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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis atau Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

quasi experiment, dengan desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nonrandomized control group pre-test post-test design yaitu desain dua kelompok 

dengan memberikan pretest pada kedua kelompok tersebut untuk mengetahui 

problem solving mereka sebelum diberi perlakuan, dan melakukan posttest untuk 

mengetahui adanya pengaruh dari perlakuan pada kedua kelompok (Tirta, 2013: 

18). Kelompok yang dikenai tindakan disebut kelompok eksperimen sedangkan 

kelompok yang tidak dikenai tindakan disebut kelompok kontrol, kedua kelompok 

ini diupayakan sama atau hampir sama kondisinya (Kasiram 2008: 211) 

Tabel 3.1 : Skema Nonrandomized Control Group Pretest Posttest 

Grup Pretes Variabel Terikat Postes  

Eksperimen Y1 X Y2 

Kontrol Y1 - Y2 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di SD Islam Sabilul Khoir. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian akan dilakukan pada semester genap 2017-2018 dan penelitian 

hanya dilakukan pada satu kali perlakuan saja. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 215). Populasi 

dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 3 SD Islam Sabilul Khoir dengan jumlah 35 

siswa. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Agar hasil penelitian sesuai dengan tujuan, maka penentuan sampel 

yang dikehendaki harus sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan (Sugiyono, 

2014: 215). Kriteria ini merupakan kriteria inklusi yang merupakan batasan ciri 

atau karakter umum pada subyek penelitian. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas 3 yang memiliki problem solving yaitu 6 siswa. 

Teknik nonprobability sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu teknik penetapan sampel 

dengan menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan  pada penelitian adalah sebagai 

berikut; 

1. Observasi 

Observasi yang dilakukan menggunakan observasi nonpartisipan. Observasi 

nonpartisipan penetili tidak terlibat langsung akan tetapi hanya sebagai pengamat 
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independen (Sugiyono, 2014: 145).  Observasi awal dilakukan di SD Islam 

Sabilul Khoir pada tanggal 31 Oktober 2017. Pengamat yang dilakukan seperti 

mengamati bagaimana perilaku siswa baik dalam kelas maupun diluar kelas, dan 

interaksi yang dilakukan siswa dengan guru maupun dengan teman-temannya. 

2. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur kepada wali kelas 3. Menurut 

Sugiyono (2014: 140) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Wawancara dilakukan di 

SD Islam Sabilul Khoir pada tanggal  10 November 2017. Selanjutnya untuk 

mengumpulkan data akan dilakukan wawancara lagi pada waktu yang akan 

ditentukan. 

3. Kuesioner  

Kuesioner menurut Sugiyono (2014: 142) merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner untuk 

mengukur kemampuan problem solving siswa, kuesioner  ini diberikan Sebelum 

perlakuan dan setelah perlakuan.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menggunakan pedoman observasi, wawancara, dan 

kuesioner.  

1. Pedoman Observasi Awal 

Observasi untuk mengamati keadaan pembelajaran sebagai tahap awal 

untuk melaksanakan penelitian, observasi dilakukan saat aktivitas siswa dalam 
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kelas dan diluar kelas, dalam hal ini observasi hanya tinggal mencentang 

aspek yang muncul pada siswa.  

Tabel 3.2 : Kisi-kisi Observasi 

No. Tingkah Laku No pertanyaan 

Aspek Indikator 

1. Aktivitas di dalam 

kelas. 

Interaksi siswa dengan guru 

yang mengajar di depan kelas. 

1, 2, 3, 4 

Interaksi dengan teman saat 

belajar. 

5, 6 

2. Aktivitas diluar 

kelas. 

Mengamati aktivitas siswa 

dengan teman. 

7, 8 

sikap siswa dengan teman. 9, 10 

 

2. Pedoman Wawancara Awal 

Pedoman ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan peneliti 

kepada narasumber (guru kelas). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan 

data berupa keterangan langsung dari problem solving siswa di sekolah.  

Tabel 3.3 : Kisi-kisi Wawancara Awal 

No  Kisi-kisi Pertanyaan No Pertanyaan 

1. Bagaimanakah aktivitas siswa di dalam kelas?  1 

  2. Bagaimanakah perilaku siswa saat di luar kelas?  2 

3. Apakah di kelas 3 terdapat siswa yang memiliki 

masalah? 

3 

4. Apakah yang anda lakukan saat siswa mengalami 

masalah? 

4  

5. Bagaimana cara anda dalam menangani masalah 

pada siswa tersebut? 

5 

3. Pedoman Kuesioner 

Kuesioner untuk mengukur kemampuan problem solving siswa baik 

sebelum maupun sesudah diberikan perlakuan. Kuesioner berisi pertanyaan-

pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan indikator yang 

telah dibuat. 
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Tabel 3.4 : Kisi-kisi Kuesioner 

No. Aspek Indikator Jumlah Item Nomor Soal 

1. Mencari dan

memahami

problem .

Fokus pada masalah yang 

dihadapi. 

1 1 

Mencari penyebab munculnya 

masalah. 

1 2 

Memahami pentingnya 

menyelesaikan masalah . 

2 3,4 

2. Menyusun strategi

pemecahan

masalah.

Memprediksi konsekuensi dari 

solusi. 

2 5,6 

Memikirkan langkah awal 

penyelesaian masalah. 

1 7 

3. Mengeksplorasi

solusi.

Menentukan pilihan solusi. 1 8 

Mengambil keputusan yang 

cepat dan tepat. 

2 9,10 

Total item 10 

F. Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan Analisis bivariat. Menurut Emzir (2011: 48) 

analisis bivariat adalah suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas debgan 

terikat. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan uji statistik 

dengan alat IBM SPSS Statistics Base 21.0. Penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya Pengaruh Permainan Tradisional Terhadap Kemampuan 

Problem Solving Siswa Kelas 3 SD Islam Sabilul Khoir. 

1. Uji Normalitas

Untuk mengetahui normal tidaknya sebaran data yang akan dianalisis, tujuan

uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti 

atau mendekati distribusi normal (distribusi data tidak menceng ke kiri atau ke 

kanan). Untuk mengetahui data itu normal atau tidak dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test. 
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Untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan secara statistik, maka 

analisis yang dilakukan dalam penelitian ini akan diolah dengan bantuan sofware 

statistik SPSS  for windows. Suatu data akan berdistribusi normal : 

 Jika probabilitas (Asymp.sign) < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal 

 Jika probabilitas (Asymp.sign) > 0,05 maka data  terdistribusi normal 

 

2. Uji T Berpasangan (Paired T-Test) 

Uji T Berpasangan (Paired T-Test) adalah salah satu metode pengujian 

hipotesis dimana data yang digunakan berpasangan. Uji T Berpasangan (Paired T-

Test) digunakan untuk menjelaskan perbedaan signifikan problem solving 

sebelum dan setelah diberikan perlakuan permainan tradisional. Berdasarkan 

probabilitas dengan syarat: 

 Jika probabilitas < 0,05 maka HO diterima 

 Jika probabilitas > 0,05 maka H1 ditolak   


