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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif (asosiatif). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen. Penelitian eksperimen 

digunakan untuk mengetahui sebab akibat antara dua faktor yang sengaja 

ditimbulkan dengan mengurangi faktor-faktor yang mengganggu. Desain 

penelitian adalah pre-experimental design. Dikatakan pre-experimental 

design karena dalam desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-

sungguh. Masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap 

terbentuknya variabel dependen (Sugiyono, 2016:109). Ciri utama dari pre-

experimental design adalah sampel yang digunakan tidak diambil secara 

random dari populasi tertentu. Jenis desain pre-experimental design yang 

digunakan adalah One-Group Pretest-Posttest Design. Metode ini diberikan 

pada satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. 

 

 

Rumus Pre-Eksperiment One-Group Pretest-Posttest Design 

Keterangan : 

O1  : nilai pretest (sebelum diberi perlakuan adanya keterlibatan teman      

  sebaya) 

X  : perlakuan atau treatmen 

 

O1 X O2 
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O2  : nilai posttest (setelah diberi perlakuan adanya keterlibatan teman      

  sebaya) 

 

 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Sumbersari 1 Kota Malang yang 

beralamat di jalan Bendungan Sigura-Gura 1, No. 11, Kec. Lowokwaru, Kota 

Malang, Jawa Timur, 65145. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 

2018. 

 

 
Tabel 3.1 Tahapan Penelitian 

 

Tahap Kegiatan Waktu Penelitian 

Tahap awal/ pra eksperimen 1. Studi literatur 

2. Studi lapang 
3. Temuan masalah 

Tanggal 18 September 

sampai 13 Oktober 2017 

Tahap penelitian/ 

eksperimen 

1. Deskripsi, desain 

instrumen, penelitian. 

2. Ambil data tes awal.  

3. Perlakuan pada 

pembelajaran. 

4. Ambil data tes akhir 

Tanggal 17-24 Januari 2018 

 

 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah daerah yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

memiliki nilai dan karakteristik tertentu sesuai dengan rancangan peneliti 

untuk dipelajari dan disimpulkan. Sampel adalah bagian dari populasi yang 

memiliki jumlah dan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2016:117-118). 

Penelitian ini menggunakan jenis sampel purposive sampling. Purposive 

sampling adalah sampel yang dipilih dengan pertimbangan karakteristik 

tertentu. Jenis purposive sampling digunakan dalam penelitian ini karena, 
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tidak semua sampel bisa dipakai. Sampel tidak dipilih secara random 

melainkan, terdapat pertimbangan karakteristik tertentu. Contohnya, sampel 

yang digunakan adalah anak tunagrahita ringan dengan karakteristik tertentu. 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas V SDN Sumbersari 1 Kota 

Malang tahun ajaran 2017/2018. Jumlah siswa kelas V adalah 34 siswa, 

laki-laki dengan jumlah 18 dan perempuan dengan jumlah 14. Dua di 

antara siswa laki-laki adalah anak berkebutuhan khusus jenis  tunagrahita 

ringan (siswa tunagrahita A dan siswa tunagrahita B). 

2. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah dua siswa di kelas V 

SDN Sumbersari 1 Kota Malang. Siswa tersebut tergolong ke dalam anak 

berkebutuhan khusus jenis tunagrahita ringan (siswa tunagrahita A dan 

B). Pada pengambilan data pertama, menggunakan 1 kelompok siswa 

tunagrahita yang terdiri dari 2 anak untuk diberikan pretest. Kemudian 

meminta 4 siswa reguler untuk bergabung bersama kelompok siswa 

tunagrahita untuk melakukan kegiatan kelompok sebagai perlakuan. 

Selanjutnya, melakukan kegiatan posttest untuk kedua siswa tunagrahita 

setelah adanya perlakuan dengan melibatkan teman sebaya. 

 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

teknik tes dan non-tes. Teknik tes dan non-tes digunakan untuk 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Tes merupakan cara 

yang digunakan untuk melakukan pengukuran yang di dalamnya terdapat 



52 
 

 
 

beberapa pertanyaan atau dengan alat yang lain guna untuk mengukur 

keahlian seseorang dalam bidang pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, 

maupun bakat yang dimiliki oleh seseorang. (Restian, 2015:203). Teknik non-

tes adalah adalah tes yang berfungsi untuk mendapatkan data dengan cara 

menganalisis instrumen tes yang dilakukan oleh ahli evaluasi (Rofiah,dkk, 

2013:18). 

 

 
Tabel 3.2 Metode Pengumpulan Data  

Sumber Data Jenis Data 
Teknik Pengumpulan 

Data 
Instrumen 

Siswa tunagrahita 

kelas V 

Hasil belajar 

matematika sebelum 

adanya keterlibatan 

teman sebaya. 

Melakukan tes awal 

(pretest) 

Butir soal essay 

Siswa tunagrahita 

kelas V 

Hasil belajar 

matematika sesudah 

adanya keterlibatan 

teman sebaya. 

Melakukan tes akhir 

(posttest) 

Butir soal essay 

Siswa tunagrahita  
dan guru 

Hasil observasi 
sebelum penelitian 

berlangsung 

Observasi secara 
langsung 

Lembar observasi 

Guru kelas, kepala 

sekolah, guru 

pendamping khusus, 

dan shadow 

Hasil wawancara 

sebelum penelitian 

Melakukan wawancara 

secara langsung 

Lembar 

wawancara tidak 

terstruktur 

Siswa tunagrahita 

dan siswa reguler, 

data siswa 

tunagrahita, hasil 

belajar siswa 

tunagrahita. 

Hasil foto, video, 

soft file data pada 

saat penelitian 

Melakukan dokumentasi 

secara langsung 

Lembar 

dokumentasi, 

kamera, flashdisk 

 

 

 

Teknik tes dan non-tes yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Teknik tes 

Teknik tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa 

tunagrahita atau prestasi belajar siswa tunagrahita pada bidang intelektual 
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khususnya kecerdasan matematik-logik. Semua tes menggunakan soal 

matematika materi mengenal bangun ruang (kubus dan balok). Tes yang 

pertama adalah 1 kelompok anak tunagrahita yang terdiri dari 2 anak 

untuk diberikan pretest. Pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

matematik-logik anak sebelum adanya perlakuan. Kemudian sebagai 

perlakuan atau eksperimen, meminta 4 siswa reguler (teman sebaya) 

bergabung bersama kelompok siswa tunagrahita untuk melakukan 

kegiatan kelompok sebagai perlakuan. Siswa tunagrahita diminta untuk 

mengerjakan soal matematika secara berkelompok dengan teman sebaya. 

Eksperimen dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh 

keterlibatan teman sebaya terhadap kemampuan intelektual (matematik-

logik) siswa tunagrahita. Selanjutnya, melakukan kegiatan posttest untuk 

kedua siswa tunagrahita setelah adanya perlakuan dengan melibatkan 

teman sebaya. Postest digunakan untuk mengetahui ada atau tidak 

perbedaan hasil kemampuan siswa sebelum dan sesudah adanya 

perlakuan atau eksperimen. 

2. Teknik Non-Tes 

Adapun teknik non-tes yang digunakan pada penelitian ini adalah 

observasi awal penelitian, wawancara, dan dokumentasi. 

a) Observasi terstruktur 

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang 

secara sistematis, tentang objek yang akan diamati dan tempat 

dilakukannya pengamatan (Sugiyono, 2016:205). Observasi awal 

penelitian telah dilakukan di SDN Sumbersari 1 kota Malang pada 
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tanggal 23 Oktober 2017. Observasi terstruktur memperoleh data 

berupa kondisi nyata di sekolah, berupa data anak berkebutuhan 

khusus yang ada di sekolah tersebut. Pengamatan secara langsung 

proses pembelajaran siswa tunagrahita di kelas V. Proses 

pembelajaran yang diamati yaitu cara mengajar guru bagi siswa 

reguler dan siswa tunagrahita dalam satu kelas, fungsi shadow untuk 

siswa tunagrahita, dan mengamati keterlibatan teman sebaya dengan 

siswa tunagrahita di kelas reguler pada saat proses pembelajaran.  

Observasi dilaksanakan sebelum penelitian berlangsung. Hal 

yang harus diamati selama proses penelitian yaitu tentang 

kemampuan intelektual siswa tunagrahita khususnya pada 

kecerdasan matematik-logik. Permasalahan intelektual (matematik-

logik) yang dimiliki siswa selama proses pembelajaran. 

Permasalahan siswa tunagrahita pada mata pelajaran matematika. 

Pengamatan pada hasil belajar anak khususnya pada mata pelajaran 

matematika. Pengamatan tersebut akan memperoleh data yang 

digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh atau tidak dengan 

adanya keterlibatan teman sebaya terhadap kemampuan intelektual 

siswa tunagrahita kelas V di SDN Sumbersari 1 kota Malang. 

b) Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang tidak 

menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan 

tanya jawab secara langsung mengenai data tentang pengaruh 

keterlibatan teman sebaya terhadap kemampuan intelektual siswa 
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tunagrahita. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang 

bebas, tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya 

(Sugiyono, 2016:197). Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Setiap 

narasumber diberikan pertanyaan yang berbeda-beda. Wawancara 

dilakukan di SDN Sumbersari 1 kota Malang. Wawancara yang 

sudah dilakukan yaitu pada tanggal 23 Oktober 2017. Wawancara 

dilakukan pada beberapa narasumber diantaranya kepala sekolah, 

GPK (Guru Pembimbing Khusus), shadow, dan guru kelas. 

Narasumber pertama yang diwawancarai adalah kepala 

sekolah. Kepala sekolah memberikan informasi terkait adanya anak 

berkebutuhan khusus yaitu siswa tunagrahita di sekolah tersebut 

akan tetapi masing-masing mempunyai kelemahan yang berbeda-

beda. Kemudian kepala sekolah menginformasikan bahwa ada guru 

pendamping khusus dan shadow untuk anak berkebutuhan khusus.  

Narasumber yang kedua adalah guru pembimbing khusus. 

Guru pembimbing khusus memberikan informasi mengenai anak 

berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Anak berkebutuhan khusus 

yang lemah dalam bidang intelektual adalah siswa tunagrahita. Siswa  

tunagrahita terdapat di kelas I, V, dan VI. Klasifikasi siswa 

tunagrahita kelas I merupakan tunagrahita sedang, kelas V dan VI 

merupakan tunagrahita ringan. Masing-masing siswa tunagrahita 

mempunyai kelemahan intelektual. Siswa tunagrahita di kelas I 
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sangat sulit pada semua mata pelajaran. Kelemahan siswa 

diantaranya sulit untuk berkomunikasi, berinteraksi, konsentrasi, dan 

sering membuat kegaduhan di kelas maupun di luar kelas. 

Perkembangan intelektual juga sangat lambat dan selalu didampingi 

shadow agar tidak mengganggu siswa yang lain.  

Siswa tunagrahita ringan pada kelas V mempunyai kelemahan 

dan kelebihan. Kemampuan intelektual siswa masih bisa 

dikembangkan secara maksimal. Kelebihan siswa antara lain masih 

bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan siswa reguler di kelasnya, 

dapat mengerjakan tugas. Kelemahan siswa lambat di semua mata 

pelajaran, akan tetapi paling dominan pada mata pelajaran 

matematika. Siswa tersebut sulit untuk memahami, dan cepat lupa. 

Guru pembimbing khusus juga memberikan informasi bahwa siswa 

memiliki shadow. Berdasarkan berbagai macam pertimbangan, dan 

karakteristik siswa tunagrahita maka penelitian mengambil siswa 

tunagrahita ringan di kelas V sebagai subjek penelitian.  

Narasumber yang ketiga adalah shadow. Shadow memberikan 

informasi mengenai kelebihan dan kelemahan siswa, serta proses 

belajar dan kebiasaan belajar siswa. Kelebihan siswa yaitu sudah 

bisa bersosialisasi dengan teman di kelasnya, sudah bisa berhitung 1 

sampai 10. Sudah bisa perkalian akan tetapi cepat lupa. Kelemahan 

dari siswa tersebut adalah sulit memahami, lemah dalam semua mata 

pelajaran, tetapi yang paling dominan adalah mata pelajaran 

matematika, tidak mandiri selalu tergantung kepada shadow. Pada 
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saat pembelajaran di kelas bersama siswa reguler, siswa tunagrahita 

selalu didampingi oleh shadow. 

Narasumber keempat adalah guru kelas V. Guru memberikan 

informasi pada saat pembelajaran di kelas reguler bersama siswa 

reguler. Siswa tunagrahita selalu didampingi shadow. Pada saat 

pembelajaran guru tidak menuntut siswa harus bisa seperti siswa 

reguler, akan tetapi sesuai dengan kemampuan siswa tunagrahita itu 

sendiri. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan 

kebutuhan penelitian (Yeni, 2013:6). Adapun dokumen yang 

dimaksud adalah data pribadi siswa tunagrahita kelas V, daftar 

prestasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran matematika, 

dan foto-foto saat berlangsungnya proses belajar dengan teman-

temannya di kelas. Data-data tersebut digunakan untuk melihat 

pengaruh keterlibatan teman sebaya terhadap kemampuan intelektual 

siswa tunagrahita kelas V di SDN Sumbersari 1 kota Malang. 

 

 

 

E. Instrumen Penelitian  

1. Teknik Tes 

Instrumen yang digunakan berupa lembar kegiatan kelompok 

pada saat pretest, eksperimen, dan posttest untuk siswa tunagrahita. 

Lembar kegiatan kelompok berupa soal dengan materi mengenal 
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bangun ruang sederhana (kubus dan balok). Soal yang digunakan 

untuk tes mempunyai bobot yang sama antara pretest, kegiatan 

eksperimen dan posttest. Soal yang akan dilakukan pada pretest, 

eksperimen dan posttest berjumlah 8 soal. Pretest, tes untuk 

eksperimen dengan teman sebaya dan posttest mempunyai kisi-kisi 

soal yang sama. Adapun kisi-kisi soal tertulis dalam instrumen tes 

kemampuan intelektual (matematik-logik) mata pelajaran 

matematika materi mengenal bangun ruang (kubus dan balok) adalah 

sebagai berikut : 

 

 
Tabel 3.3 Kisi Kisi Soal  

Modifikasi 

Kompetensi Dasar 

Modifikasi  

Indikator 
Nomor Soal 

Jumlah 

Soal 

1.5 Mengenal  

bangun ruang 

sederhana (kubus 

dan balok) 

 

1.5.1 Menunjukkan 

bangun ruang 

kubus dan balok 

1,2,3,4 4 

1.5.2 Membedakan 

bangun ruang 
kubus dan balok 

5 1 

1.5.3 Menghitung jumlah 

bangun ruang 

kubus dan balok 

6 2 

1.5.4 Menyusun bangun  

ruang kubus dan 

balok dengan 

jaring-jaring 

6 1 

 Jumlah Soal  8 

 

Hasil dari lembar kegiatan kelompok pretest, tes pada 

kelompok eksperimen (perlakuan) dan posttest digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidak pengaruh dengan adanya keterlibatan 

teman sebaya terhadap kemampuan intelektual siswa tunagrahita. 

Tes pada kelompok eksperimen dikerjakan bersama-sama antara 

siswa tunagrahita dengan siswa regular dalam kelas tersebut. Tes 
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yang digunakan dalam penelitian harus melalui uji validitas dari ahli 

agar ketetapan alat penelitian terhadap konsep yang dinilai sesuai. 

2. Teknik Non-Tes 

a. Lembar Observasi Terstruktur 

Menggunakan lembar observasi atau pengamatan yang 

sudah disusun secara runtut mengenai objek yang akan diamati 

dan tempat dilakukannya pengamatan yaitu di SDN Sumbersari 

1 kota Malang. Lembar observasi terstruktur digunakan untuk 

mengamati keberadaan lingkungan sekolah, kepala sekolah, 

guru kelas, shadow, berbagai macam anak berkebutuhan khusus, 

siswa tunagrahita, siswa reguler yang ada di sekolah tersebut, 

proses belajar di kelas, fungsi shadow bagi siswa tunagrahita di 

dalam kelas, interaksi siswa tunagrahita dengan teman sebaya 

pada saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran.  

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Lembar Observasi 

Komponen Aspek yang Diamati 

Pembelajaran 1. Pelaksanaan pembelajaran kelas 

inklusi. 

2. Metode pembelajaran (siswa 

tunagrahita dan  reguler). 

Guru kelas, guru 

pembimbing khusus dan 

shadow 

1. Fungsi guru kelas, guru 

pendamping khusus dan  shadow 

bagi siswa tunagrahita dalam 

pembelajaran. 
2. Perbedaan perlakuan guru kelas, 

guru pendamping khusus dan 

shadow bagi siswa tunagahita. 

Anak Berkebutuhan 

Khusus dan siswa reguler 

yang ada di sekolah 

1. Klasifikasi anak berkebutuhan 

khusus yang ada di sekolah. 

2. Interaksi antara anak berkebutuhan 

khusus dengan siswa reguler. 

Siswa Tunagrahita 1. Kelebihan siswa dalam 

pembelajaran 

2. Kekurangan siswa dalam 

pembelajaran 

3. Keterlibatan  siswa dengan teman 

sebaya pada proses pembelajaran. 
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Observasi tersebut menghasilkan data yang digunakan 

untuk mengetahui keterlibatan teman sebaya terhadap 

kemampuan intelektual anak tunagrahita. Observasi digunakan 

untuk mengamati aktivitas siswa tunagrahita dalam 

pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Permasalahan yang 

ada dalam diri siswa tunagrahita terlihat pada proses 

pembelajaran yaitu pada pembelajaran matematika, dan sulit 

untuk memahami. Guru tidak menuntut siswa tunagrahita harus 

bisa seperti siswa reguler. Shadow selalu membantu siswa pada 

saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. 

b. Lembar wawancara tidak terstruktur 

Menggunakan lembar wawancara, tetapi tidak sesuai 

dengan lembar pedoman wawancara yang tersusun secara runtut 

dan menyeluruh yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Data tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh 

keterlibatan teman sebaya terhadap kemampuan intelektual 

siswa tunagrahita. Narasumber yang akan dilakukan wawancara 

yaitu kepala sekolah, guru pembimbing khusus, guru kelas, 

shadow. Masing-masing narasumber menggunakan pertanyaan 

yang berbeda-beda. Pertanyaan disesuaikan dengan bidang 

keahliannya. 
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Tabel 3.5 Kisi-Kisi Lembar Wawancara 

Narasumber Komponen 

Kepala Sekolah 1. Perijinan melakukan observasi dan 

penelitian. 

2. Anak berkebutuhan khusus 

Guru Pembimbing 

Khusus 

1. Anak berkebutuhan khusus yang ada di 

sekolah. 

2. Siswa tunagrahita yang ada di sekolah. 

3. Klasifikasi siswa tunagrahita yang ada 

di sekolah. 

4. Kelemahan siswa tunagrahita di kelas 
V. 

5. Kelebihan siswa tunagrahita di kelas V. 

6. Proses belajar mengajar di kelas 

reguler. 

7. Bentuk kelas inklusi yang diterapkan 

disekolah. 

Shadow siswa 

tunagrahita kelas V 

1. Kebiasaan  siswa pada saat 

pembelajaran dan non-pembelajaran. 

2. Kelemahan siswa yang paling dominan 

di salah satu mata pelajaran. 

3. Strategi shadow untuk siswa 

tunagrahita pada saat proses 

pembelajaran di kelas. 

 
Guru Kelas V 

1. Kesulitan siswa pada saat pembelajaran 
di kelas reguler. 

2. Pembelajaran bagi siswa tunagrahita di 

kelas reguler. 

   

 

Narasumber yang pertama yaitu kepala sekolah. 

Pertanyaan pada lembar wawancara untuk kepala sekolah 

berkaitan dengan perijinan dan anak berkebutuhan khusus. 

Narasumber yang kedua adalah guru pembimbing khusus. 

Pertanyaan pada lembar wawancara untuk guru pembimbing 

khusus berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus yang ada di 

sekolah tersebut, klasifikasi anak berkebutuhan khusus, serta 

kelemahan dan kelebihan siswa pada saat proses pembelajaran 

maupun di luar pembelajaran.  

Narasumber yang ketiga yaitu shadow. Pertanyaan pada 

lembar wawancara untuk shadow mengenai kelemahan siswa 



62 
 

 
 

tunagrahita pada saat pembelajaran, kebiasaan siswa pada saat 

pembelajaran maupun diluar pembelajaran, serta strategi yang 

dilakukan shadow pada saat siswa tidak mengerjakan tugas dari 

guru. Narasumber yang keempat adalah guru kelas. Pertanyaan 

yang ada dalam lembar wawancara yaitu hasil belajar siswa 

tunagrahita pada semua mata pelajaran. Siswa tersebut lemah 

pada mata pelajaran matematika. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi menggunakan kamera, dan flashdisk untuk 

meminta data siswa yang berbentuk soft file. Kamera digunakan 

untuk mengambil foto atau video pada saat proses pembelajaran. 

Data pribadi siswa berupa soft file yang dapat diminta dengan 

menggunakan flashdisk dan data hasil belajar siswa tunagrahita. 

Dokumentasi digunakan untuk mendukung hasil penelitian 

observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dipercaya 

jika didukung oleh data-data penting siswa dan sekolah, serta 

foto maupun video pada saat pembelajaran berlangsung. 

 

 
Tabel 3.6 Kisi-Kisi Lembar Dokumentasi 

Aspek yang Diamati Alat Dokumentasi 

Pelaksanaan pretest bagi siswa 

tunagrahita  

Kamera untuk mengambil foto 

Proses pembelajaran siswa 

tunagrahita pada saat  perlakuan 

yaitu mengerjakan dengan adanya 

keterlibatan teman sebaya 

Kamera untuk mengambil foto dan 

video 

Pelaksanaan posttest bagi siswa 

tunagrahita 

Kamera untuk mengambil foto  

Data pribadi siswa Flashdisk 
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F. Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan uji 

statistik, dengan alat IBM SPSS Statistics Base 21.0. Analisis 

disesuaikan dengan data yang akan diteliti. Menurut Sugiyono 

(2016:207), analisis data merupakan “kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul”. 

1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas yang digunakan adalah validitas isi dari soal tes yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual siswa tunagrahita 

pada materi mengenal bangun ruang sederhana (kubus dan balok) 

Suharsimi Arikunto (dalam Ramadani, 2011:37) menyatakan bahwa 

instrumen atau alat ukur yang telah dibuat dapat dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. 

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan uji 

validitas dari ahli pembelajaran inklusi (dosen). Uji validitas 

instrumen dilakukan agar menghasilkan modifikasi rencana 

pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusi dan  butir-butir soal yang 

memiliki kevalidan sehingga modifikasi rencana pelaksanaan 

pembelajaran di kelas inklusi dan butir soal yang sudah valid tersebut 

dapat digunakan pada saat penelitian. Berikut rumus yang digunakan 

untuk menghiting persentase kevalidan instrumen (Tegeh, 2014:82) : 

Persentase ∑x x 100% 

SMI 
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Keterangan : 

∑x = jumlah skor 

SMI = Skor Maksimal Ideal 

Rumus untuk menghitung persentase keseluruhan dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

Persentase  = F : N 

Keterangan : 

F  = jumlah persentase keseluruhan subyek 

N  = banyak subyek 

 

Berikut kisi-kisi persentase tingkat pencapaian kevalidan : 

 

Tabel 3.7 Kriteria Kevalidan 

 

No. Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1. 90% - 100% Sangat Baik Tidak Perlu Direvisi 

2. 75% - 89% Baik Direvisi Seperlunya 

3. 65% - 74% Cukup Baik Cukup Banyak Direvisi 

4. 55% - 64% Kurang Baik Banyak Direvisi 

5. 0 - 54% Sangat Kurang Direvisi Total 

(Sumber :Tegeh 2014:83) 

Penilaian instrumen yang digunakan oleh validator terdapat 

tingkat penilaiannya. Nilai yang paling tinggi yaitu 4 dan yang 

paling rendah yaitu 1. Berikut keterangan disetiap nilai dari yang 

tertinggi sampai yang paling rendah : 

Tabel 3.8 Keterangan Angka Penilaian Instrumen 

 

Angka Penilaian 

4 Sangat Baik 

3 Baik 

2 Tidak Baik 

1 Sangat Tidak Baik 

                 (Sumber : Sugiyono,2016:135) 
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2. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui normalitas data dilakukan uji Kolomogorov 

Smirnov Test. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sampel yang 

digunakan berdistribusi normal atau tidak. Analisis data 

menggunakan metode parametrik maka persyaratan normalitas harus 

terpenuhi, tetapi jika data tidak berdistribusi normal, maka metode 

yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Dasar pengambilan 

keputusan untuk menentukan normalitas data adalah sebagai berikut : 

a. Jika probabilitas (Asymp.Sig) < 0,05 maka data tidak terdistribusi 

normal 

b. Jika probabilitas (Asymp.Sig) > 0,05 maka data terdistribusi 

normal 

3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis ditentukan berdasarkan hasil uji normalitas 

data. Berdasarkan hasil uji normalitas data maka dapat ditentukan alat 

uji yang akan digunakan. Rancangan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan One Group Pretest-Posttest Design. Rancangan ini 

meliputi tiga langkah : 

a. Tes awal untuk mengukur variabel terikat. Tes yang diberikan 

kepada anak tunagrahita sebelum diberi perlakuan atau pretest. 

Tes ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan intelektual 

siswa tunagrahita (variabel terikat) sebelum adanya perlakuan. 
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b. Pemberian perlakuan terhadap subjek. Siswa tunagrahita

diberikan kegiatan tes berkelompok yang melibatkan teman

sebaya (variabel bebas) di kelas inklusi.

c. Tes akhir untuk mengukur variabel terikat sebagai hasil

pemberian perlakuan. Tes untuk siswa tunagrahita setelah

diberikan perlakuan. Tes tersebut dilakukan untuk mengetahui

kemampuan intelektual siswa tunagrahita (variabel terikat) setelah

melibatkan teman sebaya di kelas.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis non-parametrik. Analisis data hasil eksperimen 

menggunakan one group pretest-posttest design. Jumlah subjek 

kurang dari 25 orang maka jenis data adalah data non-parametrik 

maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan uji Sign Test 

Wilcoxon. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Anton Sukarno 

(dalam Ramadani, 2011:40), bahwa “Teknik analisis tes ranking 

bertanda Wilcoxon cocok untuk menguji hipotesis tentang perbedaan 

dari dua variabel yang datanya berhubungan dan tidak bebas.” 

Pengambilan keputusan uji berdasarkan hipotesis statistik 

asosiatif yang menyatakan ada tidaknya hubungan atau pengaruh. 

Hipotesis statistik yang dimaksud adalah (Sugiyono, 2016:104) : 

H0 : ρ = 0,  ------ 0 artinya tidak ada hubungan atau pengaruh 

Ha : ρ ≠ 0, ------ “tidak sama dengan 0” artinya lebih besar atau 

kurang (-) dari nol artinya ada hubungan 

atau pengaruh. 


