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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif dengan 

metode eksperimen. Penelitian eksperimen memiliki perlakuan atau treatment 

untuk mencari pengaruh terhadap suatu hal dengan kondisi terkendali. Penelitian 

ini menggunakan bentuk pre-experimental, yang mempunyai arti bahwa 

eksperimen ini bukanlah eksperimen sungguh-sungguh dikarenakan masih 

memliki variabel dari luar yang ikut berpengaruh dalam terbentuknya variabel 

dependen (Sugiyono, 2017:107). 

Penelitian pre-eksperimen memiliki beberapa desain, salah satu desain  

yang dipakai dalam penelitian ini adalah One-Group Pretest-Posttest Design. 

Menurut Sugiyono (2017:109-111), desain ini memberikan pre test sebelum 

diberikan perlakuan, dan dapat diakhiri dengan post tes. Hasil yang didapat akan 

lebih akurat dan dapat dibandingkan antara keadaan sebelumnya dengan setelah 

diberikan perlakuan. Desain pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Dapat diartikan :  

O₁ = nilai pre test yang sebelumnya belum diberikan perlakuan 

X = treatment 

O₂ = nilai post test yang telah diberikan perlakuan 

O₁ X O₂ 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di kelas III SDN Dinoyo 4 Malang, 

yang beralamat di Jl. MT. Haryono XIII No. 50 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru, 

Kota Malang. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2018/2019. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi ialah batasan generalisasi yang di dalamnya mencakup suatu 

objek maupun subjek dalam penelitian. Penggunaan populasi memiliki 

karakteristik tertentu yang telah dipatenkan oleh peneliti guna untuk dipelajari dan 

setelah itu dapat ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah siswa 

kelas III SDN Dinoyo 4 Malang yang berjumlah 32 siswa. Pada penelitian ini, 

semua kelas III yang terdiri dari 32 siswa, akan bertindak sebagai kelas kontrol 

serta kelas eksperimen. Kelas kontrol dan kelas eksperimen yang dilakukan di 

satu tempat berguna untuk melihat atau dapat membandingkan hasil sebelum 

diberikan perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. 

Penggunaan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling 

jenuh. Teknik ini dilakukan ketika semua populasi digunakan sebagai sampel, hal 

itu dikarenakan penelitian ini ingin menjadikan generalisasi yang tingkat 

kesalahannya sangat kecil. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Sebuah penelitian tidak akan lepas dengan teknik pengumpulan data. 

Pengumpulan data dimaksudkan agar penelitian dapat memperoleh data yang 

tepat. Pada penelitian ini, maka akan dijabarkan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 
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1. Observasi Terstruktur 

Observasi terstruktur yang dimaksud adalah observasi yang dalam 

pelaksanaannya sudah dirancang dengan sistematis sesuai apa yang akan 

diamati. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di SDN Dinoyo 4 Malang 

pada tanggal 24 Oktober 2018 yang mengamati tentang keadaan atau situasi 

siswa yang ada di SDN Dinoyo 4 Malang. Pengamatan yang dilakukan secara 

langsung yaitu tentang cara belajar siswa dan cara mengajar guru pada saat 

pembelajaran. Observasi dilakukan sebelum penelitian berlangsung guna 

untuk mengetahui hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik. 

2. Interview (Wawancara) 

Interview atau wawancara terdapat dua macam, yaitu wawancara secara 

terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara tidak terstruktur, artinya wawancara yang tidak 

menggunakan angket atau pedoman wawancara khusus. Wawancara ini 

digunakan untuk mengetahui keadaan serta kondisi siswa melalui narasumber. 

Narasumber yang terlibat dalam wawancara ini, diantaranya kepala sekolah, 

guru kelas, dan siswa. Wawancara yang dilakukan bersifat bebas dan 

pelaksanaan wawancara hanya berupa bentuk garis besar saja. Cara 

wawancara tidak terstruktur akan lebih mudah dan efektif untuk memperoleh 

informasi yang diingkan dalam sebuah penelitian. 

3. Tes 

Tes adalah teknik yang digunakan ketika seseorang ingin mengetahui tingkat 

pemahaman dari aspek kognitif atau penegetahuan. Pemberian tes ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi sebelum maupun 

sesudah diberikan tindakan. 
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4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah alat yang digunakan untuk pengolah maupun 

pengumpulan informasi. Dokumentasi dapat berupa bentuk data serta foto-foto 

selama kegiatan penelitian berlangsung.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian dapat diartikan sebagai alat dalam sebuah teknik data. 

Adapun instrument yang diberikan dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Lembar Observasi Terstruktur 

Lembar observasi terstruktur menggunakan lembar observasi yang telah 

disusun mengenai objek yang akan diteliti. Lembar observasi digunakan untuk 

mengamati tentang situasi dalam sekolah maupun kelas, kepala sekolah dan 

guru, serta siswa. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Observasi 

Komponen Aspek yang diamati Nomor 

Pernyataan 

Pelaksanaan 

pembelajar pada 

saat di kelas 

Kegiatan yang melibatkan siswa dan 

guru pada saat pembelajaran 

berlangsung.  
Keaktifan serta pengelolaan guru dalam 

memanajemen siswa pada saat di kelas. 

Guru mampu untuk memberikan model 
pembelajaran yang membuat siswa aktif 

Guru mampu untuk mengaitkan topic 

pembelajaran dengan lingkungan yang 

ada di sekitar siswa 

1 

 

 
2 

 

 
4 

 

 

 
3 

Kegiatan siswa saat 

di dalam kelas 

Pemahaman siswa terhadap materi yang 

diajarkan. 
Kesulitan belajar yang dialami siswa. 

Keaktifan siswa saat mengikuti 

pembelajaran berlangsung 
Komunikasi siswa terhadap lawan 

bicara. 

Hasil belajar siswa. 

2 

 
3 

4 

 
1 

 

5 

(Sumber: Bunga Fitria, 2017)  
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2. Lembar Wawancara Tidak Terstruktur 

Pada penelitian ini menggunakan lembar wawancara tidak terstruktur, artinya 

dalam berlangsungnya wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara 

secara terkstruktur. Wawancara berlangsung melalui pembahasan secara 

umum keadaan di sekolah maupun di kelas, ketika telah terlihat sudah 

menemukan hal yang menyangkut tujuan penelitian, maka proses wawancara 

akan diarahkan lebih mendalam. Sesi wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah mengenai pembahasan pembelajaran tematik yang ada 

pada kelas III. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara Tidak Terstruktur 

Narasumber Komponen Nomor 

Pertanyaan 

Kepala Sekolah Perizinan observasi dan 
wawancara 

Perujukan guru yang akan 

diwawancara 

1 
 

4 

Guru kelas  Kegiatan siswa kelas III 
pada bidang non-akademik 

Kegiatan siswa kelas III 

pada bidang akademik 
Kesulitan  belajar siswa 

Suasana belajar pada saat 

di kelas 
Nilai rata-rata hasil belajar 

siswa kelas III 

1 
 

2 

 
3 

4 

 
5 

Siswa kelas III Pemahaman siswa terhadap 

materi yang diajarkan. 
Kesulitan belajar yang 

dialami siswa. 

1 

 
2 

(Sumber: Mita Kartika Sari, 2017) 

3. Soal Tes 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini, adalah lembar soal pretest 

dan posttest. Lembar soal tersebut memberikan tujuan untuk melihat hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran tematik pada saat sebelum dan sesudah  

menggunakan model Think Talk Write. Peneliti akan menyusun kisi-kisi soal 
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yang akan disesuaikan dengan indikator pembelajaran pada setiap mata 

pelajaran. Soal yang akan digunakan berjumlah sebanyak 12 butir soal dengan 

pembagian 5 butir soal untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, 5 butir soal 

untuk mata pelajaran Matematika dan 2 butir soal untuk mata pelajaran SBdP. 

4. Lembar Dokumentasi 

Lembar dokumentasi digunakan untuk melampirkan situasi atau keadaan 

dengan menggunakan foto. Dokumentasi akan dilakukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, foto pada saat siswa mengerjakan prestest dan 

siswa saat mengerjakan posttest. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Dokumentasi 

Komponen yang akan diteliti Dokumentasi 

Proses Pembelajaran di Kelas III  Situasi siswa pada saat di kelas 

Keaktifan siswa pada saat di kelas 

Kegiatan mengerjakan soal pretest 

Kegiatan mengerjakan soal posttest 

 

F. Analisis Data 

Penelitian kuantitatif tidak lepas dengan adanya analisis data yang 

merupakan rangkaian kegiatan setelah data telah dikumpulkan. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data statistik inferensial yang bertujuan untuk 

menganalisis suatu data sampel dan hasil dari analisis tersebut diberlakukan untuk 

populasi itu sendiri, serta bentuk hipotesis yang digunakan adalah hipotesis 

asosiatif.  Adapun beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menguji 

penelitian ini, diantara lain: 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas mempunyai syarat bahwa dalam setiap variabel yang akan 

diteliti atau dianalisis harus memiliki distribusi normal. Tujuan dilakukannya 

uji normalitas data adalah untuk melihat normal atau tidaknya sebuah data. Uji 

normalitas penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov pada 

Windows SPSS 25.  Uji normalitas data memiliki hipotesis sebagai berikut: 

H0 : data yang tidak  berdistribusi normal 

H1 : data yang  berdistribusi normal 

Adapun kriteria untuk menentukan signifikasi sebuah data, yaitu : 

Data dengan probabilitas signifikasi > 0,05 maka H0 diterima 

Data dengan probabilitas signifikasi < 0,05 maka H0 ditolak 

Adapun langkah-langkah ketika menghitung secara manual menurut 

Siregar(2013:153-156), yaitu: 

a) Membuat hipotesis 

b) Menentukan resiko kesalahan  untuk mengambil taraf signifikan 

c) Kaidah pengujian, jika 𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝐷𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , maka Ho diterima 

d) Menghitung 𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

Menentukan kolom 

 k₂ =
𝑖−1

𝑛
 (untuk menentukan kolom kedua) 

i = sampel ke… i 

n = jumlah data 

e) Menentukan nilai kolom ketiga dan keempat 

f) Menentukan nilai kolom kelima (probability) dengan mencara tabel 

penolong. Adapun rumus untuk mencari, diantaranya: 
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1) Menghitung rata-rata pengukuran  

2) Standart deviasi 

𝑠 =
√𝛴(𝑡ᵢ−𝑡¯)²

𝑛−1
  

 

3) Menghitung nilai probability 

𝑝 =
𝑡ᵢ−𝑡¯

𝑠
  

Keterangan: 

ti = nilai sampel ke … i 

𝑡¯ = nilai rata-rata 

S = standart deviasi 

4) Setelah itu kembali menghitung kolom keenam dan ketujuh 

5) Membuat tabel penolong 

6) Menentukan nilai 𝐷𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

g) Membandingkan 𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dan  𝐷𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

h) Membuat keputusan 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah cara untuk menguji dalam sebuah penelitian, sampel 

yang akan dipakai memiliki variansi yang homogen atau tidak memiliki 

homogen. Uji homogenitas akan dilakukan dengan teknik uji varian terbesar 

dan varian terkecil pada  Windows SPSS 25. 

Adapun kriteria untuk menentukan signifikasi sebuah data, yaitu : 

Data dengan probabilitas signifikasi > 0,05 maka H0 diterima 

Data dengan probabilitas signifikasi < 0,05 maka H0 ditolak 
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Adapun rumusan hitung secara manual menurut Siregar(2013:169) untuk 

menghitung nilai varian kelompok sampel 

𝑆 ²
𝑖 

= 𝛴
(𝑋ᵢ−Xᵢ)²

𝑛−1

3. Uji Hipotesis

Pada kedua tahap di atas, jika pengujian tersebut memiliki data yang

berdistribusi normal, maka dapat dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis

dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan rata-rata yang signifikan pada

sebuah data.  Uji Hipotesis dapat menggunakan Paired Sample T-Test atau uji-

t test pada program Windows SPSS 25.
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