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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan  dan  Jenis  Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Metode  penelitian  eksperimen  diartikan  sebagai  pendekatan  

kuantitatif  yang  paling  penuh  artinya  memenuhi  semua  persyaratan  untuk  

menguji  hubungan  sebab  akibat.  Eksperimen  selalu  dilakukan  dengan  

maksud  untuk  melihat  sebab  akibat  suatu  perlakuan.  (Mukhadis,  2013:70). 

Penelitian eksperimen juga merupakan suatu penelitian yang menjawab 

pertanyaan “jika kita melakukan  sesuatu pada kondisi yang dikontrol secara 

ketat maka apakah yang akan terjadi?”. Untuk mengetahui apakah ada 

perubahan atau tidak pada suatu keadaan yang di kontrol secara ketat maka kita 

memerlukan perlakuan (treatment) pada kondisi tersebut dan hal inilah yang 

dilakukan pada penelitian eksperimen.   

Penelitian eksperimen dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan (Sugiono : 2010). Menurut Solso & MacLin (2002), 

penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang di dalamnya ditemukan 

minimal satu variabel yang dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab-

akibat. Oleh karena itu, penelitian eksperimen erat kaitanya dalam menguji 

suatu hipotesis dalam rangka mencari pengaruh, hubungan, maupun perbedaan 

perubahan terhadap kelompok yang dikenakan perlakuan. 
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3.1.2 Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  yaitu  penelitian  kuantitatif  

yang  memakai  metode  penelitian  ekperimen.  Penelitian  kuantitatif  ini  

dituntut  menggunakan  angka,  mulai  dari  pengumpulan  data,  penafsiran  

terhadap  data  tersebut,  serta  penampilan  dari  hasilnya. Penelitian kuantitatif 

merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran 

secara objektif terhadap fenomena sosial. Untuk melakukan pengukuran, setiap 

fenomena sosial dijabarkan dalam beberapa komponen masalah, variabel dan 

indikator.  

Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan 

menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan 

dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian sentrall dalma 

penelitian kuantitatif, karena hal tersebut memberikan hubungan yang 

fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-

hubungan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8) penelitian kuantitatif adalah: 

"Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantutatif atau 

statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

 

 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
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Tempat penelitian yaitu di SDN Tlekung 01 Batu dengan alama Jl. Raya 

Tlekung 51, Tlekung, Kec. Junrejo Kota Batu. Pada tanggal 17-19 oktober 

2018. 

3.3 Populasi  dan  Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi  merupakan  keseluruhan  objek  atau  subjek  yang  berada  

pada  suatu  wilayah  dan  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  berkaitan  

dengan  masalah  penelitian,  atau  keseluruhan  unit  atau  individu  dalam  

ruang  lingkup  yang  akan  diteliti  (Nanang  Martono,  2011:74).  Pada  

penelitian  ini  populasinya  adalah  kelas  I yaitu sebanyak 20 siswa 

mengenai pengembangan media Panpeltung Fruit dalam pembelajaran 

matematika penjumlahan dan pengurangan pada kelas 1 SDN Tlekung 

01. 

3.3.2 Sampel  

Sampel  adalah  bagian  dari  populasi  yang  memiliki  ciri-ciri  atau  

keadaan  tertentu  yang  akan  diteliti (Nanang  Martono,  2011:74).  

Setelah  pengambilan  sampel  selanjutnya  menentukan  kelas  

eksperimen  dan  kelas  kontrol.  Kelas  ekperimen  dan kontrol yaitu 

siswa kelas I SDN Tlekung 01 yaitu sebanyak 20 siswa. Penelitian  ini  

menggunakan  sampling  jenuh  karena  populasi  yang  tidak  terlalu  

besar.  Total  sampel  adalah  semua  populasi  dijadikan  objek  

penelitian. 
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3.4 Analisis Data 

3.4.1 Analisis Deskriptif 

Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan analisi data 

secara kualitatif. Proses analisis data yaitu pemgumputan data, reduksi atau 

penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses analisis 

dimulai dengan menelaah data-data yang tersedia seperti wawancaraa, hasil 

pengamatan atau observasi, selajutnya data-data tersebut direduksi atau 

dikelompokkan bedasarkan fokus penelitian kemudian dirangkum dan 

disimpulkan. 

Pada dasarnya analisis data dilakukan melalui 4 tahap yaitu sebagai 

berikut B. Miles Matthew (2011:20): 

3.4.1.1 Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data dengan menelaah 

data-data yang tersedia (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita 

rekaman). 

3.4.1.2 Reduksi data adalah proses penyederhanaan data hasil penelitian yang 

dilakuakan melalui proses seleksi, pengelompokan data sesuai dengan 

tujuan peneliatian dan penghitungan data mentah menjadi informasi yang 

bermakna. 

3.4.1.3 Penyajian data adalah proses pengumpulan atau penyajian data secara lebih 

sederhana dalam bentuk tabel untuk diinterprestasikan dalam bentuk naratif. 

3.4.1.4 Penarikan kesimpulan adalah proses pengambilan intisari dari keseluruhan 

paparan atau penyajian data yang telah dideskripsikan untuk diformulasikan 
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dalam bentuk kalimat yang singkat dan sebagai jawaban terhadap tujuan 

penelitian.  

3.4.2 Data hasil observasi aktivitas siswa 

Perolehan data aktivitas belajar siswa diperoleh saat berlangsungnya 

proses pembelajaran. Skor aktivitas belajar siswa diperoleh dengan 

menggunakan lembar observasi kegiatan siswa yang disesuaikan dengan 

unsur-unsur model pembelajaran  yang akan dianalisis dengan rumus : 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =
𝑁𝑠 + 𝑁𝑎 + 𝑁𝑣 + 𝑁𝑖

12
𝑋 100% 

Keterangan : 

Ns: Nilai aktivitas penemuan konsep 

Na: Nilai aktivitas Tanya jawab 

Nv: Nilai aktivitas mengamati 

Ni: Nilai aktivitas menarik kesimpulan 

Nilai aktivitas yang diperolah siswa kemudian dapat dikonversikan berikut: 

Tabel 3.1 kriteria Konversi Nilai Aktivitas Siswa  

No Skor Presentase (%) Kriteria Keterangan 

1 81-100 (A) Sangat Baik 

2 61-80 (B) Baik 

3 41-60 (C) Cukup 

4 21-40 (D) Kurang 

5 0-20 (E) Kurang Baik 

Sumber: (Dimodifikasi dari Arikunto 2009:35) 

3.4.3 Data hasil belajar siswa 

Untuk menganalisis data tentang hasil belajar siswa perorangan pada 

penerapan model  yang akan dianalisis dengan rumus: 
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𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑋 100% 

Secara klasikal guru dapat menghitung rata-rata perolehan nilai siswa 

untuk melihat daya serap siswa dengan rumus sebagai berikut: 

𝑋 =
∑𝑥

𝑁
𝑋 100% 

Keterangan: 

X: Nilai rata-rata 

∑x: Jumlah seluruh Skor 

N: Bayaknya siswa (Sudjana, 2009:109) 

Untuk mengetahui presentase keberhasilan model group  investigation  

melalui  media  alat  peraga  lilin secara klasikal dapat digunakm rumus: 

𝐾𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑙

=
𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 ≥ 65

𝑁𝑏𝑎𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑋 100 

Presentase yang diperoleh melalui perhitungan tersebut, kemudian 

diinterprestasikan dengan menggunakan standar atau kriteria penilaian menetapkan 

kualitas atau kualifikasi kemampuan siswa dengan proses belajar. Ada 2 katagori 

ketuntasan belajar, yaitu secara perorangan secara klasikal. Seorang siswa telah 

tuntas belajar bila telah mencapai skor 70 dari skor ideal yaitu 100, dan kelas 

disebut tuntas belajar, bila dikelas tersebut terdapat 65%yang telah mencapai daya 

serap ≥ 70. 

Bedasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi 

indikator penelitian eksperimen ini adalah apabila ketuntasan perorangan sebesar 
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70 dan ketuntasan sebesar 70%. Kriteria yang digunakan untuk menentukan skor 

pemecahan dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 3.2 kriteria Konversi Nilai Hasil Belajar Siswa  

No Skor Presentase (%) Kriteria Keterangan 

1 81-100 (A) Sangat Baik 

2 61-80 (B) Baik 

3 41-60 (C) Cukup 

4 21-40 (D) Kurang 

5 0-20 (E) Kurang Baik 

Sumber: (Dimodifikasi dari Arikunto 2009:35) 

3.5  Prosedur Penelitian  

3.5.1 Kegiatan Observasi pada Pra Kegiatan 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara melaksanakan observasi. Observasi 

pembelajaran dilakukan dengan tujuan untuk mengamati aktivitas siswa dan guru 

selama pembelajaran berlangsung. 

3.5.2 Posttest  

3.5.2.1 Perencaan 

Dalam tahap ini guru mempersiapakan skenario pembelajaran berupa RPP 

kepada siswa. Guru juga mempersiapkan lembar evaluasi beserta kunci jawaban, 

lembar observasi aktivitas siswa dan mempersiapkan media yang akan digunakan 

dalam pembelajara. 

 

 

3.5.2.2 Pelaksanaan 
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Dalam tahap penelitian bertindak sebagai guru yang melakukan tindakan 

sesuai dengan RPP yang telah dibuat pada tahap perencanaan dengan guru kelas 

Tindakan yang akan dilakukan oleh gutu yaitu tahap persiapan, tahap pelatihan, dan 

tahap penampilan hasil.  

3.5.2.3 Pengamatan  

Pengamatan selama pembelajaran dengan menggunakan pengamatan 

terhadap aktivitas siswa selam pembelajaran. Nilai siswa pada tes kegiatan akhir 

pembelajaran, dan pembelajaran dengan menggunakan. Dalam pengamatan 

menggunakan lembar instrumen berupa lembar observasi aktivitas siswa. Karena 

untuk mendokumentasikan segala peristiwa yang terjadi dan soal tes. 

3.5.2.4 Refleksi  

Pada tahap ini penelitian melakukan refleksi bersama guru kelas I 

terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan pada tahap pelaksanaan 

tindakan. Refleksi yang dilakukan untuk memperbaiki kegiatan yang telah 

dilakukan, kegiatan yang sudah dicapai, kegiatan yang belum dicapai, masalah 

pembelajaran yang dapat terpecahkan serta kesesuaian pembelajaran yang 

dilakukan dengan model pembelajaran yang diterapkan. 

3.5.3 Pretest  

3.5.3.1 Perencanaan 

Perencanaan pada pretest merupakan penyempurnaan postest. Pada tahap 

ini, peneliti akan melakukan penyusunan perbaikan rencana pembelajaran sengan 

menyusun RPP, mempersiapkan lembar evaluasi beserta kunci jawaban, lembar 
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observasi aktivitas siswa dan mempersiapkan media yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

3.5.3.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan dalam proses pembelajaran dilakukan oleh guru. 

Dalam tahap ini, guru berperan sebagai pelaksana sekaligus sebagai peneliti, dan 

bertindak sebagai pengumpul data terhadap penelitian proses belajar siswa dan tes 

diakhir pembelajaran. 

3.5.3.3 Pengamatan 

Pengamatan selama pembelajaran dengan menggunakan media Panpeltung 

Fruit dilakukan meliputi pengamatan terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran. 

Nilai siswa pada tes dikegiatan akhir pembelajaran, dan pembelajaran dengan 

menggunakan media Panpeltung Fruit. Dalam pengamatan menggunakan 

instrument berupa lembar observasi aktiviras siswa, karena untuk 

mendokumentasikan segala peristiwa yang terjadi dan soal tes. 

3.5.3.4 Refleksi 

Pada tahap ini peneliti melakukan refleksi bersam guru kelas terhadap 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan pada tahap pelaksanaan tindakan. 

Refleksi yang dilakukan untuk memperbaiki kegiatan yang telah dilakukan, 

kegiatan yang sudah dicapai, kegiatan yang belum dicapai, masalah pembelajaran 

yang belum dapat terpecahkan serta kesesuaian pembelajan yang dilakukan dengan 

model pembelajaran yang telah diterapkan. 
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3.5.4 Uji  Hipotesis 

Uji  hipotesis  digunakan  untuk  menguji  ada  tidaknya  perbedaan  

yang  signifikan  terhadap  penggunaan media Panpeltung Fruit dalam 

pembelajaran matematika penjumlahan dan pengurangan pada kelas 1 SDN 

Tlekung 01.  Kriteria  pengambilan  keputusan  hipotesis  penelitian  dirumuskan  

sebagai  berikut  : 

H1 : Ada  penggaruh  penggunaan  model  media Panpeltung 

Fruit dalam pembelajaran matematika penjumlahan dan 

pengurangan pada kelas 1 SDN Tlekung 01. 

Ho : Tidak  ada  pengaruh  penggunaan media Panpeltung Fruit 

dalam pembelajaran matematika penjumlahan dan 

pengurangan pada kelas 1 SDN Tlekung 01 

Analisis  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  di  atas  

adalah  dengan  menggunakan  paired samples statistics dengan  

bantuan  SPSS  21.0  For  Windows.  Kriteria  pengujiannya  sebagai  

berikut  ; 

3.5.4.1  Apabila  nilai  probabilitas  (sig 2- tailed) > 0,05  

maka  Ho  diterima 

3.5.4.2 Apabila  nilai  probabilitas  (sig 2- tailed) < 0,05  maka  

Ho  ditolak. 


