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  BAB III 
                              METODE  PENELITIAN 

 
3.1. Jenis dan Desain Penelitian 
3.1.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen.Penelitian eksperimen adalah penelitian 
yang sistematis, logis, dan teliti dalam melakukan kontrol terhadap kondisi (Riyanto, 
1996:28). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki adanya kemungkinan 
hubungan sebab akibat dengan cara memberikan satu atau lebih perlakuan (treatment) 
kepada satu atau lebih kelompok eksperimen. Setelah itu kemudian dibandingkan dengan 
satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan.Penelitian ini 
berbentuk penelitian eksperimen semu. 

 
3.1.2. Desain Penelitian 

Adapun desain yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini, yaitu jenis Two Group 

Posttest Only.Alasan menggunakan desain ini karena setelah dilakukan uji kesetaraan pada 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan skor rata-rata hasil belajar 
secara signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok adalah setara.Desain penelitian 
digambarkan pada gambar 3.1.sebagai berikut: 

 
 

Gambar 3  
Desain Penelitian 

R 
X1 OX1 

X2 O X2 

            Gambar 3.1. Skema Two Group Posttest Only, Newman dalam Mulyatiningsih  
(2011:89). 
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Keterangan: 

R : random assignment 
X1  : treatment atau perlakuan metode pembelajaran cerita  

X2 : treatment atau perlakuan metode konvensional (ceramah) 

OX1 : pengukuran hasil posttest kelompok eksperimen 
O X2 : pengukuran hasil posttest kelompok kontrol 

Desain eksperimen ini  melalui tiga langkah yaitu : 
1. Melakukan uji kesetaraan untuk mengukur variabel terikat sebelum treatment atau 

perlakuan dilakukan. 
2. Memberikan treatment atau perlakuan kepada subjek yaitu metode pembelajaran 

cerita bergambar pada kelompok eksperimen, dan metode konvensional (ceramah) 
pada kelompok kontrol. 

3. Memberikan postest untuk mengukur variabel terikat setelah perlakuan. 
 

3.1.3. Waktu dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di kelas I SD Negeri Kecandran 01 Salatiga dan SD Negeri 

Dukuh 03 Salatiga, pada semester II Tahun Pelajaran 2011/2012. 
3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Dari hipotesis dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu sebagai berikut. 
3.2.1. Variabel Penelitian 
         Variabel bebas (X) atau variabel independen adalah variabel yang diteliti 

pengaruhnya atau variabel yang diduga memberikan suatu pengaruh. Dalam penelitian ini 
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yang menjadi variabel bebas yaitu metode pembelajaran pengunaan cerita bergambar 
(X1)dan metode pembelajaran konvensional (ceramah) (X2). 

Variabel terikat (Y) atau variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya 
tergantung pada variabel bebas.Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar 
siswa tersebut. 

 
3.2.2. Definisi Operasional 

Cerita bergambar merupakan sebuah kesatuan cerita disertai dengan gambar-gambar 
yang berfungsi sebagai penghias dan pendukung cerita yang dapat membantu proses 

pemahaman terhadap isi cerita tersebut. 
Hasil belajar siswa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif siswa 

setelah diberikan perlakuan (treatment) dengan menggunakan metode pembelajaran baik metode 
pembelajaran cerita bergambar maupun metode pembelajaran konvensional (ceramah). 

 
3.3. Subyek  Penelitian 

 Pada penelitian ini, penulis mengambil subyek penelitian yaitu siswa-siswi kelas 1 
yang ada di SD Negeri Kecandran 01 yang dijadikan sebagai kelompok eksperimen dan 
siswa-siswi kelas I SD Negeri Dukuh 03 dijadikan sebagai kelompok kontrol. Subyek 

penelitian dari kedua kelompok tersebut disajikan pada tabel berikut ini:                  
                         Tabel 3.7 

                    Data Subyek Penelitian 

Jenis 
Kela
min 

Kelompok Eksperimen 
(Kelas I SDN Kecandran 01) 

Kelompok Kontrol 
(Kelas ISDN Dukuh 03) 

Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase 
(%) 

Laki-laki 13 56.52% 10 50% 
Perempuan 10 43.48% 10 50% 

Jumlah  23 100% 20 100% 
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3.4. Teknik dan Insrumen Pengumpulan Data 
3.4.1. Teknik Pengumpulan Data 

              Untuk dapat melakukan analisis dan pengambilan kesimpulan, diperlukan teknik atau 
cara menemukan atau mengambil data tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan 
data dilakukan melalui. 
 
1. Observasi 

                Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan selama proses 
pembelajaran berlangsung. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengontrol apakah proses 
pembelajaran telah dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang didesain atau 
tidak. 
 2.Tes  

               Tes adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengambil data hasil belajar 
siswa. Tes yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pretest dan posttest. Tes ini 
digunakan untuk mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran yang direncanakan 
oleh penulis. 
3.4.2. Instrumen Pengumpulan Data 
1. Lembar Observasi 

            Instrument non tes dalam penelitian ini berupa lembar observasi/check list untuk 
mengobservasi implementasi metode cerita bergambar pada kelompok eksperimen dan 
implementasi metode ceramah kelompok kontrol yang dilakukan oleh guru.Kisi-kisi lembar 
observasi/check list ini dibuat berdasarkan sintak metode cerita bergambar yang meliputi 
empat langkah yaitu persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut, dan penutup. Pengamatan 
dikategorikan menjadi dua check list, yaitu terlaksana dan tidak terlaksana. Adapun kisi-kisi 

observasi implementasi metode cerita bergambar pada kelompok eksperimen dan 
implementasi metode pembelajaran ceramah terdapat pada table 3.2  sebagai berikut 
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Tabel 3.8 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Cerita Bergambar 
Sintaks Kegiatan Pembelajaran 

A. Persiapan  
1. Guru mengkaji kesesuaian 

metode dengan tujuan yang akan 
dicapai. 

Guru mengkaji kesesuaian metode 
terhadap tujuan yang akan 
dicapai. 

2. Memilih dan memilah peralatan 
yang akan dipakai. 

Guru menganalisis kebutuhan 
peralatan untuk bercerita. 

3. Memperkirakan waktu yang akan 
diperlukan. 

Guru menganalisis kebutuhan waktu. 

B. Pelaksanaan  
1. Guru menjelaskan tujuan yang 

akan dicapai dengan cerita 
bergambar tersebut. 

Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi 
yang ingin dicapai. 

2. Mempersiapkan siswa untuk 
mengikuti pembelajaran dengan 
cerita bergambar. 

Guru menjelaskan tentang prosedur 
cerita bergambar.  

3. Memperagakan suatu cerita yang 
disertai penjelasan, ilustrasi, 
pertanyaan-pertanyaan yang 
diikuti oleh seluruh siswa secara 
seksama. 

Guru memperagakan suatu cerita 
yang disertai penjelasan, 
ilustrasi, pertanyaan-
pertanyaan yang diikuti oleh 
seluruh siswa secara seksama. 

C. Tindak Lanjut  
1. Siswa diberi kesempatan untuk 

menceritakan pengalaman 
tentang menjaga kebersihan 
rumah berdasarkan cerita 
bergambar. 

Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk 
menceritakan pengalaman 
menjaga kebersihan rumah 
dengan menggunakan cerita 
bergambar. 

2. Siswa diberi kesempatan untuk 
menyebutkan dan membedakan 
bendda-benda yang sering 
digunakan. 

Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk 
menyebutkan dan 
membedakan benda-benda 
yang sering digunakan. 

D. Penutup  
1. Guru mengadakan evaluasi 

 
Guru memberikan evaluasi. 
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Tabel 3.9 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Metode Ceramah 

Sintaks Kegiatan Pembelajaran 
A. Persiapan  

2.1.5.3. Guru mengkaji kesesuaian 
metode dengan tujuan yang akan 
dicapai. 

Guru mengkaji kesesuaian metode 
terhadap tujuan yang akan 
dicapai. 

2.1.5.4. Memilih dan memilah peralatan 
yang akan dipakai. 

Guru menganalisis kebutuhan peralatan 
untuk bercerita. 

2.1.5.5. Memperkirakan waktu yang akan 
diperlukan. 

Guru menganalisis kebutuhan waktu. 

B. Pelaksanaan  
2.1.5.6. Guru menjelaskan tujuan yang 

akan dicapai dengan ceramah 
Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan kompetensi 
yang ingin dicapai. 

2.1.5.7. Mempersiapkan siswa untuk 
mengikuti pembelajaran dengan 
dengan metode ceramah. 

Guru menjelaskan tentang prosedur 
metode ceramah 

2.1.5.8. Siswa mendengarkan guru 
menjelaskan materi dengan 
tema permainan 

Guru menjelaskan materi dengan tema 
permainan. 

C. Tindak Lanjut  
2. Siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya pada hal-hal yang belum 
diketahui. 

Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya pada hal-hal 
yang belum diketahui. 

D. Penutup  
1. Guru mengadakan evaluasi 

 
Guru memberikan evaluasi. 

 
3. Tes 

          Instrument tes dalam penelitian ini berupa lembar soal guna mengungkap hasil belajar tema 
permainan, instrumen yang digunakan adalah tes prestasi/hasil belajar atau achievement 

test.Tes dilakukan untuk mengungkapkan hasil belajar sebelum dan sesudah pemberian 
perlakuan.Jenis tes yang digunakan tes formatif berupa pilihan essai. Untuk menjamin 
bahwa instrumen berupa tes pilihan essai yang akan digunakan merupakan instrumen yang 
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baik, maka tes disusun mengikuti langkah-langkah penyusunan soal. Langkah yang 
dimaksud adalah : 1) penyusunan kisi-kisi, 2) uji coba instrumen, 3) uji validitas dan 
reliabilitas. 
 Kisi-kisi disusun berdasarkan SK dan KD yang telah ditetapkan.Dalam penelitian ini 
disusun dua kisi-kisi instrumen tes formatif dengan jawaban pilihan berganda yaitu kisi-kisi 
instrumen tes untuk mengukur hasil belajar sebelum perlakuan diberikan dan kisi-kisi 
instrumen tes untuk mengukur hasil belajar sesudah perlakuan diberikan. 
Kisi-kisi instrumen tes untuk mengukur hasil belajar siswa disusun berdasarkan   SK tematik 
tema permainan. Adapun kisi-kisi soal disajikan pada tabel berikut  
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Tabel 3.10 

Kisi-kisi Soal Test 

 
 

Standar 
Kompetensi 

 
 

Kompetensi 
Dasar 

 
 

Indikator 
 
 

Item Soal 

No.Item 
Isian 

Jumlah 
Item 

IPA 
Mengenal berbagai 

benda langit dan 
peristiwa alam 
 (cuaca dan 
musim) serta 
pengaruhnya 
terhadap kegiatan 
manusia 

 Mengenal 
berbagai 
benda langit 
melalui 
pengamatan
. 

 Menceritakan 
benda-benda 
langit yang terlihat 
waktu siang dan 
malam hari 

 Menggambar 
benda langit yang 
dapat terlihat pada 
waktu malam dan 
siang hari 

 Menceritakan jenis 

binatang yang 
keluar pada siang 
dan malam hari 

1, 6,14, 15 

 
 
 

4 

IPS 
Mendeskripsi

kan lingkungan 
rumah  

 Menjelaska

n 
lingkungan 
rumah sehat 
dan prilaku 
dalam 

 

 Membandingkan 

rumah sehat dan 
tidak sehat 

 Menyebutkan ciri-

 
2, 7, 12, 13 

 
 4 
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menjaga 
kebersihan 
rumah 

ciri rumah sehat 

 Menyebutkan ciri-

ciri rumah tidak 
sehat. 

PKN 
Menerapkan 
kewajiban 
anak di rumah 
dan di sekolah 

 

 Mengikuti 

tata tertib di 
rumah dan 
sekolah 

 Melaksanakan 

tata tertib di 
rumah 

 Melaksanakan 

tata tertib di 
sekolah 

 

4, 10, 24, 25  4 

MATEMATIKA 
 Melakukan 

penjumlahan 
dan 
pengurangan 
bilangan 
sampai dua 
angka dalam 
pemecahan 
masalah 

 Menggunakan 
pengukuran 

berat. 

 Menggunaka
n sifat 

operasi 
pertukaran 
dan 
pengelompok 
kan. 

 Menggunakan sifat 
operasi hitung 

pertukaran dan 
pengelompokkan 
untuk 
mempermudah 
perhitungan 
penjumlahan dan 
pengurangan. 

 Mengenal benda 
berat melalui 
kegiatan sehari-

hari. 

 Memberi contoh 
benda berat dan 
ringan.. 

3, 8, 9, 16, 
17, 18, 20 

 7 



35 
 

 
 

 
 
 
 

 Mengukur benda 
dengan satuan tak 
baku. 

 Menunjukkan 
perbedaan hasil-
hasil pengukuran 
berat dengan 
satuan tak baku. 

BAHASA 
INDONESIA 
Mendengarkan 

Memahami wacana lisan 
tentang benda-
benda di sekitar 
dan dongeng 
dengan huruf 

tegak 
bersambung 
melalui dikte dan 
menyalin 

 

 

 Mendeskrips
i ulang 
tentang 
benda-
benda di 
sekitar. 

 bahasa 
yang mudah 
dimengerti 

 

 

 Meniru atau 
mengulang 
deskripsi benda-
benda sesuai 
deskripsi guru. 

 Menentukan 
nama benda yang 
dideskripsikan 
guru sesuai 
dengan ciri-
cirinya. 

 Mendeskripsikan 
benda-benda lain 
dengan bimbingan 
guru 

 

 

5, 11, 19, 
21, 
22, 23 

 

6 
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                Kisi-kisi instrumen tes hasil belajar tema permainan pada tabel 3.4.merupakan 
instrumen tes yang belum divalidasi. Instrumen ini terlebih dahulu diuji cobakan pada 
sekolah diluar subjek penelitian sehingga diperoleh butir intrumen  yang valid.  

                  Untuk menjamin bahwa instrumen berupa tes essai yang akan digunakan 
merupakan instrumen yang baik maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Karena 
instrumen yang baik harus memenuhi dua syarat yaitu valid dan reliabel.Arikunto 
(2006:168), “validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 
suatu instrument.”Suatu instrument yang valid atau sahih mempunyai validitas 
tinggi.Sebaliknya, instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Uji validitas 
instrument dilakukan oleh bantuan SPSS 17.0 for window. Tentang kriterian tinggi 
rendahnya validitas setiap butir instrument, ada berbagai pendapat.Menurut  Ali dalam 
Mawardi (2011:32) dapat digunakan pedoman skor koefisien korelasi (rix) sebagai berikut :  

 
Tabel 3.11 

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 

                   Item soal dapat dikatakan valid apabila nilai koefisien > 0.05. Validitas 
instrument tes dihitung menggunakan bantuan Software SPSS 17.0 for windows yaitu 
dengan cara Analyze – Scale – Reliability Analysisataudapat menggunakanAnalyze – 

Correlate – Bevariatekemudian untuk melihat hasilnya apakah item soal valid atau tidak, 
dapat dilihat pada output hasil penghitungan, apabila nilai koefisien tidak memenuhi kriteria 
0.05 maka item soal tersebut tidak valid dan tidak dapat digunakan. 
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Reliabilitas suatu tes adalah taraf sampai dimana suatu tes mampu 
menunjukkan konsistensi hasil pengukuranya yang diperlihatkan dalam taraf ketepatan dan 
ketelitian hasil. Taraf reliabilitas suatu tes dinyatakan dalam suatu koefisien yang disebut 
koefisien reliabilitas ( rtt). Untuk menentukan tingkat reliabilitas dengan rtt = α  yaitu 
menggunakan kriteria sebagai berikut: 

 
 

Tabel 3.12 
Koefisien Reliabilitas 

No Koefisien Reliabilitas Kategori 

1 ≤ 0, 7     Reliabilitas Rendah 

2 0,7  << 0,8     Reliabilitas Sedang 

3 0,8 < α ≤ 0,9     Reliabilitas bagus 

4 α > 0,9    Reliabilitas memuaskan 

 
Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila nilai alpha > 0,7. reliabilitas suatu 

instrumen dapat dihitung menggunakan bantuan Software SPSS 17.0 yaitu dengan cara 
Analyze – Scale – Reliability Analysis ataukemudian untuk melihat hasilnya apakah 
instrument reliabel atau tidak, dapat dilihat pada output hasil penghitungan, apabila nilai 

alpha () kurang dari 0,7 maka instrumen tersebut tidak reliabel. 

3.4.3. Uji Tingkat Kesukaran Soal 
Menurut Sudjana (1989: 149) soal terdiri soal yang tidak terlalu mudah dan tidak 

terlalu sulit.Butir soal bertujuan untuk memberoleh soal yang baik sehingga dapat 
memperoleh gambaran tentang prestasi siswa yang sebenarnya. Ada berapa cara untuk 
menganalisi tengkat kesukaran soal bertujuan untuk dapat membedakan soal-soal kategori 
mudah, sedang, dan sukar. Untuk membedakan siswa yang mempunyai kemampuan 
rendah dan siswa mempunyai kemampuan tinggi. 
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Menurut Mimin Haryati (2007: 24) untuk membuat soal dengan format sesuai 
dengan program yang ditetapkan maka untuk membuat alat penilaian untuk soal yang akan 
kita ujikan pada siswa perlu memiliki ketentuan untuk dapat menghitung skor.  
a. Tingkat pengetahuan = 40% 
b. Tingkat pemahaman  = 20% 
c. Tingkat kemampuan dalam pemahaman = 20% 
d. Tingkat kemampuan dalam analisis = 10% 
e. Tingkat kemampuan sintesis = 5% 
f. Menguji kemampuan petatar dalam mengevaluasi  

Jadi jumlah ketentuan dalam membuat soal yang baik 100 skor. 
 
 

 
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 dimaksudkan 
Kriteria tingkat kesukaran soal : 
 0,00 – 0,30 adalah soal sukar 
 0,31 – 0,70 adalah soal sedang 
 0,71 – 1,00 adalah soal mudah 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

I  =  
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Tabel 3. 7 

Kesukaran Soal Pretest 
Pilihan Ganda Jumlah 

Mudah Sedang Sukar Mudah Sedang Sukar 

1, 2, 3, 9, 10, 11, 
12, 13, 19, 20. 

4, 7, 8, 14, 15, 16, 
17,18.  

6, 5, 20. 10 8 3 

 

Tabel 3. 8 
         Kesukaran Soal Posttest  

Pilihan Ganda Jumlah 

Mudah Sedang Sukar Mudah Sedang Sukar 

3, 9, 10, 11, 14, 15, 

17, 18, 19. 

1, 2, 8, 12, 13, 

19, 20. 

4, 5, 7, 

16,  

9      7 4 

 
3.4.4. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil belajar yang berasal 
dari kedua kelas sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan 
menggunakan rumus chi-kuadrat (chi-square). Uji normalitas dapat dihitung menggunakan 
bantuan SPSS( statistical product and service solutions ) yaitu dengan 
menggunakanAnalyze non parametric test–One Sampel Kolmogorov Smirnov 

 
3.4.5. 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 
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homogenitas varian dapat menggunakan bantuan SPSS (statistical product and service 

solution).Yaitu dengan Oneway Anova. 
 

3.4.6. Uji Beda 
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 parametik, yaitu menggunakan uji-t atau indepent sample T- test 

independent, dengan rumus sebagai berikut: 

t =
x − x

+
 

keterangan: 
t= nilai t hitung 
X1= nilai rata-rata kelompok eksperimen 
X2= nilai rata-rata kelompok kontrol 
S1=simpangan baku kelompok eksperimen 
S2=simpangan baku kelompok kontrol 
n1= jumlah anggota sampel kelompok eksperimen 
n2=jumlah anggota sampel kelompok kontrol. 


