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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen semu, yaitu membandingkan hasil belajar antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Model yang digunakan adalah Quasi Exsperimentasl desingn. 

Dimana desaing ini memiliki kelompok, akan tetapi tidak berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen, (Sugiyono, 2013: 72)  

3.1.2 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SDN Tlogo dan SDN Karangtengah 01 di 

Kecamatan Tuntang Kabupaten semarang dengan subjek penelitian siswa kelas 4 

SD.  Kedua subjek ini dibagi menjadi 2, yaitu SDN Tlogo Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang merupakan kelas eksperimen, sedangkanSDN Karangtengah 

01 merupakan kelas kontrol.  SDN Tlogo dan SDN Karangtengah 01 merupakan 

sekolah yang satu gugus di Kecamatan Tuntang yaitu Gugus Perkutut Tuntang.  

 

3.2 Desain Eksperimen dan Prosedur Penelitian  

3.2.1 Desain Penelitian  

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah nonequivalent control 

grup design. Desain ini hampir sama dengan pretest-postest control design, hanya 

saja pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih 

secara radom,  (Sugiyono, 2013: 79).  

Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok yaitu, kelompok eksperimen 

SDN Tlogo, sedangkan kelompok kontrol  adalah SDN Karangtengah 01. Salah 

satu kelompok diperi perlakuan (X) dengan menggunakan model pembelajaran 

STAD dengan memanfaatkan media alat peraga tiga dimensi disebut kelompok 

eksperimen sedangkan kelompok tanpa diberi perlakuan disebut kelompok 

kontrol.  Desain ini dapat dilihar pada tabel 3.1 dibawah ini :  
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Tabel 3.1 

Desain Penelitian 

 

 

 

 

Nonequivalent Control Group Design (Sugiyono, 2013: 79) 

Berdasarkan gambar 3.1 diatas kelompok eksperimen (01) dan kelompok 

kontrol (02) diberi tes awal (pre test) untuk mengetahui kemampuan awal 

keduanya. Setelah dilakukan tes awal (pre test) pada kelompok eksperimen dan 

kontrol, selanjutnya kelompok eksperimen diberi perlakuan (X) dengan 

menggunakan model pembelajaran STAD dengan memanfaatkan media alat 

peraga tiga dimensi dan menggunakan model Ceramah (konvensional).  

Keterangan: 

01 : Pre-test untuk kelompok eksperimen. 

02 : Post-test untuk kelompok eksperimen. 

0₃ : pre-test untuk kelompok kontrol. 

04 : Post-test untuk kelompok kontrol. 

X  : Perlakuan  

01 dan 03 : Kedua kelas diberi tes awal (pre-test) untuk mengetahui kondisi awal 

kelas tersebut apakah kedua kelompok itu homogen atau tidak. 

02       : Hasil belajar belajar dari tes kelas eksperimen setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan model STAD (Student Team 

Achievement Devisions) dengan alat peraga tiga dimensi .  

04    : Hasil belajar dari tes kelas kontrol dengan menggunakan 

MetodeMekanistikdengan memanfaatkan alat peraga dua dimensi 

X : Perlakuan.  

Dari gambar 3.1 pada tabel pertama sebagai kelas eksperimen diberikan 

perlakuan mengunakan model STAD (Student Team Achievement Devisions) 

dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi, sedangkan tabel kedua sebagai 

O1 

 

O3 

 

X 

O2 

 

O4 
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kelas kontrol pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah 

(Konvensional).  

3.2.2 Prosedur Penelitian  

1) Memilih sebuah subjek penelitian, yaitu SD Negeri Tlogo dan SD Negeri 

Karangtengah 01. 

2) Menggolongkan subjek menjadi dua kelompok antara kelompok 

eksperimen, yaitu SD Negeri Tlogo yang dikenai variabel perlakuan 

menggunakan model pembelajaran STAD dengan alat peraga tiga dimensi. 

dan kelompok kontrol, yaitu SD Negeri Karangtengah 01 menggunakan 

model pembelajaran konvensional. 

3) Menyusun kisi-kisi yang dikembangkan dalam instrument pre-test dan post-

test. 

4) Mengujicobakan instrument pre-test-post-test pada kelas uji coba, yaitu SD 

Negeri Tlogo Kelas V.  

5) Menganalisis data hasil pre-test-post-tes untuk menguji apakah instrument 

valid dan reliabel. 

6) Memberikan pre-test kepada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

7) Menganalisis hasil pre-test yang dilakukan pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

8) Melaksanakan pembelajaran di kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

9) Melaksanakan post-test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

10) Hitung perbedaan antara hasil pre-test- post-test kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

11) Membandingkan hasil pre-test – post-test kelas kontrol dan kelas 

eksperimen untuk melihat pengaruh perlakuan pada kedua kelompok. 

3.2.3 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Mei dengan 

bertahap, sebagai berikut :  

1) Tahap persiapan dimulai pada bulan Desember 2013-Maret 2014. Tahap 

ini meliputi : penyusunan judul, penulisan proposal penelitian, penyusunan 
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instrumen, permohonan izin kepada pihak sekolah, dan obeservasi 

terhadap lokasi penelitian. 

2) Tahap penelitian pada bulan Februari-Maret, tahap ini meliputi melakukan 

uji instrumen soal yaitu di SDN Tlogo Kelas V. Setelah melakukan uji 

instrumen melakukan pretest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

3) Tahap penyusunan laporan penelitian dilakukan pada bulan April - Mei 

2014. Tahap pengelolaan data dan konsultasi yang diikuti penyusunan 

laporan serta persiapan ujian.  

Tabel 3.2 

Rencana pelaksanaan Penelitian 
No  Tanggal Kegiatan  
1 19 Februari 2014 Uji validitas tes awal (pre-test) dan  tes akhir (post-

test) di SDN Tlogo kelas V. 
2 11 Maret 2014  Tes awal (pre-test) di kelas IV SDN Tlogo  

3 15 Maret 2014 Tes Awal (pre-test) di kelas SDN Karangtengah 01 

4 8 april 2014 Pembelajaran konvensional di SDN Karangtengah 01 
pertemuan 1 

5 12 april 2014 Pembelajaran konvensional i di SDN Karangtengah 01 
pertemuan 2 

6 15 april 2014 Melakukan tes-akhir di SDN karangtengah 01  
7 3 Mei   2014 Pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

STAD dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi 
di SDN Tlogo pertemuan 1 

8 6 Mei  2014 Pembelajaran menggunakan model STAD dengan 
memanfaatkan alat peraga tiga dimensi di SDN Tlogo 
pertemuan 2 

 10 Mei 2014 Melakukan post-test dikelas IV SDN Tlogo (kelas 
eksperimen ) 

 
 
3.2.4 Variabel Penelitian  

Sugiyono (2013: 38)  menyebutkan variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.  Ada 

2  jenis  Variabel yang digunakkan dalam penelitian ini, yaitu veariabel bebas 

(Independen) dan variabel terikat (Dependen) 
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3.2.4.1 Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas (independen) adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat). 

(Sugiyono, 2013: 39). Dalam penelitian ini yang menimbulkan adanya variabel 

terikan adalah Penerapan model pembelajaran STAD dengan memanfaatkan alat 

peraga tiga dimensi.   

3.2.4.2 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah merupakan variabel yang dipengaruhi  atau variabel 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Adapun variabel  terikat 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa  pada mata pelajaran Matematika. 

Adapun definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:  

a. Model STAD (Student Team Achiement Devisions) merupakan model 

pembelajaran kooperatif, yang terdiri dari komponen yaitu, presentasi 

kelas, tim, kuis, skor kemajuan individu dan rekognisi/penghargaan tim. 

b. Alat peraga merupakan media yang digunakan untuk menanamkan suatu 

konsep dalam pembelajaran Matematika.  

c. Hasil belajar adalah usaha yang dilakukan secara sadar sehingga 

memperoleh perubahan tingkah laku yang terdiri dari kempuan kongnitif, 

afektif dan psikomotor. Kemampuan ini dikatakan berhasil apabila nilai 

yang diperoleh setiap siswa telah memenuhi KKM.  

 

3.3 Populasi dan sampel  

3.3.1 Populasi  

Menurut sugiyono (2010: 117) populasi adalah wilayah geneneralisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-

benda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik kedua obyek 

atau subyek. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD N Tlogo yang 

berjumlah 32 orang siswa dan SD N Karangtengah 01 dengan jumlah siswa 40 
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orang.  Kelas eksperimen adalah siswa kelas 4 SD N Tlogo yang berjumlah 32 

orang, sedangkan kelas kontrol adalah siswa kelas 4 SD Karangtengah 01 yang 

berjumlah 40 orang siswa.  

3.3.2 Sampel  

Menurut Sugiyono (2009: 62) “sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Sampel pada penelitian ini adalah 

siswa kelas 4 SD N Tlogo dan SDN Karangtengah merupakan sekolah yang 

memiliki karakteristik hampir  sama dan satu gugus yaitu Gugus Perkutut di 

Kecamatan Tuntang. Pengambilan sampel atas dasar ciri-ciri sifat tertentu, yaitu 

memilih kelas yang memiliki nilai rata-rata yang seimbang pada mata pelajaran 

Matematika dengan cara uji homogenitas dan uji kesamaan rata-rata populasi. 

Teknik yang digunakkan dala pengambilan sampel adalah Probability Sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. (Sugiyono, 

2013: 218) 

 

3.4  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggumpulkan 

dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dokumen tertulis maupun 

elektronik. Dokumen yang dperoleh dianalisis, dibandingkan dan dipadukan 

sehingga menjadi bentuk kajian  sistematis, padu dan utuh. 

2) Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 

tes hasil belajar. Tes yang digunakan  dalam bentuk tes pilihan ganda. 

Adapun tes yang digunakan dalam teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah: 

a. Tes Awal (pre-tets), yaitu tes yang dilaksanakan sebelum kegiatan 

belajar mengajar dengan suatu perlakuan yang diberikan. Tes ini 
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digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal siswa sebelum 

materi yang diberikan pada program pembelajaran yang bersangkutan.  

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Soal Tes Awal (Pre-Test)  
Standar 

kompentensi 
Kompentensi dasar Indikator Rumusan  soal 

Memahami sifat 
bangun ruang 
sederhana dan 
hubungan antar 
bangun datar. 

Menentukan sifat-
sifat bangun ruang 
sederhana 

1. Menyebutkan sifat-sifat 
bangun ruang sederhana. 

2. Menyebutkan sifat-sifat 
bangun ruang : balok dan 
kubus, tabung, kerucut, 
dan bola. 

3. Memberikan contoh 
bangun ruang sederhana. 

 

1,2, 27  
 
 
3,8,16,20,21,22,25,28 
 
 
 
 
4,5,6,7,9,10,11,12,13,1
4,17,18,19,23,24,26,29,
30 

 

b. Tes Akhir (post-test), yaitu tes yang dilakukan setelah proses belajar 

mengajar selesai, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana 

peningkatan kesiapan siswa terhadap materi yang telah diberikan. 

Berikut adalah kisi-kisi tes soal Matematika  kelas 4. 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Soal Tes Akhir (Post-Test) 
 
Standar Kompentensi 

 
Komentensi Dasar 

 
Indikator 

 

Rumusan 
Soal  

8. Memahami sifat 
bangun ruang sederhana 
dan hubungan antar 
bangun datar 

8.1Menentukan sifat-
sifat bangun ruamng 
sederhana. 
 

1. Siswa dapat menyebutkan 
unsur-unsur  bangun ruang 
sederhana. 

1,2,3,4 
 

2. Siswa dapat menjelaskan 
pengertian bangun ruang 
kubus dan balok 

5,6 
 

3. Siswa dapat 
mengelompokkan bangun 
ruang sederhana. 

7,8,9 

4. Siswa dapat menyebutkan 
sifat-sifat bangun ruang 
kubus. 

10,11,12,13,1
4,15,16 

5. Siswa dapat menyebutkan 
sifat-sifat bangun ruang 
balok. 

17,18,19,20,2
1,22,23,24,25 

6. Siswa dapat memberikan 
contoh-contoh bangun 
ruang kubus dan 
balokdalam kehidupan 
sehari-hari. 

26,29, 
27,28,30 
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c. Observasi  

Menurut Sutrisno Hadi (Dalam Sugiyono, 2013: 145) Mengemukakan 

bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua hal diantara yang 

terpoenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi ini 

digunakan untuk mengamati tingkah laku siswa dalam proses belajar, dan tingkah 

laku guru pada waktu mengajar serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru di 

dalam kelas. Observasi dilakukan di kelas IV SDN Tlogo pada mata pelajaran 

Matematika dengan menerapkan model pembelajaran STAD (Student Teams 

Achievement Devisions)dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi.  

3.4.2  Teknik Pengumpulan Data Variabel X 

Teknik pengumpulan data variabel X  yaitu model Pembelajaran STAD 

(Student Team Achiement Divisions) dan Metode Konvensional menggunakan 

teknik non tes observasi.  Menurut Muhidin dan Maman (2007: 19) “Observasi 

merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, baik 

dalam situasi buatan yang secara khusus diadakan (laboratorium) maupun dalam 

situasi alamiah Atau sebenarnya (lapangan).  

Observasi merupakan pengamatan atau pencatatan yang dilakukan oleh 

peneliti untukl mengetahui tentang suatu objek yang akan diteliti. Observasi ini 

digunakan mengapati kegiatan guru dalam melakukan proses belajar mengajar di 

dalam kelas dan tindakan siswa dalam memberikan respon tyerhadap penerapan 

pembelajaran. Kegiatan observasi ini dilakukan oleh guru sebagai obsever dalam 

proses pembelajaran secara langsung.  

3.4.3  Teknik Pengumpulan Data Variabel Y 

Pengumpulkan data variabel Y atau variabel terikat yaitu hasil belajar dalam 

pembelajaran ini digunakan dengan tes yang meliputi tes awal dan tes akhir. 

Menurut Harun Rasyid dan Mansur (2013: 11) “tes merupakan sejumlah 

pertanyaan yang memiliki jawaban yang benar atau salah. Tes diarrtikan juga 

sebagai sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawanban, atau sejumlah 

pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan mengukur tingkatr 
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kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai 

tes”.  Tes yang digunakkan adalah tes hasil belajar. Tes hasil belajar merupakan 

penguasaan materi tertentu yang sudah diajarkan guru kepada siswa. Tes yang 

digunakan hanya untuk mengukus ranah kognitif. Sedangkan ranah afektif dan 

psikomotor hasil belajar menggunakan penilaian proses yang dilakukan oleh guru 

pada saat proess belajar mengajar berlangsung.  

3.4.4 Instrumen Pengumpulan Data 

Menurut Nana Sudjana (2013: 97) menyebutkan bahwa alat pengumpulan 

data sebagai alat pengumpulan data harus betul-betul dirancang dan dibuat 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakkan dalam penelitian ini adalah :  

3.4.5 Instrumen Pengumpulan Data Variabel Bebas (X) 

Untuk mengapati proses pembelajaran menggunakan Model Pembelajaran 

STAD dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi dan pembelajaran 

konvensional, peneliti menggunakan teknik observasi dengan lembar observasi 

sebagai instrumen. Lembar observasi yang digunakan adalah lembar observasi 

pembelajaran konvensional dan lembar obeservasi dengan pembelajaran model 

pembelajaran STAD (Student Team Achievement Devisions). Lembar observasi 

yang digunakan sesuai dengan proses pembelajaran untuk menilai kinerja guru 

dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung.  Kisi-kisi lembar observasi 

pembelajaran konvensional  dapat dilihat pada tabel 4. Sedangkan lembar 

observasi respon siswa dalam proses pembelajaran konvensional berlangsung. 

Kisi-kis lembar observasi respon siswa dapat dilihat pada tabel 5.  

Selain observasi, teknik pengumpulan data tindakan guru dan siswa selama 

proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran STAD (Student Team 

Achiement Devisions)  dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi yaitu 

dokumentasi. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk memperkuat data yang 

diperoleh selama observasi dilakukan sehingga memberikan gambaran yang nyata 

mengenai kegiatan yang dilakukan guru dan siswa selama proses pembelajaran, 

yaitu berupa foto-foto selama proses pembelajaran berlangsung. Dokumen-

dokumen yang diperoleh digunakan untuk melengkapi analisis data kualitatif. 
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Tabel  3.5 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Pembelajaran Konvensional 
No Aspek yang diamati Indikator  No 

item 
1 Kegiatan Awal  -Membuka pelajaran  

- Mengucapkan Salam  
- Mengisi Daftar hadir siswa 
- Menyampaikan Tujuan Pelajaran 
 

1 
2 
3 
4 

2 Kegiatan Inti  - Guru menjelaskan Materi pembelajaran 
- Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi 

yang sudah dijelaskan  
- Guru meminta siswa mengerjakan LKS yang 

dibagikan oleh guru. 
- Guru dan siswa membahas hasil dari pekerjaan 

siswa 

5 
 
6 
 
 
7 
 
8 

3 Penutup - Guru menyimpulkan pemebalajaran yang sudah 
diajarkan  

- Guru meluruskan kesalahpemahaman siswa.  
- Guru menutup pelajaran 

9 
 

10 
 

11 
 

Tabel 3.6 

Kisi-kis Lembar obeservasi Respon Siswa 
No Aspek yang diamati Indikator  No 

item 
1 Presentasi Kelas  - Siswa tertarik dengan pertanyaan yang diberikan 

guru. 
- Siswa  memanfaatkan  waktu untuk berfikir bersama 

maupun individu.  
- Siswa memberikan respon positif terhadap 

pertanyaan dari guru.  

1 
 

2 
 

3 

2 Kelompok/Tim - Siswa menunjukkan sifat kerja sama antar anggota 
kelompok. 

- Siswa saling menghargai pendapat antar anggota 
kelompok.  

- Siswa mengharagai presentasi kelompok lain.  

4 
 

5 
 

6 
3 Kuis  - Siswa menjawab  soal-soal yang diajukan guru 

secara individual. 
- Siswa respon yang positif terhadap penghargaan  

yang diberikan guru pada kelompok.  

7 
 
 

8 
4 Kesimpulan  - Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran.  9 

 

 

 

 



39 
 

Tabel 3.7 

Kisi –kisi observasi pembelajaran STAD (Student Team Achievement 
Devisions) dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi 

No Aspek yang diamati Indikator No 
item 

1 Kegiatan Awal  − Membuka pelajaran 
− Mengecek kehadiran siswa 
− Mengadakan Apersepsi dan Motivasi 
− Menyampaikan tujuan pembelajaran  
− Menyampaikan kegiatan yang akan 

dilakukan dalam pembelajaran 

1 

2 

3 

4 
2 Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 
− Guru bertanya kepada siswa tentang bangun 

ruang yang diketahui.  
− Menjelaskan sifat-sitaf  bangun ruang 

sederhana menggunakan alat peraga tiga 
dimensi. 

− Guru membagi siswa kedalam beberapapa 
kelompok  secara heterogen. 

− Guru menjelaskan kegiatan, cara kerja dan 
waktu dalam kegiatan kelomopk 

− Guru membagikan LKS beserta alat Peraga 
yang akan diamati siswa 

− Guru membimbing siswa dalam kerja 
kelompok 

− Siswa mempresentasikan hasil kerja 
kelompok di depan kelas 

− Siswa mengerjakan kuis secar individual 

 
5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 

Elaborasi 

 

 

 

 Konfirmasi 

 

 

− Guru  memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya tentang hal yang belum 
dimengerti 

− Guru memberikan penghargaan kepada setiap 
kelompok 

− Guru membagikan soal evaluasi 
− Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran 

13 

14 

15 

16 3 Penutup  

 
3.4.6 Instrumen Pengumpulan Data Variabel Y  

Instrumen soal evaluasi diujikan setelah pembelajaran sudah dilaksanakan 

dekelas eksperimen maupun kelas kontrol. Hal ini dilakukan untuk mengukur 

hasil belajar siswa kelas IV baik kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. 

Instrumen yang digunkana untuk mengukur hasil belajar siswa adalah lembar 

soal, kunci jawaban, pedoman penilian dan rubk penilian. Kisi-kisi soal tes siswa 

dapat dilihat pada tabel 3.2 dan 3.3. sedangkan kisi-kisi rubik penilian aspek 
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afektif dan psikomotor dapat dilihat pada tabel 3.7. dokumentasi berupahasil tes 

siswa digunakan untuk memperkuat  data hasil penelitian yaitu hasil tes. 

Dokumen yang digunakan adalah lembar soal dan daftar nilai siswa.  

Tabel 3.8 
Kisi – Kisi Rubrik Penilaian Aspek Afektif dan Psikomotor 

 

No Aspek Indikator 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Sikap 
(Afektif) 

− Bekerja sama 
− Berinteraksi dengan guru 

 

2 Ketrampilan 
(Psikomotor) 

− Keberanian mempresentasikan didepan 
kelas 

− Kreatifitas  

 

 

Penilian Afektif dan psikomotor dianalisis menggunakan skala likert yang 

dikembangkan oleh Sugiyono (2013:93) sebagai berikut : 

a. Sangat Setuju   

b. Setuju  

c.  Ragu-ragu  

d.   Tidak setuju  

e. Sangat tidak setuju 

Keterangan :  
1. Sangat Setuju  diberi skor   5 
2. Setuju     4 
3. Ragu-ragu    3 
4. Tidak setuju    2 
5. Sanagat tidak setuju   1 
 

Data hasil belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran model STAD 

(Student Team Achiement Devisons) dengan memanfaatkan alat peraga tiga 

dimensi di hitung menggunakan rumus dibawah ini :  

0
0100        

 maksimalskor Jumlah 
diperoleh yangskor Jumlah        Nilai 

 
Dengan kriteria nilai:           > 86 % = Baik Sekali 

          70 – 85 % = Baik
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          55 – 69 % = Cukup Baik 

     < 54 % = Kurang       

(Depdiknas,2003) 

3.5 Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melalukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah diopahami oleh diri 

sendiri dan bagi orang lain, (Sugiyono, 2013: 244).  

3.5.1 Validitas Non Tes 

Validitas non tes digunakan dengan menggunkan  triangulasi Menurut 

(Sugiyono, 2013: 273) mengatakan “Triangulasi diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dari berbagai cara, dan berbagai waktu”. Validitas 

Instrumen nontes digunakan untuk mengukur sikap. Instrumen nontes  yang 

berupa jawaban tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar tetapi bersifat 

negatif dan positif”. Sebelum melakukan penelitian pada kelas yang akan diberi 

perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran STAD (Student Teams 

Achievement Devisions) dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi. Lembar 

observasi pembelajaran  dan lembar observasi respon siswa divalidasi dengan 

microteacing yang diobserver oleh dosen pembimbing.  Hal ini dilakukan Teknik 

analisis data non tes digunakan untuk mengetahui tingkah laku siswa dalam 

proses pembelajaran dikelas dan respon siswa selama proeses pemebelajaran 

dikelas dengan menggunakan lembar observasi, yaitu lembar observasi kegiatan 

pembelajaran dan lembar observasi respon siswa. Data yang diperoleh dari 

observais dianalisis apakah setiap item pada lembar observasi sudah dilakukan 

baik guru maupun siswa.  

Instrumen yang sudah disusun selanjutnya dianalisis untuk menentukan 

validitas dan reliabilitas instrumen yang telah di uji cobakan di kelas uji coba, 
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sehingga siap untuk penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk 

analisis instrumen soal tes adalah sebagai berikut :  

3.5.2 Uji Validitas  
Instrumen  dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak di 

ukur. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

hendak diukur. Menurut Arikunto (2006: 89) untuk menentukan suatu item 

tertentu valid atau tidak digunakan pedoman nilai koefisien korelasi sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

    0,00  0,20 = dianggap tidak ada validitas  

0,20  0,40= validitas rendah  

0,40  0,60= validitas sedang  

0,60  0,80 = validitas tinggi  

0,80 1,00= validitas sempurna/sangat tinggi  

Uji coba instrumen soal di ujikan pada siswa kelas 4 SD Negeri Tlogo 

pada siswa kelas V, 01 Maret 2014 kepada  33 orang siswa.  Dari 30 soal-soal 

yang diuji-cobakan terdapat 5 soal yang tidak valid dan 25 soal yang valid. 

Adapun untuk soal yang valid dan tidak valid dapat dilihat pada tabel 3.8 dan 

perhitungan validitas soal dapat dilihat pada tabel 3.8 ibawah ini.  

Tabel 3.9  

Validitas Instrumen Penelitian 

(Analyze-Scale-Reliabilty Analyze.) 
Valid  Tidak  Valid 
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1,3,5,6,7,8,9,10,14,15,16
,17,18,19,20,21,22,23,24
,25,26,27,28,29,30 

2,4,11,12,13. 

 

3.5.3 Uji Reliabilitas  

Pengujian alat pengumpulan data yang kedua adalah pengujian reliabilitas 

instrumen. Suatu instrumen pengumpulan data dikatakan reliabel jika 

pengukurannya konsisten dan cermat akurat. Jadi uji reliabilitas instrumen 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat 

ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama 

(Homogen), diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam 

diri subjek belum berubah. Alat ukur yang digunakan muntuk mencari reliabel 

dalam penelitian ini adalah SPSS windows for 20.  

Kriteria yang digunakan untuk menentukan reliabilitas instrument 

digunakan pedoman George dan Malley (Azwar, 2005: 29) yang didasarkan pada 

nilai koefisien Alpha Cronbach (a) sebagai berikut: 

Tabel.3.10 

Tingkat Reliabilitas Instrumen 
Indeks  Kriteria 

 Memuaskan 

 Reliabilitas Bagus 

 Reliabilitas Bisa Diterima 

 Tidak dapat diterima 
 

Uji reliabilitas soal pre-test yang telah dilakukan peneliti, diperoleh hasil 

reliabilitas bagus karena nilai alpha> 0,8 yaitu sebesar 0,844. Karena instrument 

valid dan reliabel, maka layak digunakan dalam penelitian.  

3.5.4 Analisis Tingkat Kesukaran Item Instrumen 

Harun Rasyid dan Mansur (2013: 239) menyebutkan “ asumsi yang 

digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, khususnya dalam hal 

tingkat kesukaran soal adalah adanya kesimbangan disamping memenuhi validitas 

dan reliabilitas. Keseimbangan yang dimaksud adalah adanya soal-soal yang 

termaksud mudah, sedang, dan sukar secara proporsional.  Format yang 
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digunakan untuk menentukan tingkat kesukaran soal menggunkana rumus sebagai 

berikut :  

 

 

 
Keterangan: 

I = indeks kesulitan untuk setiap butir soal 

B = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N = banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksdukan 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan jenis tingkat kesukaran butir 

soal adalah sebagai berikut :  

p≤0.30  = butir soal sukar  
0,30 <p ≤ 0.70 = butir soal sedang 
P > 0.70  = butir soal mudah 

Tabel 3. 11  
Hasil Tingkat Kesukaran Instrumen Soal Matematika Pre Test 

Sukar Sedang Mudah 
25, 22 1,2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.  
4, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22.  

 
Tabel 3.12 

Hasil Tingkat Kesukaran Instrumen Soal Post Test 
Sukar  Sedang Mudah  
22 1, 2, 3, 4, 5 , 7, 8, 9, 12,13,14,15, 17, 21, 25, 26, 

27, 29, 30,31, 32 
6, 10,11, 16, 18, 19, 10, 23, 
24, 28 

 

Analisis kesukaran soal pre test dan post test dilihat dari soal yang sudah 

valid dan reliabel.  Dari tabel 3. 10 dan 3.11 terlihat pada tingkat kesukaraan soal 

evaluasi pre test soal yang sukar terdapat 2 butir soal, soal sedang terdapat 32 soal 

dan mudah terdapat 11 soal .  sedangkan soal post test terdapat 1 soal instrumen 

soal, sedang terdapat 22 butir soal, mudah terdapat 10 butir soal. Setelah dianalisis 

soal pre test dan post yang digunakkan dalam penelitian ini melengkapi indeks 

mudah, sedang dan sukar.  

3.5.5  Analisi  Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah stastika yang berfungsi untuk mendeskripsikan 

atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau 

I =  
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populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan melakukan 

kesimpulan yang berlaku untuk umum, (Sugiyono, 2009: 29).  

3.5.5.1 Uji Normalitas Data  

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu 

distribusi data. Menurut Priyatno (2010: 71) uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol apakah 

berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal.  Kriteria uji normal , apabila 

nilai r (probability value/cricital value) lebih kecil atau (=) dari tingkat alpha 

yang ditentukan maka H0 ditolak. Sebaliknya apabila nilai r lebih besar dari yang 

ditentukan nilai alpha (0.50), maka H0 diterima.  

3.5.5.2 Uji Homogenitas  

Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-

variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang dilakukan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui apakah kedua sampel memiliki penyebaran yang 

homogen. Priyatno, (2010: 76) sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikansi 

lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok 

data adalah sama (homogen). 

3.6 Uji Hipotesis  

Uji T ini digunakan untuk menguji pengaruh pada variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan sebelum 

analisis independen sampel T-test, uji asumsi varian (uji levene’s) untuk 

mengetahui apakah varian sama atau berbeda. Setelah uji asumsi varian kemudian 

dilakukan uji Independent Samples T-test. Untuk pengambilan keputusan dapat 

dilihat setelah dilakukan analisisa data, adalah sebagai berikut: 

1. H1 : µ1 # µ2 

Jika signifikansi < 0,05 H1 diterima.  
2. H0 : µ1 = µ2 

jika taraf signifikansi > 0,05 H0 ditolak 

Taraf signifikansi uji sampel bebas (Independent Sample T-test) adalah 0,05 

(convidence interval 95%). Uji T digunakan untuk menguji ada tidaknya 

perbedaan dan ada tidaknya pengaruh.  
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Menurut Priyatno (2010: 35) sebelum  uji t-test (indenpenden samples T 

Test) sebelumnya dilakukan uji kesamaan varian (homogenitas) dengan F test 

(levene’s Test), artinya jika varian sama, maka uji t menggunakan equal variances 

assumed (diasumsikan varian sama) dan jika varian berbeda menggunakan equal 

variances not assumsed (diasumsikan varian berbeda) 


