
51 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis atau Desain Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Perbandingan Pengaruh Model Pembelajaran 

Inruiry dan Discovery Learning terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas III SD Negeri 

Purwantoro 2 Malang“ merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:13) metode kuantitatif dapat di sebut juga 

sebagai discovery, karena dengan metode ini ditemukan dan dikembangkan iptek 

baru. Selain itu metode ini di sebut dengan kuantitatif dikarenakan penggunakan 

angka dan statistik pada analisis data. 

Desain penelitian ini adalah Pre Experimental pra eksperimen. Penelitian 

ini tidak ada penyamaan karakteristik (random) dan tidak adanya variabel kontrol. 

Rancangan desain penelitian ini menggunakan The Static Group Prettest-Posttest 

Design. Desain ini diaptasi dari Sukmadinata (2011:209) digambarkan sebagai 

berikut : 

A O1 X1 O2 

B O3 X2 O4 

 

Keterangan : 

A : Kelas Eksperimen 1 

B : Kelas Eksperimen 2 

O1 : Pretest  

O3 : Pretest 
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X1 : Perlakuan Model 1 

X2 : Perlakuan Model 2 

O2 : Posttest 

O4 : Posttest 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Purwantoro 2 Malang 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22-23 Februari 2018 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Siswa kelas III SD Negeri Purwantoro 2 Malang tahun pelajaran 2018/2019 

adalah populasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Jumlah siswa kelas 

III-A sebanyak 34 siswa yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 17 siswa 

perempuan. Pada kelas III-B jumlah siswanya sebanyak 34 yang terdiri dari 19 

siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Apabila di nyatakan dalam tabel maka 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Data Jumlah Siswa Kelas III 

 

No.  Kelas  Jenis Kelamin Jumlah Siswa 

LAKI-LAKI PEREMPUAN  

1.  

 

2.  

 

∑ 

III-A 

 

III-B 

17 

 

19 

 

36 

17 

 

15 

 

32 

34 

 

34 

 

68 

 Sumber : Wawancara Guru Kelas III A dan B  
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2. Sampel 

Kelas III-A dan III-B SD Negeri Purwantoro 2 adalah sampel dalam 

penelitian ini. Sampel ditentukan oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah, 

tujuan, hipotesis, metode serta instrumen penelitian. Sampel yang diambil yaitu 

keseluruhan dari populasi, untuk meminimalisir adanya kesalahan teknik ini disebut 

dengan sampling jenuh atau sensus. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah adalah metode test 

dan non test. Metode test meliputi pretest dan posttest mengenai sila pancasila dan 

teks laporan hasil percobaan. Percobaan yang dilakukan untuk mengetahui sifat 

dan wujud benda. Test dilakukan untuk mengetahui hasil belajar dengan 

penggunaan model pembelajaran Inquiry dan Discovery Learning. Metode non tets 

yang meliputi observasi tentang bagaimana proses belajar mengajar di kelas III-A 

dan III-B. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Panduan Observasi 

Kegiatan observasi yang dilakukan di kelas III-A dan III-B yang dilakukan 

pada observasi awal dengan tujuan untuk mengetahui proses belajar mengajar di 

kelas. Karakteristik siswa di kelas serta gaya mengajar guru. Observasi ini 

digunakan peneliti sebagai pertimbangan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

yang dirancang peneliti dengan menggunakan model Inquiry pada kelas III-A dan 

Discovery Learning pada kelas III-B. Berikut panduan observasi yang disusun oleh 

peneliti :  
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Tabel 3.2 Panduan Observasi 

Komponen Aspek yang Diamati 

Kegiatan Pembelajaran di kelas 

 

 

 

Model Pembelajaran 

 

Sikap siswa 

1. Pelaksanaan pembelajaran di 

kelas III-A dan III-B 

2. Keterlibatan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran  

3. Kondisi kelas 

 

1. Penggunaan model pembelajaran 

2. Kendala proses belajar mengajar 

 

1. Keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

  

2. Panduan Wawancara 

Panduan wawancara digunakan peneliti untuk wawancara dengan guru 

kelas III-A dan III-B. Jenis wawancara yang diginakan pada penelitian yaitu 

wawancara tidak terstruktur untuk mengambil data mengenai kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Nopember. 

Berikut panduan wawancara yang digunakan peneliti : 

Tabel 3.3 Panduan Wawancara 

 

No.  Aspek yang di tanyakan Sumber data  

1.  

 

2.  

3.  

4.  

 

5.  

 

Jumlah siswa  

Kriteria Ketuntasan Minimal 

Model yang digunakan 

Kendala kegiatan pembelajaran 

Upaya menangani 

permasalahan pembelajaran 

Guru Kelas 

Guru Kelas 

Guru Kelas 

Guru Kelas 

Guru Kelas 

 

3. Pedoman Test 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil belajar siswa 

setelah mendapat perlakuan dengan model pembelajaran Inquiry dan Discovery 

learning. Lembar test yang disusun pada instrumen test digunakan sebagai uji coba 

model yang diterapkan pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Test yang 
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dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pretest yang dilaksanakan sebelum adanya 

perlakuan dan post test setelah adanya perlakuan. Intrumen tes diuji validitas untuk 

mengetahui apakah soal yang disusun sudah layak diuji cobakan pada kelas III A 

dan kelas III B SDN Purwantoro 2 Malang. Uji validitas dilakukan oleh ahli materi 

yaitu Bapak Kuncahyono, M.Pd 

Tabel 3.4 Kisi-kisi lembar test 

 

Kompetensi Dasar Pokok Bahasan Indikator  

3.1 Menggali informasi dari teks 

laporan informasi hasil 

observasi tentang perubahan 

wujud benda, sumber energi, 

perubahan energi, energi 

alternatif, perubahan iklim dan 

cuaca, rupa bumi dan 

perubahannya, serta alam 

semesta dengan bantuan guru 

dan teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis yang 

dapat diisi dengan kosakata 

bahasa daerah untuk membantu 

pemahaman. 

 

4.1 Mengamati dan menegolah isi 

teks  laporan informatif hasil 

observasi tentang perubahan 

wujud benda, sumber energi, 

perubahan energi, energi 

alternatif, perubahan iklim dan 

cuaca, rupa bumi dan 

perubahannya, serta alam 

semesta mandiri dalam bahasa 

Indonesia dan dalam tindakan 

yang mencerminkan perilaku 

anak beriman dan berakhlak 

mulia lisan dan tulis yang dapat 

diisi dengan kosakata bahasa 

daerah untuk membantu 

penyajian. 

 

4.1 Mengamati dan menceritrakan 

perilaku di sekitar rumah dan 

sekolah dan mengaitkan dengan 

simbol sila-sila Pancasila. 

Teks laporan informatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbol pancasila 

3.1.1 Menemukan 

informasi melalui 

teks bacaan 

3.1.2 Menyebutkan jenis-

jenis benda di alam 

3.1.3 Menjelaskan sifat 

benda 

3.1.4 Menggolongkan 

benda sesuai 

sifatnya 

 

 

 

 

 

 

4.1.1      Menuliskan hasil 

pengamatan dalam 

bentuk teks laporan 

hasil observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Menunjukkan sikap 

sesuai sila pancasila 

4.1.2 Menyebutkan dan 

mengaitkan perilaku 
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4. Lembar Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengambil data berupa foto 

pelaksanaan observasi, pelaksanaan pretest, kegiatan pembelajaran, dan 

pelaksanaan posttest. Hasil dokumentasi penelitian disajikan secara deskriptif. 

Penelitian ini disertai dengan validitas instrumen yang bertujuan 

mengetahui kevalidan instrumen yang dibuat. Instrumen dapat dikatakan valid 

apabila dapat digunakan untuk mengukur subjek yang akan diukur. Kevalidan 

instrumen diuji berdasarkan pendapat dosen ahli. 

F. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian kuantitatif pada umumnya untuk menjawab 

rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan Uji –t Independent sample dengan 

program SPSS 22 untuk menguji hipotesis. Langkah analisis data dengan SPSS 

terlampir.  

Analisis data pada penelitian ini dengan menguji normalitas data dan uji 

hipotesis.  

1. Uji Normalitas Data 

Sebelum menguji hipotesis perlu dilakukan pengujian normalitas data, untuk 

melihat data tersebut normal atau tidak dengan SPSS (Statistical Packaged For 

Social Science) dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. 

H0 : angka signifikan < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

H1 : angka signifikan > 0,05 maka data berdistribusi normal  
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2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan rumus t-test. Uji komparatif

untuk menilai adanya perbedaan nilai dengan rata-rata antar kelompok

populasi. Dengan menggunakan Independent Sample T-Test pada program

SPSS 22. Sampel yang digunakan tidak berkorelasi atau sampel dari kelompok

yang berbeda.

H0 : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara model pembelajaran

Inquiry dan model pembelajaran Discovery Learning.

H1  : Terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara model pembelajaran

Inquiry dan model pembelajaran Discovery Learning.

Adapun kriteria dalam pengambilan keputusan dengan melihat sig(2-tailed).

H0 : jika signifikansi > 0,05

H1 : jika signifikansi < 0,05


