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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian  

3.1.1 Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010:114) menyimpulkan bahwa  

Jenis penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini adalah eksperimen 
semu, karena tidak dapat melakukan kontrol terhadap variabel luaran yang 
mungkin berpengaruh terhadap variabel yang dibahas serta tidak mungkin 
melakukan pengelompokkan responden secara ketat. Penelitian 
eksperimental-semu (quasi-experimental research) bertujuan untuk 
memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat 
diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak 
memungkinkan untuk mengontrol dan/atau memanipulasi semua variabel 
yang relevan. 
 

 Penelitian responden ini dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok 

pertama adalah kelompok eksperimen, yaitu kelompok siswa yang mendapat 

perlakuan pembelajaran IPA dengan menggunakan metode Collaborative 

Learning. kelompok kedua adalah kelompok kontrol, yaitu kelompok siswa yang 

mendapat perlakuan pembelajaran IPA yang biasa guru lakukan dan dalam 

penelitian ini disebut pembelajaran konvensional.  

3.1.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 4 

Mulyoharjo yang terletak di desa Mulyoharjo kecamatan Jepara yang jumlah 

muridnya ada 34 siswa.  

 

3.2 Variabel Penelitian  

3.2.1 Variabel bebas atau independent variabel  

Menurut Sugiyono (2010:61) “variabel bebas adalah variabel yang menjadi 

penyebab timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

bebas adalah metode Collabolative Learning yang disimbolkan dengan huruf 

(X)”.  
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3.2.2 Variabel terikat atau independent variabel  

Menurut Sugiyono (2010:61) ”variabel terikat adalah variabel yang 

ditimbulkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel terikat adalah motivasi yang disimbolkan dengan huruf (Y1) dan 

Hasil Belajar yang disimbolkan dengan huruf (Y2)”.  

 

3.3 Desain Penelitian  

Penelitian quasi experimen ini menggunakan classical experiment design. 

Secara bagan dapat digambarkan sebagi berikut: 

Gambar  3.1 Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

“Desain eksperimen klasik memiliki empat kelompok data (O) yaitu data 
pretest kelompok perlakuan (O1) dan kelompok kontrol (O3) serta data 
posttest kelompok perlakuan (O2)  dan kelompok kontrol (O4)”. 
(Mulyatiningsih, 2010: 98) 

Keterangan :  

R  : Random assignment (tugas acak) untuk menguji kemampuan awal dan 
homogenitas varians kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

X    :  Perlakuan menggunakan  metode Collaborative Learning  
O1   : Pengukuran awal motivasi dan hasil belajar pada kelompok  

eksperimen. 
O2  : Pengukuran akhir motivasi dan hasil belajar pada kelompok 

eksperimen. 
O3  : Pengukuran awal pada motivasi dan hasil belajar kelompok kontrol. 
O4  : Pengukuran akhir pada motivasi dan hasil belajar kelompok kontrol 
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3.4 Populasi dan Sampel Penelitian  

3.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2008:117) “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakterisrik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di sd gugus mawar.  

 

3.4.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2008:118) “sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Bila populasi besar dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif  (mewakili populasi). Pada penelitian ini sampelnya adalah : 

1. Siswa kelas V SDN Negeri 4 Mulyoharjo Jepara  

Merupakan kelompok eksperimen yang akan diberikan treatment atau 

perlakuan pada pembelajaran IPA dengan materi Cahaya dan Sifat-sifatnya 

yaitu menggunakan metode Collabolative Learning. 

2. Siswa kelas V SDN Negeri 5 Mulyoharjo Jepara. 

Merupakan kelompok kontrol tanpa diberikan treatment atau perlakuan 

pada pembelajaran IPA dengan materi Cahaya dan Sifat-sifatnya yaitu 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 

angket motivasi belajar, test dan observasi. 
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a. Angket motivasi belajar 

Menurut Sugiyono (2010:199) “angket merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”. Angket merupakan 

teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden.   

b. Test 

Menurut Mulyatiningsih (2010:25) “test merupakan metode pengumpulan 

data penelitian yang berfungsi untuk mengukur kemampuan seseorang. Tes 

dapat digunakan untuk mengukur kemampuan yang memiliki 

respon/jawaban benar atau salah”.  

Langkah-langkahnya adalah : 

1. Soal Pretest 

Peneliti menyebarkan soal pretest untuk diisi oleh siswa dalam dua 

sekolah. Setelah siswa mengerjakan soal pretest, dengan materi pelajaran 

IPA tentang pesawat sederhana. Bentuk soal pilhan ganda. Langkah 

selanjutnya adalah menilai hasil pekerjaan siswa untuk mengetahui 

seberapa jauh kemampuan siswa dalam menyelesaian soal-soal. Kemudian 

peneliti membagi menjadi dua kelompok, yaitu : kelas kontrol dan kelas 

eksperimen.   

2. Soal Posttest 

Siswa yang telah dibagi menjadi dua kelas (kelas kontrol dan kelas 

eksperimen), dengan materi pelajaran IPA tentang cahaya dan sifat-

sifatnya. Bentuk soal pilhan ganda. Langkah selanjutnya adalah 

melakukan penelitian dengan menerapkan metode Collaborative Learning 

pada kelas eksperimen, sedangkan kelas kontrol menggunakan 

pembelajaran konvensional. Untuk evaluasi soal yang diberikan kepada 

kedua kelas tersebut dengan jenis soal yang sama. Maka hasilnya dapat 

diketahui apakah ada perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen.     
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c. Observasi  

Menurut Mulyatiningsih (2010:26) “observasi merupakan metode 

pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan perilaku subjek 

penelitian yang dilakukan secara sistematik. Alat yang digunakan untuk 

mengobservasi dapat berupa lembar pengamatan atau check list”. 

Observasi digunakan karena banyak kejadian penting yang hanya dapat 

diperoleh melalui observasi.  

 

3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan, angket motivasi belajar, test dan lembar observasi.  

a. Angket Motivasi terhadap Materi Pembelajaran yang disajikan dalam  

Metode Collaborative Learning  

Angket digunakan untuk mengetahui motivasi belajar siswa. Ada beberapa 

indikator siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, yaitu perasaan senang, 

senang terhadap guru IPA, kemauan siswa mengerjakan soal-soal IPA, keinginan 

siswa memperoleh nilai baik, dan kesadaran siswa belajar IPA. Angket motivasi 

ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang motivasi siswa terhadap 

materi pembelajaran yang disajikan dalam pembelajaran menggunakan metode 

Collaborative Learning dalam pembelajaran IPA siswa kelas V semester II.  

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Angket Motivasi Belajar 
 

No  Aspek Indikator No item Jumlah  
1 Perasaan 

senang 
 

– Perasaan senang 
 

– Senang terhadap guru IPA 

11, 12, 20, 21, 29, 32, 
33,  
4, 15, 23, 24, 26, 34, 35 

7 
 

7 
 

 
2 Kemauan – Kemauan siswa mengerjakan 

soal-soal IPA 
 

– Keinginan siswa memperoleh 
nilai baik 

1, 2, 5, 10, 13, 19, 30 
 
 
3, 6, 9, 16, 22, 28, 31 

7 
 
 

7 
 

 
3 Kesadaran – Kesadaran siswa untuk belajar 

IPA 
7, 8, 14, 17, 18, 25, 27 7 
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b. Soal test  

Soal tes ini dilakukan untuk melihat penguasaan materi yang telah 

disampaikan dengan metode Collaborative Learning. Penyusunan soal tes 

disesuaikan dengan memperhatikan indikator pembelajaran. Tes ini diberikan 

setiap materi pokok selesai diajarkan. 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Pretest  IPA 
 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Item Soal 
Pilihan Ganda Jumlah 

5. Memahami 
hubungan antara 
gaya, gerak, dan 
energi, serta 
fungsinya 

 

5.2 Menjelaskan 
pesawat sederhana yang 
dapat membuat 
pekerjaan lebih mudah 
dan lebih cepat  

o Mengidentifikasi 
kegiatan yang 
menggunakan 
pesawat sederhana 
misal pengungkit  

o Mengidentifikasi 
kegiatan yang 
menggunakan 
pesawat 
sederhana misal 
bidang miring 

o Mengidentifikasi 
kegiatan yang 
menggunakan 
pesawat 
sederhana misal 
katrol dan roda  

26, 27, 28, 29, 
30, 35, 36, 41, 
44,  
 
 
 
31, 34, 38, 40, 
45, 49,  
 
 
 
 
32,33, 37, 39, 
42, 43, 46, 47, 
48, 50 
 

9 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

10 

 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Posttest  IPA 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Item Soal 
Pilihan Ganda Jumlah 

6. Menerapkan 
sifat-sifat cahaya 
melalui kegiatan 
membuat suatu 
karya/model 

6.1Mendeskripsi-kan 
sifat-sifat cahaya 

 

o Mendeskripsikan 
sifat-sifat cahaya 
yang mengenai 
cermin datar  

o Mendeskripsikan 
sifat-sifat cahaya 
yang mengenai 
cermin lengkung 
(cembung dan  
cekung). 

o Menunjukkan 
bukti bahwa 

1, 2, 3, 4, 5, 7,  
8, 11, 12, 13, 15, 
16,  
 
 
 
9, 10,  14, 17, 
18, 19, 20, 21, 
 
 
 
22, 23, 24, 25 

12 
 

 
 
 

8 
 
 
 
 

4 
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cahaya putih 
terdiri dari 
berbagai warna. 

 

c. Lembar observasi  

Lembar observasi yang dimaksudkan adalah lembar pengamatan yang 

dilakukan oleh observer selama melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

menerapkan metode Collaborative Learning yang hendak diujikan kepada subyek 

penelitian. Adapun lembar observasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.  

 

Tabel 3.4 Lembar Observasi Metode Collaborative Learning 

Sintak Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan  

1 2 3 
T TT T TT T TT 

1. Mengidentifikasikan 
topik  

a. Guru menginformasikan 
tentang topik yang akan 
dipelajari yaitu cahaya dan 
sifat-sifatnya. 

b. Guru memberikan penjelasan 
singkat tentang cahaya dan 
sifat-sifatnya dengan 
mermberikan peta konsep 
kepada siswa. 

 
 
 
 

     

2. Membagi siswa ke 
dalam kelompok  

a. Guru menjelaskan bahwa siswa 
akan bekerja bersama-sama 
dalam kelompok kecil untuk 
menyelesaikan tugas yang 
diberikan oleh guru. 

b. Guru membagi siswa dalam 8 
kelompok kecil. 

c. Siswa dibagikan lembar kerja 
kelompok. 

d. Siswa diberikan bahan-bahan 
yang akan digunakan untuk 
kerja kelompok. 

      

3. Merencanakan tugas 
yang akan 
dipelajari. 

a. Siswa bekerja dalam kelompok 
untuk menemukan jawaban dan 
menuliskannya di kertas  

b. Siswa dibimbing oleh guru  
jika masih ada pertanyaan yang 
belum jelas. 

      

4. Menyampaikan a. Siswa maju ke depan untuk       
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hasil kerja 
kelompok 

menyampaikan hasil kerja 
kelompok secara bergantian. 

b. Guru meminta kelompok lain 
yang tidak maju 
memperhatikan kelompok yang 
di depan. 

5. Evaluasi 
Hasil belajar siswa 

a. Siswa dibimbing guru menarik 
kesimpulan dari pembelajaran 
yang telah dilakukan. 

b. Guru memberikan evaluasi 
kepada siswa. 

      

Keterangan : 

T : Terlaksana 

TT : Tidak Terlaksana 

3.6 Uji Pakar Angket Motivasi Belajar  

Uji pakar angket motivasi belajar ini digunakan untuk menguji kelayakan 

penggunaan angket yang akan diberikan kepada siswa untuk mengukur tingkat 

motivasi siswa dalam belajar.   

 

Tabel 3.5 Angket Motivasi Belajar Siswa 

No  aspek yang dinilai  kriteria  Skor penilaian  

4 3 2 1 

1 Petunjuk penggunaan angket 
motivasi belajar  

1. Kejelasan isi  
2. Kejelasan susunan kalimat 
3. Kesederhanaan bahasa  
4. Kejelasan bahasa  
5. Ketepatan penulisan  

  
 
 
 
 
 

  

2 

 

Isi angket 1. Kejelasan isi 
2. Kejelasan bahasa 
3. Ketepatan penulisan  

  

 
 

  

 Jumlah       

 Total    
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Keterangan: 

1  = kurang, jika 25% dilaksanakan dalam pembelajaran. 

2  = cukup, jika 50% dilaksanakan dalam pembelajaran. 

3  = baik, jika 75% dilaksanakan dalam pembelajaran. 

4  = sangat baik, jika 100% dilaksanakan dalam pembelajaran. 

Jumlah skor yang diperoleh berdasarkan (Jumlah skor ideal untuk seluruh 

item × persetujuan pakar terhadap angket motivasi belajar) ×100%. 

3.7 Uji Prasyarat 

3.7.1 Uji Validitas Instrumen Tes  

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

instrumen tiap item soal yang nantinya akan digunakan dalam tes individual 

sebelum dan setelah pembelajaran dengan menggunakan metode Collabarative 

Learning. Untuk mengetahui validitas, instrumen terlebih dahulu diuji cobakan di 

kelas uji coba yaitu kelas V SDN sidorejo lor 4 salatiga. Tahapan uji validitas ini 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.0 for windows (statistical 

product and service solutions). 

Untuk mengetahui tingkat validitas dengan melihat angka pada (corrected 

item-total correlation) selanjutnya untuk menentukan suatu item tertentu valid 

atau tidak digunakan pedoman sugiyono (2010:178) “dapat digunakan pedoman 

nilai korelasi positif dan besarnya 0,3 ke atas maka dapat disimpulkan instrument 

tersebut memiliki validitas yang baik. Jadi, jika nilai korelasi kurang 0,3 maka 

butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid”. 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas Instrumen Tes 

Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang digunakan 

merupakan sebuah instrumen yang handal, konsisten, stabil dan dependibilitas, 

sehingga bila digunakan berkali-kali akan menghasilkan data yang sama. 

Pengukuran tingkat reabilitas alat pengumpul data penelitian ini dengan 

menggunakan Alpha croncbrach. Besarnya koefisien Alpha merupakan tolak ukur 

dari tingkat reliabilitasnya. Tahapan uji reliabilitas ini dilakukan dengan 
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menggunakan program SPSS 16.0 for windows (statistical product and service 

solutions).  

Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

instrumen tiap item soal yang nantinya akan digunakan dalam tes individual 

setelah pembelajaran dengan menggunakan metode Collaborative Learning. 

Untuk mengetahui validitas, instrumen terlebih dahulu diuji cobakan di kelas uji 

coba yaitu kelas V SDN sidorejo lor 4 salatiga.   

Koefisien reliabilitas selalu berada dalam rentangan 0-1 yang menunjuk 

pada presentase varian error dengan sumber variasi yang berbeda. Uji reliabilitas 

penelitian dengan menggunakan teknik Alpha yang dikembangkan oleh George 

dan Mallery dalam Sulistyaningsih (2011) untuk menentukan tingkat reliabilitas 

instrumen menggunakan kriteria sebagai berikut : 

SPSS 16.0 digunakan untuk mengetahui reliabilitas skor tes menggunakan 

Berikut tabel rentang indeks reliabilitasnya. 

 

Tabel 3.6 Tabel Rentang Indeks Reliabilitas 

No Indeks  Interprestasi  

1 �� 0,7  Tidak dapat diterima 

2 0,7< α   � 0,8  Dapat Diterima 

3 0,8< α   � 0,9 Reliabilitas Bagus 

4 �  > 0,9 Reliabilitas Memuaskan  

 

3.7.3 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas ini berguna untuk menentukan analisis data yang digunakan, 

yaitu menganalisis data nilai siswa pada kelas eksperimen yang pembelajarannya 

dengan menggunakan metode Collaborative Learning dan nilai siswa pada kelas 

kontrol yang pembelajarannya tidak menggunakan metode Collaborative 

Learning, apabila data berdistribusi normal maka dapat digunakan statistika 

parametrik sedangkan apabila data tidak berdistribusi normal maka digunakan 

statistik nonparametrik. Uji normalitas perlu dilakukan karena menurut 
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Mulyatiningsih (2011) “jika data tersebut normal maka data akan lebih mudah 

dibandingkan, dihubungkan, dan diramalkan. Uji normalitas data variabel yang 

digunakan adalah teknik One Sample Kolmogorov Smirnov. Syarat data dikatakan 

berdistribusi normal jika signifikansi atau nilai P > 0,05 atau 5%”. 

Untuk dapat mengetahui apakah sebuah data berdistribusi normal atau bisa 

dianggap normal. Uji normalitas data ini bisa menggunakan bantuan software 

SPSS yaitu Kolomogrov- Smirnov. Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan 

untuk menguji siswa kelas V SD Negeri 4 Mulyoharjo  dan SD Negeri 5 Jepara 

Kabupaten Jepara. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan keduanya apakah 

berdistribusi normal. 

  

3.8 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2010:207), “analisa deskriptif digunakan untuk 

menganalisa sejumlah data yang dikumpulkan dalam penelitian sehingga 

memperoleh gambaran mengenai keadaan suatu subyek yang diteliti”.  

Penelitian ini adalah eksperimen dengan menggunakan uji t-tes, yaitu untuk 

mengetahui terdapat atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar 

kelas eksperimen dengan menggunakan metode Collaborative Learning dan kelas 

kontrol tanpa menggunakan metode Collaborative Learning. 

 

3.9 Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan SPSS 16.0 for windows 

yaitu uji t. Hasilnya dapat dilihat pada output SPSS yaitu pada tabel Independent 

Samples Test. Kemudian dianalisa sebagai berikut: 

1. Melihat hasil signifikansi 

Sig = 0,000 s/d 0,010, maka hasil sangat signifikan 

Sig = 0,011 s/d 0,050, maka hasil signifikan  

Sig = di atas 0,050, maka hasil tidak signifikan 

 

2. Melihat nilai rerata antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Apabila nilai 

kelompok eksperimen lebih besar dari kelompok kontrol, maka hasilnya 
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signifikan. Sebaliknya bila nilai kelompok kontrol lebih besar daripada kelas 

eksperimen, maka hasilnya tidak signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


