan 

keputusan item yang valid berdasarkan kriteria Singgih Santoso : 2003 bahwa 

suatu item instrument penelitian dianggap valid jika memiliki koefisien corrected 

item to total correlation � 0,1. Kategori inilah yang digunakan untuk menentukan 

apakah item valid atau tidak. 

 

3.5.2.2.Uji Reliabilitas Tes 

Reliabilitas adalah ukuran konsistensi internal dari indikator-indikator 

sebuah variabel bentukkan yang menunjukkan derajad sampai dimana masing-

masing indikator itu mengindikasikan sebuah variabel bentukan yang umum.Uji 

reliabilitas dimaksudkan untuk melihat konsistensi instrumen. (Ghozali,2004). Uji 

reliabilitas dilakukan oleh bantuan SPSS 16,0.  

3.6. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dari hasil pre test dan post test pada kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen dilakukan pengujian perbedaan rata-rata. 

Untuk menguji perbedaan rata-rata menggunakan uji t dengan dibantu SPSS 

versi 16. Uji t dilakukan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata kelompok 

eksperimen dengan nilai rata-rata kelompok kontrol, jika ada perbedaan 

manakah yang lebih tinggi berpengaruhnya. Uji t yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji t jenis Independent sample t-tes, yaitu untuk 

membandingkan dua kelompok mean dari dua sampel yang berbeda 

(independent) dan untuk mengetahui apakah ada perbedaan mean antara dua 

populasi, dengan membandingkan dua mean sampelnya.  


