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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

eksperimen semu (quasi experimental). Kuasi eksperimen menggunakan

seluruh subjek dalam kelompok belajar (intact group) untuk diberi perlakuan

(treatment), bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak yang

bertujuan untuk menguji efktivitas penggunaan media pembelajaran komik pada

proses pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu Penegetahuan Alam. Penelitian

dilakukan di SDN Watuagung 01.

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SDN Watuagung 01 Tuntang, Kecamatan

Tuntang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah ini dipilih

berdasarkan pertimbangan kemudahan akses bagi penulis untuk mengadakan

penelitian di SDN Watuagung 01. Selain itu penulis juga mengenal sedikit

kondisi sekolah dari pengalaman yang didapat selama observasi, sehingga hal ini

memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Secara

teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek, yang

mempunyai “variasi” antara orang dengan orang dengan yang lain atau suatu

obyek dengan obyek lain Hatch dan Farhady (Sugiyono,2010:132).
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Variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini meliputi:

1. Variabel bebas Penggunaan Media Pembelajaran Komik sains.

Merupakan cara untuk membuat pembelajaran menjadi

menyenangkan dan mengkesampingkan ancaman selama proses

pembelajaran. Salah satu cara untuk membuat pembelajaran menjadi

menyenangkan adalah dengan menggunakan komik sebagai media

pembelajaran.

Jika siswa mendapati suasana yang menyenangkan dalam

proses pembelajaran, mereka akan terlibat total dalam proses

pembelajaran itu. Keterlibatan secara total ini penting untuk

melahirkan hasil akhir yang sukses. Musik,  film, animasi, dan alat

peraga gambar telah umum digunakan dalam proses belajar. Tapi

komik belum. Meskipun komik disukai banyak orang, ratusan orang

lainnya percaya bahwa komik tidak bagus untuk anak – anak.

Kebanyakan komik, memang, berisi berbagai hal negatif yang

membuat orang tua khawatir jika anak – anak mereka akan

menirunya. Tapi sebenarnya, komik telah lama digunakan sebagai

media pembelajaran.

2. Variabel terikat hasil belajar IPS siswa kelas V Semester I Tahun

Pelajaran 2011/2012

Prestasi belajar IPS adalah hasil atau taraf kemampuan yang

telah dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar IPS

dalam waktu tertentu baik berupa perubahan tingkah laku,

keterampilan dan pengetahuan dan kemudian akan diukur dan

dinilai yang kemudian diwujudkan dalam angka atau pernyataan.
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3.3. Populasi Dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi

Arikunto,2006:130). Sedangkan sugiyono (2004:54) populasi adalah

wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang menjadi

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pendapat suharsimi arikunto dan sugiyono dapat

ditarik kesimpulan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang

berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan

dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi

adalah siswa kelas V SDN Watuagung 01 pada mata pelajaran IPA yang

berjumlah 38 siswa.

3.3.2 Sampel

Arikunto (2006:131) mengatakan sampel adalah sebagian atau

wakil populasi yang diteliti. Sedangkan Sugiyono (2004: 56) memberikan

penegrtian: “sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi. Dari beberapa pendapat suharsimi arikunto dan

sugiyono dapat ditarik kesimpulan bahwa: ” sampel adalah bagian dari

populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan di teliti.

Menurut Arikunto (2006:134), pengambilan sampel harus

sedemikian dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang

benar-benar berfungsi sebagai sampel. Apabila sampelnya kurang dari 100,

maka pengambilan sampel semuanya sehingga penelitiannya merupakan

penelitian populasi. Apabila lebih dari 100 maka diambil 10-15% atau 20-

25% tergantung dari kemampuan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik

total sampling. Maksudnya adalah pengambilan sampel ditarik dari semua
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anggota populasi karena jumlah populasi yang kecil. Sedangkan sampel

dalam penelitian ini adalah siswa kelas V yang berjumlah 38 siswa.

3.4. Desain Penelitian

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah one

group pre-test - postest design. Pengembangannya ialah dengan cara melakukan

satu kali di depan (Pengukuran Awal) sebelum adanya perlakuan (treatment) dan

setelah itu dilakukan lagi (Pengukuran Akhir). Untuk lebih jelas dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Desain eksperimen

One- group pretest- post test
O1 X O2

(Dr. Endang Mulyatiningsih, 2011)

Keterangan:

O1 = Pengukuran Pertama

X = Perlakuan (Treatment)

O2 =Pengukuran  Kedua

Dalam desain ini peneliti melakukan pengukuran awal pada siswa kelas

V SDN Watuagung 01 Tuntang memberikan perlakuan tertentu (Treatment) yaitu

menerapkan media pembelajaran komik sains dalam pembelajaran IPA. Setelah

pengukuran dilakukan lagi untuk kedua kalinya untuk mengetahui perubahan

diberi treatment penerapan media pembelajaran komik
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3.4.1. Tahap-Tahap Kegiatan Tindakan Eksperimen

a. Kegiatan Awal

1. Melakukan survey atau observasi sekolah tentang

keadaan serta kondisi sekolah yang akan diteliti.

2. Memilih sebuah subjek penelitian yaitu siswa kelas V

SDN Watuagung 01 Tuntang

3. Menyusun kisi-kisi yang dikembangkan dalam

instrument.

b. Kegiatan Inti

1. Menganalisis data hasil pengukuran awal untuk menguji

apakah instrumen valid dan reliabel.

2. Memberikan pengukuran awal pada siswa kelas V SDN

Watuagung 01 Tuntang untuk mengetahui kondisi awal

sebelum diberi perlakuan (treatment) penggunaan media

pembelajaran komik.

3. Menganalisis hasil pengukuran awal yang dilakukan pada

siswa kelas V SDN Watuagung 01 Tuntang

4. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media

pembelajaran komik pada pembelajaran IPA

c. Kegiatan Akhir

1. Melaksanakan pengukuran akhir pada siswa kelas V SDN

Watuagung 01 Tuntang untuk mengetahui perubahan

setelah diberi perlakuan (treatment).

2. Menghitung perbedaan antara hasil pengukuran awal dan

pengukuran akhir.

3. Membandingkan perbedaan tersebut untuk menentukan

apakah pengaruh penerapan media pembelajaran komik

itu  berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas V
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pada mata pelajaran IPA SDN Watuagung semester

genap tahun pelajaran 2011/2012.

4. Menghitung dan menganalisis data dilakukan dengan

bantuan aplikasi SPSS 16.0 (Statistical Product and

Service Solutions).

5. Interprestasi hasil perhitungan data.

3.5. Teknik Dan Instrument Pengumpulan Data

3.5.1. Teknik Test

Menurut suharmi arikunto (2006:30) metode test adalah serentetan

pertanyaan latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan,

pengetahuan intelegensi, dan kemapuan atau bakat yang dimiliki oleh

individu atau kelompok

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil belajar

yang meliputi 2 (dua) tahap, yaitu tahap awal (nilai pretest ) dan tahap

akhir (nilai postest ). Pretest dilakukan pada sebelum penelitian dilakukan

yaitu untuk mengetahui hasil awal. Postest dilaksanakan pada akhir

pembelajaran. Setelah pertemuan selesai dilaksanakan, hasil postest setiap

pertemuan diambil rata-rata nilai setiap siswa baik kelas eksperimen

maupun kelas kontrol. Rata-rata nilai digunakan untuk mengetahui hasil

belajar siswa setelah diadakan perlakuan (eksperimen).
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Tabel 3.2
Kisi-kisi soal tes

3.5.2. Observasi

Lembar observasi digunakan untuk melihat keoptimalan

media dalam proses pembelajaran, yaitu dengan melihat sikap

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kisi-kisi dalam

pembuatan lembar observasi adalah sebagai berikut :

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Indikator
Item soal

Pilihan
ganda

Jumla
h soal

6. Menerapkan
sifat-sifat cahaya
melalui kegiatan
membuat suatu

karya/model

6.1.Mendeskrips
ikan sifat-sifat
cahaya

o Mendekripsik
an sifat-sifat
cahaya 3, 5, 6, 8,

13, 14, 15
7

o Mengidentifik
asi definisi
cahaya.

2, 9 2

o Menyebutkan
benda yang
dapat
menghasilkan
cahaya.

1,11 2

o Memahami
dan
megetahui
sumber
cahaya.

4, 7, 10,
12

4
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Tabel 3.3
Kisi-kisi lembar observasi

Aspek yang di amati No

1. Pendahuluan
o Salam
o Doa
o Apersepsi

Mengapa pelangi ada setelah hujan?
1,2,3,4

2. Kegiatan Inti

 Eksplorasi
 Guru Mengajukan pertanyaan tentang sifat-sifat cahaya
 Guru mengali pengetahuan tentang sifat-sifat cahaya
 Guru membagikan materi berupa komik
 Guru meminta siswa untuk memahami isi komik
 Siswa mencatat hal-hal yang penting yang ada dalam komik.
 Guru mengawasi siswa, dan memberi kesempatan untuk

bertanya hal-hal yang tidak jelas pada materi yang disajikan

 Elaborasi
 Siswa menjelaskan yang dimaksud dengan pembiasan

cahaya.
 Siswa menyebutkan sifat cahaya pada pembiasan cahaya.
 Siswa menyebutkan 1 (satu) contoh bayangan cahaya pada

benda bening.
 Siswa menjelaskan benda yang terlihat mata karena

pembiasan cahaya.

 Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui

siswa
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan

5,6,7,8,9,10,
11,12

i.
ii.

3. Penutup
o Memberikan kesimpulan bahwa

- Berkas cahaya merambat lurus
- Cahaya dapat menembus benda-benda bening

o Guru memberikan evaluasi.
o Guru menutup pelajaran

13,14
(10 )

Jumlah 14
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3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Uji Validitas

Validitas menunjukan sejauh mana satu alat ukur itu mengukur apa

yang akan diukur. Adapun reliabilitas menunjukan sejauh mana

pengukuran relatif konsisten jika dikenakan pada suatu obyek (hadi, dalam

tri anjar suprapto, 2009).

Instrumen dikatakan valid artinya instrumen tersebut dapat

digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas

instrumen menguji validitas item yaitu dengan cara mengkorelasikan skor

tiap item dengan skornya (correected item total correlation). Kriteria untuk

menentukan validitas item instrumen menurut ali dalam tri anjar suprapto

(2009):

0,00 – 0,20   = tidak ada validitas
0,21 – 0,40   = validitas rendah
0,41 – 0,60   = validitas sedang
0,61 - 0,80    = validitas tinggi
0,81 – 0,100 = validitas sangat tinggi

Untuk menentukan validitas item digunakan kriteria dari ali (1987)

yang menyatakan bahawa suatu item instrumen penelitian dianggap valid

jika memiliki koefisien Corrected Item-Total Correlation ≥ 0,20. Uji coba

item tes baik untuk pretest, diterapkan pada 20 orang siswa kelas V di SDN

Mangunsari 02 pada tanggal 15 Maret 2012. Dari 25 item soal yang diujikan

validitasnya, 15 item valid dan 10 item soal yang tidak valid. Sedangkan uji

coba postest diterapkan pada 20 orang siswa kelas V di SDN Mangunsari 02

pada tanggal 15 Maret 2012. Dari 25 item soal yang diujikan validitasnya,

15 item valid dan 10 item soal tidak valid. Untuk lebih jelas dapat dilihat

pada table 3.12 untuk soal validitas pretest dan tabel 3.13 untuk soal

validitas postest.
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Tabel 3.4
Validitas Instrumen Soal Pretest

Tabel 3.5
Validitas Instrumen Soal Pos Test

3.6.2.Uji  Reliabilitas

Uji reabilitas dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang

digunakan merupakan sebuah instrumen yang handal, konsistensi, stabil

dan dependibalitas, sehingga bila digunakan berkali-kali akan

menghasilkan data yang sama. Pengukuran tingkat realibilitas alat

pengumpul data dalam penelitian ini dengan menggunakan Alpha

croncbrach. Besarnya koefisien Alpha merupakan tolok ukur dari tingkat

reliabilitasnya. Tahapan uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan dengan

menggunakan aplikasi SPSS 16.0 for windows (statistical product and

service solutions).

Reliabilitas dapat diartikan sejauh mana instrument dapat

diandalkan, Azwar (2000). Uji reliabilitas penelitian adalah dengan

menggunakan teknik Alpha yang dikembangkan oleh George dan Mallery

(1995) untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen menggunakan

kriteria sebagai berikut :

α≤ 0,7 : tidak dapat diterima
0,7<  ≤ 0,8 : dapat diterima
0,8<  ≤ 0,9 : reliabilitas bagus

Soal Pretest
Valid Tidak Valid

1 ,2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 19, 20

3, 5, 8, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25

Soal postes

Valid Tidak Valid

1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19,

3, 4, 5, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 25
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α  > 0,9 : reliabilitas memuaskan
Hasil perhitungan reliabilitas dari pretest dan postes di SD Negeri

Mangunsari 02 sebagai SD uji coba, menggunakan SPSS 16.0 for Windows

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Uji Reliabilitas Data Pretest SD Negeri Mangunsari 02

Tabel 3.7
Uji Reliabilitas Data Postest SD Negeri Mangunsari 02

Berdasarkan table 3.6 dan table 3.7,  uji reliabilitas soal

pretest besar Alpha 0,9640 dan postest besar Alpha 0,9771 berarti

reliabilitas memuaskan. Hal ini berarti pretest dan postest yang

digunakan pada penelitian ini adalah reliabel.

3.6.3 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 16

(statistical product and service solutions). Yaitu dengan langkah-

langkah sebagai berikut: Analiyze-Comperemean-Oneway Anova.

Cronbach's
Alpha N of Items

.9640 25

Cronbach's
Alpha N of Items

.9771 25
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3.6.4 Uji Hipotesis dengan Uji T Tes

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen

secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan

sebelum analisis independen sampel T-test yaitu uji asumsi varian (uji

levene’s) yaitu untuk mengetahui apakah varian sama atau berbeda.

Setelah uji asumsi varian kemudian dilakukan uji independent sample

T- tes. Untuk pengambilan keputusan dapat dilihat setelah dilakukan

analisa data yaitu:

 Jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima

 Jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak

Taraf signifikansi uji sampel bebas (independent sampel T Test)

adalah 0,05 (convidence interval 95%).

Uji T digunakan untuk penelitian yang menguji ada

tidaknya perbedaan dan ada tidaknya pengaruh. Adapun cara

interprestasi hasil, setelah data dianalisa adalah:

1. Lihat dan interprestasi hasil signifikannya

Probabilitas = antara 0,000 s/d 0,010 maka hasilnya sangat signifikan

Probabilitas =   antara 0,011 s/d 0,050 maka hasilnya signifikan

Probabilitas = diatas 0,050 maka hasilnya nir-signifikan (tidak

signifikan)

2. Lihat nilai rerata pada masing-masing kelompok, mana yang lebih

tinggi (besar). Bila nilai kelompok treatment (perlakuan) lebih besar

dari pada kelompok non-treatment maka hasilnya signifikan ( hipotesis

diterima), sebaliknya bila nilai kelompok treatment (perlakuan) lebih

rendah dari pada kelompok non-treatment yang lebih besar maka

hasilnya nir-signifikan (hipotesis ditolak).


