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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian atau Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian eksperimen. Menurut Sugiyono 

(2015:107) metode penelitan eksperimen diartikan sebagai metode peneletian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan. Metode ini sebagai bagian dari metode 

kuantitatif mempunyai ciri khas tersendiri, terutama dengan dengan adanya 

kelompok kontrolnya. Dengan kata lain bahwa penelitian meggunakan 

pendekatan kuantitatif karena menggunakan data dan statistik. 

Desain penelitian yang digunakan adalah true experimental design 

dengan bentuk posttest-Only Control Design. Dimana dalam desain ini 

terdapat dua kelompok yang masing – masing dipilih secara random (R). 

Kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok lain tidak. Kelompok 

yang diberikan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi 

perlakuan disebut kelompok kontrol. Pengaruh adanya perlakuan (treatment) 

adalah (O1:O2). Dalam penelitian yang sesungguhnya, pengaruh treatment 

dianalisis dengan uji beda, memakai statistik t-test. 

   

 

A: Kelompok kontrol   X : Kelas yang diberi treatment 

B: Kelompok eksperimen   O: Posttest 

R : Pemilihan kelas secara random 

 

 

 

A R  O2 

B R X O4 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dikelas VA sebagai kelas kontrol dan VB 

sebagai kelas eksperimen SD Negeri Jabung 1 Jalan Bromo No. 6 Desa 

Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 pada bulan April 2017. 

C. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2015:117) Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas 5 SDN Jabung 1 Kec. Jabung Kab. Malang. 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang dijadikan subyek 

atau objek penelitian. Teknik pengambilan sampel yakni adalah simple 

random sampling yaitu pengambilan sampel dengan cara mengambil 1 kelas 

untuk kelas eksperimen dan yang 1 kelas untuk kelas kontrol. Kelas 

eksperimen yakni kelas VB dengan 23 siswa, sedangkan untuk kelas kontrol 

yakni kelas VA dengan 21 siswa. Pemilihan kelas dipilih secara random/acak. 

Hal ini dikarenakan setelah diobservasi dan menggunakan uji kecocokan 

kedua kelas relatif sama yaitu jumlah siswa dalam satu kelas memiliki jumlah 

populasi sekitar 20 siswa, untuk kelas VA berjumlah 21 siswa dan kelas VB 

berjumlah 23 siswa. Berada dilingkungan sekolah yang sama dan tingkat 

pendidikan kedua guru yang setingkat jenjang S1. 
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D. Teknik Pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan 

untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2014:193). Dalam penelitian ini cara-

cara yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah sebagai berikut: 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) merupakan bentuk dialog yang dilakukan 

oleh pewawancara untuk memperoleh informsi dari terwawancara 

(Trianto, 2010:266). Subjek wawancara yang digunakan untuk wawancara 

ini ialah perwakilan guru VA dan VB sebelum penelitian  di SDN Jabung 

1 Kec. Jabung Kab. Malang. Teknik wawancara yang digunakan ialah 

bebas terpimpin dimana peneliti bebas untuk melakukan wawancara hanya 

dengan menggunakan pedoman garis besarnya. 

b. Tes  

Tes ialah seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada 

seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang 

dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka (Furhan, 2004:268) .Tes 

menurut Suharsimi (2010:150) adalah serentetan pertanyaan atau laihan 

serta alat lain yang digunkan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok. Dapat disimpulkan bahwa tes merupakan alat ukur kemampuan 

siswa. 

Adapun tes yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang hasil 

belajar siswa pada ranah kognitif yaitu sebagai berikut: 1) membuat kisi-
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kisi soal, 2) menyusun soal tes, 3) mengadakan uji coba, 4) dan 

menganalisis hasil dari uji coba. 

c. Kuesioner 

Kuesioner yang digunakan dalam penilitian ini adalah kuesioner 

yang berstruktur yakni yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disertai 

dengan pilihan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawaban-

jawaban yang disediakan bagi setiap pertanyaan hendaknya mencakup 

semua kemungkinan jawaban serta saling lepas (mutually exclusive), (Arif, 

2004:260).  

Kuesioner diberikan pada siswa kelas VB sebagai kelas 

eksperimen setelah diterapkannya LKS berbasis take and give. 

Diberikannya kuesioner pada siswa bertujuan untuk melihat respon siswa 

terhadap penggunaan LKS berbasis model take and give , dan guru kelas 

VA dan kelas VB untuk mengetahui sumber belajar yang digunakan pada 

saat pembelajaran IPA. Selain itu pelaksanaan dan pemberian skor pada 

kuesioner hasilnya dapat langsung mengarah kepada analisis yang diteliti. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah susatu alat yang digunakan untuk mengukur 

variabel penelitian (Sugiyono, 2014:148). Instrumen penelitian sangat 

berperan penting dalam menentukan keberhasilan penelitian, karena 

representasi data hasil penelitian berada pada instrumen penelitian. Berikut 

instrument penelitian yang digunakan: 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

variabel penelitian (Sugiyono, 2014:148). Instrumen penelitian sangat 
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berperan penting dalam menentukan keberhasilan penelitian, karena 

representasi data hasil penelitian berada pada instrumen peelitian. 

a. Pedoman wawancara (interview) 

Dalam wawancara terdapat kisi-kisi pedoman wawancara yang 

digunakan sebagai acuan untuk membuat susunan pertanyaan yang akan 

ditanyakan pada sumber pewawancara. 

 Adapun tabel kisi-kisi pedoman wawancara kepada perwakilan wali 

kelas untuk kelas 5A dan Kelas 5B adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Perwakilan Wali Kelas 

untuk Kelas 5A dan Kelas VB Sebelum Penelitian  

No. Komponen Sub Komponen No. Lembar 

Wawancara 

1.  Mengetahui informasi awal 

guru dan siswa 

Jumlah kelas 1 

Jumlah siswa 2 

Kelas favorit 3 

2.  Mengetahui informasi 

tentang mata pelajaran. 

Nilai mata 

pelajaran yang 

rendah 

4 

KKM mata 

pelajaran 

5 

Patokan KKM 

mata pelajaran IPA 

kelas 5 

6 

3.  Mengetahui sumber dan alat 

pembelajaran. 

Sumber dan alat 

pembelajaran yang 

sering digunakan 

pada saat 

pembelajaran. 

7 

Sumber dan alat 

pembelajaran yang 

digunakan pada 

mata pelajaran IPA 

kelas 5 

 

8 
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b. Soal Tes  

 Tes yang digunakan berupa soal pilihan ganda. Tes ini digunakan 

untuk memperoleh data berupa hasil belajar siswa. Tes akan dilakukan 

setelah mendapatkan perlakuan. jumlah soal yang digunakan utuk 

melakukan posttest yaitu 12 soal. 

Adapun dari nilai yang dihasilkan dari tes tersebut, peneliti 

mendapat data berupa nilai yang selanjutnya di proses dengan 

menggunakan statistik untuk megetahui apakah  penggunaan LKS berbasis 

model take and give mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V di SD Negeri Jabung 1 Kec. Jabung Kab. 

Malang. 

Sebelum soal posttest dijadikan sebagai alat ukur untuk mengukur 

hasil belajar, soal posttest tersebut harus diuji menggunakan uji validitas 

dan uji reliabilitas agar memenuhi kriteria kelayakan sebagai alat ukur 

hasil belajar.  Berikut tabel kisi-kisi soal posttest sebelum dan sesudah 

validasi : 
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Tabel 3.2 kisi-kisi soal sebelum dilakukan tes uji validitas dan reliabilitas 

Tabel 3.3 kisi-kisi soal setelah dilakukan tes uji validitas reliabilitas 

No. 

Urut 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator soal Materi  No. Soal 

Jumlah 

item 

7.1  Mendeskripsikan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan 

Mengidentifikasi jenis-

jenis batuan. 

Batuan beku  

1,2,4,6, 

9,10,11 

 

7 

 

Batuan endapan 

Batuan metamorf 

Mengidentifikasi 

pembentukan tanah karena 

pelapukan batuan 

Pelapukan fisika  

7,12,15 

16,17 

 

5 
Pelapukan biologi 

  7.2  Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah 

Mengidentifikasi susunan 

tanah beserta jenis-

jenisnya 

Tanah berhumus 3,5,8,1

3,14,18 

  

6 

 

Tanah berpasir 

Tanah liat 

Tanah berkapur 

  7.3 Mendeskripsikan 

struktur bumi 

Mengidentifikasi susunan 

bumi  

Kerak bumi 19,20 

,21,22,

26,28 

,29 

 

7 

 

Selubung 

Inti bumi 

Mengidentifikasi lapisan 

atmosfer 

Troposfer 23,24 

,25,30, 

27 

 

6 Stratosfer 

Mesosfer 

Eksosfer  

 Jumlah item                 30 

No. 

Urut 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator soal Materi  No. Soal 

Jumlah 

item 

7.2  Mendeskripsikan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan 

Mengidentifikasi jenis-

jenis batuan. 

Batuan beku  

1,3, 5 

 

 

3 

 
Batuan endapan 

Batuan metamorf 

Mengidentifikasi 

pembentukan tanah 

karena pelapukan batuan 

Pelapukan fisika 4, 8 

 

 

2 
Pelapukan biologi 

  

7.2  

Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah 

Mengidentifikasi 

susunan tanah beserta 

jenis-jenisnya 

Tanah berhumus  

2,6, 7 

 

  

3 

 

 

 

Tanah berpasir 

Tanah liat 

Tanah berkapur 

  

7.3 

Mendeskripsikan 

struktur bumi 

Mengidentifikasi 

susunan bumi  

Kerak bumi 9 

 

  

 

1 

 
Selubung 

Inti bumi 

Mengidentifikasi lapisan 

atmosfer 

Troposfer 10, 11, 

12 

 

3 Stratosfer 

Mesosfer 

Eksosfer  

 Jumlah item                 12 
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c. Kuesioner   

Sebelum membuat kuesioner, peniliti menyusun rangka atau kisi-

kisi instrumen yang dijadikan sebagai acuan untuk menyusun pertanyaan 

kuesioner tentang respon siswa terhadap penggunaan sumber belajar IPA 

dan respon siswa terhadap penggunaan LKS berbasis model take and give. 

Adapun kisi-kisi instrumen kuesioner untuk siswa kelas eksperimen adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 kisi-kisi instrumen kuesioner untuk siswa kelas eksperimen 

 

Komponen 

Sub Komponen No. 

Lembar 

pertanyaan 

Mengetahui informasi 

reaksi siswa tentang  

penggunaan LKS 

bebarbasis model take and 

give. 

 

Pertanyaan terhadap pelajaran IPA 

 

1 

Pendapat siswa tentang LKS yang 

digunakan disekolah. 

 

2 

Konsep IPA yang sulit dipahami 3 

Pemahaman materi yang disajikan 

pada LKS berbasis model  take and 

give 

4 

Reaksi siswa tentang penyajian LKS 

berbasis model take and give 

5 

Reaksi siswa tentang cara 

menggunakan LKS berbasis model 

take and give. 

6 

Reaksi siswa tentang tampilan LKS 

berbasis model take and give 

7 

 

Kesan siswa dalam menggunakan 

LKS berbasis model take and give 

 

8 
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Adapun tabel kisi-kisi kuesioner untuk guru kelas VA dan VB terhadap 

penggunaan sumber belajar untuk IPA adalah sebagai berikut 

Tabel 3.5 kisi-kisi kuesioner untuk guru kelas VA dan VB 

Komponen  Sub Komponen No. Butir pertanyaan 

Penggunaan sumber 

belajar yang digunakan 

pada saat pembelajaran 

IPA 

Sumber belajar yang 

digunakan di sekolah 

1 

Kriteria LKS yang baik 

untuk digunakan siswa 

dalam pembelajaran IPA 

2 

Pendapat tentang LKS yang 

digunakan di sekolah. 

.3 

Pendapat tentang LKS yang 

sedang digunakan  

4 

Pendapat  tentang LKS yang 

sedang digunakan dan 

tujuan pembelajarannya 

5 

Pendapat tentang LKS 

berbasis model 

pembelajaran 

6 

Pendapat tentang LKS yang 

diinginkan guru agar mudah 

dipahami siswa 

7 

Materi IPA tentang proses 

pembentukan tanah yang 

menurut guru paling banyak 

melatih siswa untuk dihafal 

dan dipahami 

8 

 

F. Analisis Data 

Adapun analisis data dalam penelitian kuantitatif eksperimen 

menggunakan statistik. Analisis data untuk penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Uji Validitas 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:168) sebuah tes dikatakan Valid 

apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain 

uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan dan kecermatan apa 

yang menjadi alat ukurnya. 

Dalam menghitung ketepatan dan kecermatan alat ukur yang berupa 

tes, maka dalam penilitian ini menggunakan program SPSS 16.0 

Setelah didapatkan nilai rhitung pada setiap butir soal maka 

dibandingkan dengan r tabel, sehingga suatu alat ukur dapat dikatakan 

valid apabila rhitung >rtabel. Kriteria rtabel dengan n = 20 dengan taraf 

signifikan sebesar 5% sehingga di dapat rtabel sebesar 0.378. Hasil rtabel 

diketahui dari n (jumlah responden) sebanyak 20 siswa. Dapat diketahui 

rumus untuk menentukan rtabel yaitu df= n-2, df = 20-2 = 18 dengan taraf 

signikan 5%.  

 Penyebaran uji coba soal dilakukan diluar populasi sampel yang akan 

diteliti dengan jumlah 20 responden. Penyebaran uji coba soal ini 

dilakukan pada instansi lembaga bimbingan belajar dengan tingkatan kelas 

yang sama yaitu siswa kelas V SD yang menggunakan kurikulum KTSP. 

Adapun hasil data rekapitulasi validitas butir soal uji coba instrumen 

dapat dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.6 Rekapitulasi uji Validitas butir soal instrumen 

No. Soal rxy r tabel Keterangan 

1. 0.863 0.378 Valid 

2. 0.925 0.378 Valid 

3. 0.576 0.378  Valid 

4. 0.066 0.378 Invalid 

5. 0.568 0.378 Valid 

6. 0.433 0.378 Valid 

7. 0.989 0.378 Valid 

8. 0.042 0.378 Invalid 

9. 0.365 0.378 Invalid 

10. 0.937 0.378 Valid 

11. 0.462 0.378 Valid 

12. 0.037 0.378 Invalid 

13. 0.833 0.378 Valid 

14 0.573 0.378 Valid 

15. 0.380 0.378 Valid 

16. 0.737 0.378 Valid 

17. 0.037 0.378 Invalid 

18 0.576 0.378 Valid 

19. 0.247 0.378 Invalid 

20. 0.321 0.378 Invalid 

21. 0.021 0.378 Invalid 

22. 0.863 0.378 Valid 

23. 0.133 0.378 Invalid 

24. 0.749 0.378 Valid 

25 0.648 0.378 Valid 

26. 0.550 0.378 Valid 

27. 0.133 0.378 Invalid 

28 0.787 0.378 Valid 

29. 0.127 0.378 Invalid 

30. 0.812 0.378 Valid 

 

 Berdasarkan hasil tabel 3.4 diatas, pada penelitian ini jumlah soal 

yang diujicobakan adalah 30 butir soal yang diujicobakan kepada 20 

siswa. Setelah uji coba, hasil perhitungan didapatkan soal yang valid 19 

butir, yaitu nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14,15,16, 18, 22, 24,25, 26, 

28,30. Adapun perhitungan untuk rtabel terdapat pada lampiran 17. 
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2. Uji Reliabilitas  

 Uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat kekonsistenan 

angket. Menurut Arikunto (2009:86) Suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai tarap kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Penghitungan uji reliabilitas menggunakan 

SPSS 16.0. 

Hasil Perhitungan uji reliabilitas kemudian disamakan dengan nilai 

rtabel  jika r11 > rtabel maka instrumen reliabel dan jika r11 < rtabel . dari 

perhitungan instrument yang dicoba, diperoleh nilai reliabilitas tes sebesar 

0.547.  

Dapat disimpulkan bahwa terdapat 12 soal yang valid dan reliabel 

yaitu nomor 1, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 22,24, 25, 30. Penghitungan 

selengkapnya terdapat pada lampiran. 

3. Uji Normalitas 

  Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sampel yang diteliti 

berdistribusi normal atau tidak. Penghitungan hasil data yang didapatkan 

di uji dengan uji noramlitas Shapiro-wilk pada SPSS 16.0. 

 Setelah melakukan perhitungan uji normalitas hasil pengujian 

dibandingkan dengan nilai signifikan sebesar 0,05. Adapun hasil 

keputusannya adalah sebagai berikut: 

Jika nilai Sig. > 0,05, maka data berdistribusi normal 

Jika nilai Sig.< 0,05, maka data tidak berdistribusi normal 
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       Langkah terakhir setelah membandingkan hasil uji normalitas 

dengan nilai signifikan yaitu menentukan kesimpulan berdasarkan uji yang 

diperoleh. 

4. Uji Homgenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui homogenitas 

(kesamaan) beberapa bagian sampel, yakni seragam tidaknya variansi 

sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama. Menurut Suharsimi 

(2010:231), pengujian homogenitas sampel menjadi sangat penting apabila 

peneliti bermaksud melakukan generalisasi untuk hasil penelitiannya serta 

penelitian yang data penelitiannya diambil dari kelompok-kelompok 

terpisah yang berasal dari satu populasi.  

Homogenitas suatu populasi adalah syarat untuk melakukan pengujian 

statistik. Uji homogenitas yang dilakukan mengguanakan SPSS 16.0. Hasil  

keputusan uji homogenitas ialah sebagai berikut: 

Jika nilai signifikansi <0,05,maka varian dari dua kelompok populasi 

data dinyatakan tidak homogen atau tidak sama. 

Jika nilai signifiansi > 0,05, maka varian dari dua kelompok populasi 

data dinyatakan homogen atau sama. 

5. Uji Hipotesis Beda Rata (t-test) 

Uji hipotesis adalah uji yang digunakan untuk mengetahui adanya 

perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang diberi perlakuan berupa 

Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis model take and give  dengan siswa 

yang tidak diberi perlakuan. Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian 
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ini adalah uji t. Pada taraf signifikan α = 0,05. Perhitungan uji t  

menggunakan SPSS 16.0.  

Dasar pengambilan keputusan ialah sebagai berikut: 

Jika nilai Sig.(2-tailed) > 0,05 maka Ho ditolak/Ha diterima:  ada 

pengaruh yang signifikan untuk penggunaan media LKS berbasis 

model take and give terhadap hasil belajar IPA siswa Kelas V SDN 

Jabung 01 Kec. Jabung Kab. Malang. 

Jika nilai Sig.(2-tailed) < 0,05 maka Ho diterima/Ha ditolak: tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan untuk penggunaan media LKS 

berbasis model take and give terhadap hasil belajar IPA Siswa 

Kelas V  SDN Jabung 01 Kec. Jabung Kab. Malang. 

6. Uji Regresi Linier 

Uji regresi linier merupakan regresi yang memiliki satu variabel 

independen (X) dan variabel dependen (Y). Uji regresi dilakukan untuk 

mengetahui besar pengaruh dari satu variabel bebas atau variabel 

independen (X) terhadap variabel terikat atau variabel dependent (Y) yang 

disebut dengan koefisien dterminasi. Besarnya pengaruh dapat dilihat dari 

tabel Model Summary pada kolom R Square yang dijadikan kedalam 

persentase (%).  

 


