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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui adanya efektivitas pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. 

Cara yang dilakukan yaitu dengan mengenakan kepada satu kelompok eksperimen 

satu kondisi perlakuan (treatment) yang kemudian membandingkan hasilnya dengan 

suatu kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan. Namun, karena dalam 

kelompok ini terdapat kelompok eksperimen dan kontrol tetapi pengambilan kelompok 

eksperimen dan kontrol tersebut tidak dilakukan secara random, maka metode 

eksperimen yang digunakan merupakan eksperimen quasi atau quasi experimental 

design (Sugiyono, 2010:79). 

Model eksperimen melalui 3 proses yaitu: 

1. Memberikan pretest untuk mengukur variabel sebelum perlakuan atau sesudah 

perlakuan dilakukan (pretest) 

2. Memberikan perlakuan eksperimen kepada kelas eksperimen dengan pembelajaran 

di luar kelas (Outdoor Activities) dalam mata pelajaran IPA kelas III SD Negeri 

Candirejo 02 di Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. 

3. Memberikan posttest untuk mengukur variabel terikat setelah perlakuan. 

 

3.1.2 Desain Penelitian 

        Penelitian quasi eksperimen ini menggunakan desain NonequivalentControl Group 

Desain. Secara bagan digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

                              Gambar 3.1 Desain penelitian (Sugiyono, 2010:79)  

 

O₁ X O₂ 

O₃  O₄ 
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Keterangan: 

O₁ =nilai pretest kelompok eksperimen sebelum diberi perlakuan  

O₃ =nilai pretest kelompok kontrol sebelum diberi perlakuan 

X  =treatment/perlakuan berupa penerapan pembelajaran 

O₂  =nilai postest kelompok eksperimen sesudah diberi perlakuan 

O₄ =nilai postest kelompok kontrol sesudah diberi perlakuan 

Berdasarkan gambar 3.1 dapat dilihat bahwa kelompok diberi pretest untuk 

mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Setelah posisi kedua kelompok tersebut seimbang (O₁ tidak berbeda 

dengan O₃), maka kelompok eksperimen diberi treatment/perlakuan untuk diajar 

dengan pembelajaran diluar kelas (outdoor activities) dan kelompok kontrol diajar 

dengan pembelajaran konvensional O₂ berarti nilai postest kelompok eksperimen 

setelah diajar dengan pembelajaran diluar kelas (outdoor activities) dan O₄ adalah nilai 

postest kelompok kontrol yang diajar dengan pembelajaran konvensional. Nilai O₂ 

secara signifikan lebih tinggi dari O₄ maka pembelajaran diluar kelas lebih efektif 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Pengaruh treatment adalah bila rata-

rata nilai O₂ lebih besar dari nilai O₄ dan perbedaanya siginfikan (Sugiyono, 2010:79). 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menghubungi guru kelas untuk pengambil 

data penelitian. Guru yang direkrut sebanyak 2 orang guru kelas III sesuai dengan 

banyaknya kelas yang dipakai dalam kelompok penelitian yaitu guru kelas III di SD 

Candirejo 02 dan SD Sraten 01. Setelah itu, peneliti melakukan training kepada guru 

yang direkrut untuk menjelaskan tentang prosedur dan tugas yang harus dilakukan 

guna terlaksananya penelitian. Guru SD Candirejo 02 diajarkan untuk mengajar dengan 

model pembelajaran di luar kelas (outdoor activities), sedangkan guru Sraten 01 

mengajar seperti biasanya yaitu pembelajaran konvensional. 

Peneliti menyampaikan rancangan penelitian dan membuat kesepakatan dengan 

guru mengenai materi pembelajaran yang akan disampaikan selama penelitian. Materi 

tersebut ditentukan bedasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dirancang peneliti dan dikonsultasikan pada guru kelas III masing-masing SD. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

3.2.1 Tempat Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Candirejo 02 sebagai kelas eksperimen 

yang diberikan treatment sedangkan SD Negeri Sraten 01 sebagai kelas kontrol 

dengan pembelajaran konvensional di Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. 

Untuk uji validitas instrumen dilaksanakan di SD Negeri Dukuh 02. 

 

3.2.2 Waktu Penelitian  

Waktu penelitian ini dari tanggal 25 Januari-20 April 2012 pada semester II tahun 

pelajaran 2011/2012. Sebelum melakukan pretest peneliti melakukan uji validitas 

instrumen yang dilaksanakan di SD negeri Dukuh 02. Setelah itu peneliti melakukan 

treatment pada kelompok eksperimen dilakukan oleh guru kelas III dengan mengikuti 

jadwal pelajaran masing-masing kelas yang bersangkutan. Sedangkan kelas kontrol 

mendapat pelajaran seperti biasa. Setiap treatment dilaksanakan, peneliti selalu hadir 

di kelas untuk memastikan bahwa program dijalakan oleh guru. Kelas kontrol juga 

dihadiri peneliti untuk memastikan materi yang akan disampaikan sesuai dengan materi 

yang ada di kelas eksperimen. Adapun tahapannya sebagai berikut: 

a. Menentukan jenis penelitian yang digunakan 

b. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta izin ke sekolah 

yang akan diteliti 

c. Meminta SK dan KD kepada wali kelas serta membicarakan waktu penelitian  

d. Peneliti membuat soal pretest dan RPP 

e. Melakukan uji validitas  

f. Mengevaluasi hasil pretest 

g. Peneliti melakukan penelitian di sekolah dengan kelas eksperimen di berikan 

metode yang akan diteliti sedangkan kelas kontrol dengan metode biasa 

h. Peneliti memberikan soal  posttest untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

i. Mengevaluasi hasil posttest dengan membandingkan hasil akhir antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

j. Membuat kesimpulan/laporan hasil penelitian 
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Jadwal pelaksanaan penelitian yang telah disepakati guru kelas dan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanan Penelitian  
No Kelompok Tanggal Pelaksanaan Tempat  
1. Uji Validitas 10 Maret 2012  SD Negeri Dukuh 02 

2. Eksperimen 

Pretest,  Senin 12 
Maret 2012 
Penelitian, jumat 16 
maret 2012  
Postest, Jumat 16 
Maret 2012 

SD Negeri Candirejo 02 

3. Kontrol 

Pretest, Senin 12 
Maret 2012 
Penelitian, kamis 15 
maret 2012 
Postest, Kamis 15 
Maret 2012   

SD Negeri Sraten 01 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

mempunyai variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2010:38). 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu; variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y): 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah Pembelajaran di luar kelas (outdoor activities). Pembelajaran di luar kelas 

(outdoor activities) ini merupakan pembelajaran yang cara penyajiannya di luar kelas 

atau di alam bebas mempunyai sifat menyenangkan, karena kita bisa melihat, 

menikmati, mengagumi dan belajar mengenai ciptaan Tuhan YME. 

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

adanya variabel bebas. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

siswa. Hasil belajar IPA adalah hasil yang diperoleh siswa pada mata pelajaran IPA. 
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Hasil belajar yang diperoleh siswa adalah sebagai akibat dari proses belajar yang 

dilakukan oleh siswa. Hasil akhir dari proses pembelajaran IPA tentang unsur kognitif 

yang akan diukur dengan tes. Variabel ini merupakan variabel terikat karena timbul dari 

variabel bebas yang diamati dan diukur dengan pembelajaran di luar kelas (Outdoor 

Activities). 

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian  

3.4.1 Populasi Penelitian  

Populasi menurut Sugiyono (2010:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi penelitian ini 

adalahsiswa kelas III SD Negeri Candirejo 02  danSD Negeri Sraten 01  di Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang pada semester genap tahun 2011/2012. 

 

3.4.2   Sampel Penelitian 

Sampel menurut Sugiyono (2010:81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel penelitian ini menggunakan sampling 

jenuh karena semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Pada 

penelitian ini sampelnya adalah:  

1. Siswa kelas III SD Candirejo 02 

Merupakan kelompok eksperimen yang akan diberikan treatment atau perlakuan 

yaitu dengan pembelajaran di luar kelas (outdoor activities). 

2. Siswa kelas III SD Sraten 01  

Merupakan kelompok kontrol yang tidak diberikan suatu treatment atau perlakuan 

apapun. Model pembelajaran menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 
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yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Observasi  

Nasution (1988:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja bedasarkan data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. 

2. Tes  

Metode tes ini digunakan untuk mengetahui nilai atau hasil belajar siswa sebelum 

diberi perlakuan dengan pembelajaran diluar kelas dan dengan pembelajaran 

konvensional. Tes ini diberikan pada siswa kelas III kedua SD yang akan digunakan 

penelitian. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada 

barang-barang tertulis (Arikunto, 2002). Metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data tentang populasi penelitian dan informasi mengenai hasil belajar 

siswa. Dalam hal ini hasil belajar diambil dari nilai pre-test dan post-test. 

 

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan 

reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara 

yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

3.6.1 Lembar Observasi  

Lembar observasi yang menjadi instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah lembar observasi pembelajaran. Lembar observasi pembelajaran ini dapat 

dilihat pada kisi-kisi instrumen observasi(Lihat tabel 3.3 dan tabel 3.4). 
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Tabel 3.2 
Lembar Observasi Pembelajaran Di Luar Kelas (outdoor activities) 

 

 

Keterangan:  

1 = Kurang    3 = Baik 

2 = Cukup    4 =Sangat baik 

 

 

 
No 

 
Aspek/indikator yang diamati 

 
Skala Proses pembelajaran 

1 2 3 4 
I. Pendahuluan      

1.  Salam pembuka      
2.  Guru memperisapkan siswa secara fisik dan psikis     
3.  Guru melakukan apersepsi     
4.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

harus dicapai siswa  
    

5.  Guru menyampaikan materi yang akan dibahas 
pada hari itu 

    

6.  Guru memberikan pretest     
II.  Pelaksanaan      

1.  Guru menjelaskan keadaan lokasi objek secara 
global  

    

2.  Guru menetapkan teknik mempelajari objek     
3.  Guru membahas pembagian kelompok-kelompok 

siswa 
    

4.  Guru mengajak siswa menuju lokasi pengamatan     
5.  Siswa observasi     
6.  Kerjasama kelompok      
7.  Guru dan siswa melakukan tanya jawab      
8.  Guru mengajak siswa masuk kedalam kelas     
9.  Siswa mendiskusikan hasil pengamatan di kelas 

yang dipandu oleh guru 
    

10.  Guru dan siswa melakukan pembahasan hasil 
diskusi dari tiap-tiap kelompok 

    

III.  Kegiatan akhir     
Kesimpulan      
Guru memberikan posttest     
Pemantapan      
Tindak lanjut      

Jumlah 
Persentase 
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Tabel 3.3 
Lembar Observasi Pembelajaran Konvensional 

 

Keterangan:  

1 = Kurang    3 = Baik 

    2    = Cukup    4 =Sangat baik  

 

 

No Aspek/indikator yang diamati Skala Proses Pembelajaran 

1 2 3 4 
I. Pendahuluan      

1.  Salam pembuka      
2.  Guru mempersiapkan siswa secara fisik dan 

psikis 
    

3.  Guru melakukan apersepsi      
4.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

harus dicapai siswa  
    

5.  Guru menyampaikan materi yang akan dibahas 
pada hari itu  

    

II. Pelaksanaan      
1.  Siswa diminta untuk menceritakan 

pengalamannya tentang energi dan 
penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

    

2.  Siswa diminta menceritakan pengalamanya 
dalam penghematan energi dalam kehidupan 
sehari-hari 

    

3.  Guru memberikan ceramah tentang materi energi 
dan pengaruhnya dalam kehidupan 

    

4.  Tanya jawab pada materi yang telah diberikan     
5.  Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya hal-hal yang belum diketahui 
    

6.  Guru meluruskan pemahaman siswa dan 
memberikan penguatan 

    

7.  Guru memuji siswa secara individu maupun 
kelompok yang memiliki keaktifan dalam proses 
pembelajaran 

    

III. Kegiatan akhir      
1.  Guru menarik kesimpulan dari pembelajaran 

yang telah dilakukan 
    

2.  Guru memberikan posttest.     
3.  Pemantapan      
4.  Tindak lanjut      

Jumlah 
Persentase 
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3.6.2. Tes  

Instrumen pengumpulan data berikutnya adalah tes. Tes yang dimaksud adalah 

tes pretest dan posttest. Adapun kisi-kisi soal tes mengacu pada Standar Kompentensi 

yang perlu dicapai oleh siswa(Lihat tabel 3.4) 

 

Tabel 3.4 
Kisi-kisi Soal Evaluasi (Tematik) 

Tema: Keperluan Sehari-hari 
STANDAR 

KOMPETEN- 
SI 

KOMPETEN- 
SI DASAR 

INDIKATOR MATERI 
BEN- 
TUK 

SOAL 

JUM- 
LAH 
ITEM 

IPA 
Memahami 
berbagai cara 
gerak benda, 
hubungannya 
dengan energi 
dan sumber  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPS 
Memahami 
jenis 
pekerjaan dan 
penggunaan 
uang 

IPA 
Menyimpulkan hasil 
pengamatan bahwa 
gerak benda 
dipengaruhi oleh 
bentuk dan ukuran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPS 
Mengenal jenis-
jenis pekerjaan 

& Siswa dapat 
menjelaskan 
adanya 
pengaruh 
energi yang 
terdapat di 
sekitar kita 

Energi dan 
sumbernya 

Pilihan 
Ganda   

 
5 PG 

& Siswa dapat 
mengetahui 
sumber-
sumber 
energi yang 
terdapat di 
sekitar kita  

 
 

5 PG 

& Siswa dapat 
menghemat 
energi di 
rumah dan 
dan di 
sekolah 

 
 

5 PG 

& Siswa dapat 
mengenal 
jenis-jenis 
pekerjaan  

 
 

2 PG 

& Siswa dapat 
menyebutkan 
pekerjaan 
orang tua 
mereka 

 
 

3 PG 
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Karakter siswa yang diharapkan setelah mempelajari mata pelajaran tersebut: 

F Disiplin (discipline) 

F Tekun (diligence) 

F Tanggung jawab (responsibility) 

F Ketelitian (carefulness) 

F Kerja sama (cooperation) 

F Toleransi (tolerance) 

F Percaya diri (confidence) 

F Keberanian (bravery) 

 

3.6.3. Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel 

dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan 

reliabel. Jadi instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Hal ini tidak berarti bahwa dengan 

menggunakan instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, otomatis hasil 

(data) penelitian menjadi valid dan reliabel (Sugiyono, 2010:121).  

 

a. Uji validitas 

Teknik yang digunakan untuk menguji kevalidan instrumen menggunakan teknik 

corrected item to total score correlation yang dinotasikan (r), yang mengatakan bahwa 

suatu item instrument penelitian dianggap valid jika memiliki koefisien corrected item 

total correlation ≥ 0,05 (Sugiyono,2006:187). Uji coba item tes untuk soal pretest, 

diterapkan pada 23 orang siswa kelas III SD Negeri Dukuh 02 pada tanggal 10 maret 

2012. Dari 40 item soal yang diujikan validitasnya, ada 20 item soal yang valid dan ada 

20 item soal yang tidak valid dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini: 
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Tabel 3.5 
Validitas Instrumen Soal Evaluasi Pretest 

 
Valid Tidak valid 

2, 4, 8, 10, 13, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 
29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40 

1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 
20, 23, 24, 27, 31, 33, 36, 39 

 

      Soal evaluasi yang valid selanjutnya digunakan pada pretest di kelas III SD Negeri 

Candirejo 02 sebagai kelas eksperimen dan kelas III SD Negeri Sraten 01 sebagai 

kelas kontrol. Pelaksanaan pretest pada kelas III SD Negeri Candirejo 02 dilaksanakan 

pada hari Senin 12 Maret 2012 pukul 08.00-08.30. sedangkan pretest kelas III SD 

Negeri Sraten 01 dilaksanakan pada hari Senin 12 Maret 2012 pukul 10.00-10.30.  

 

b. Uji reliabilitas  

Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen menggunakan teknik 

Reliability Coefficient Alpha menggunakan program SPSS 16 For Windows (lihat tabel 

3.8). Menurut George dan Mallery (dalam Jasminah, 2010: 31), kategori koefisien 

reliabilitas instrument adalah: 

 

Tabel 3.6 
                                                       Kriteria Reliabilitas Soal 
 

Besarnya nilai r Interprestasi 

α ≤ 0,7   
0,7<α≤0,8 
0,8<α≤0,9  
α>0,9   

Tidak dapat diterima 
Dapat diterima  
Reliabilitas bagus  
Reliabilitas memuaskan  

 

 

                                       Tabel 3.7 
                           Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.705 20 
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Uji reliabilitas soal pretest yang telah dilakukan peneliti memperoleh hasil 

reliabilitas dapat diterima karena nilai alpha lebih dari 0,7 yaitu 0,705. Maka seluruh 

indikator empirik adalah reliable. Karena instrumen valid dan reliable maka layak 

digunakan dalam penelitian. 

 

3.6.4. Analisis Data 

3.6.4.1. Uji Hipotesis Penelitian dengan Uji T Tes  

Analisis tahap akhir dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian. Pengujian 

hipotesis penelitian menggunakan analisis faktor yaitu bila antara faktor yang satu 

dengan yang lain terdapat kesamaan, keseimbangan atau tumpang tindih. Apabila 

antara faktor–faktor tersebut berkorelasi rendah maka dapat dikatakan bahwa butir – 

butir tersebut mengukur hal yang khusus, tidak mengukur hal yang sama atau hampir 

sama dengan yang ada pada faktor lain (Arikunto, 1996 : 165). Untuk menganilisis 

hipotesis tersebut penulis menggunakan teknik uji t. Menurut Sugiyono (2007), uji t ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada tingkat Alpha 5%. 

Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan akan menerima H1 dan sebaliknya. Tarif 

signifikansi uji sampel bebas (Independent Sample T Test) adalah 0,05 (convidence 

Interval 95%). Selanjutnya untuk melakukan uji t iniakan dilakukandengan 

menggunakan bantuan SPSS 16.0 wor windows. 

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data diukur dengan menggunakan One-Sample-Kolmogorov-

Smirnov Test, jika hasilnya < 0,05 data dikatakan tidak signifikan atau tidak normal, dan 

jika hasilnya > 0,05 maka data dikatakan signifikan atau data normal. 

 

b. Uji homogenitas 

Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

mempunyai varian yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok memiliki varian yang 

sama maka kedua kelompok tersebut dikatakan homogen. 

 

 


