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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Quasy Experimental Design. 

Sugiyono, (2017:77) menyatakan bahwa bentuk desain ini mempunyai kelompok 

kontrol akan tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

 Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian Nonequivalent Control 

Grup Design yang dibedakan dengan adanya pretest dan posttes menggunakan 

dua kelompok yaitu kelas eksperimen siswa diberikan perlakuan menggunakan 

model pembelajaran Snowball Throwing dan kelas kontrol diberikan perlakuan 

menggunakan metode pembelajaran konvensional, berikut ini bentuk penelitian 

Nonequivalent Control Group Design. 

Tabel 3.1  Bentuk Penelitian Nonequivalent Control Group Design 

Pretest Perlakuan Posttest 

   X    

   -    

  (Sumber: Sugiyono, 2017:79) 

Keterangan: 

   : Pretest kelompok eksperimen untuk mengetahui keadaan awal adakah 

perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

   : Pretest kelompok kontrol untuk mengetahui keadaan awal adakah 

perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
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   : Posttest untuk kelompok eksperimen setelah mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing. 

   : Posttest untuk kelompok eksperimen setelah mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan pembelajaran kovensional sesuai dengan buku 

guru dan buku siswa. 

X : Perlakuan untuk kelompok eksperimen dengan menggunakan model 

pembelajaran Snowball Throwing. 

 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) yaitu perlakuan 

model pembelajaran Snowball Throwing dan Variabel terikat (Y) hasil belajar 

siswa pada tema 8. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di MI Bustanul Ulum Kota Batu yang 

beralamat di Jl. Cempaka No. 25 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu 

Jawa Timur. MI Bustanul Ulum kota Batu berada di pinggir kota batu berlokasi di 

belakang masjid Nurl Hidayah dan dekat dengan SMP Darush Sholihin Batu, 

sedangkan penelitian dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2018/2019. 

C. Populasi dan Sampel 

 Masyhuri (2008:151) berpendapat bahwa populasi merupakan keseluruhan 

(universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, tumbuhan, gejala 

alam, hewan serta objek-objek yang dapat menjadi sumber penelitian. 

 Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas V MI Bustanul Ulum 

Kota Batu dengan jumlah keseluruhan populasi kelas V yaitu 107 siswa yaitu 

kelas VA dengan jumlah siswa 36 dan VB dengan jumlah 36 siswa dan kelas VC 

dengan jumlah siswa 35. 



29 
 

 
 

Tabel 3.2 Data siswa kelas V MI Bustanul Ulum Kota Batu Tahun Ajaran 

2018/2019 

No. Kelas Jumlah siswa 

1. V A 36 

2. V B 36 

3. V C 35 

Jumlah: 107 

   (Sumber: Data Guru MI Bustanul Ulum Kota Batu) 

 Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2017: 81). Sampel yang digunakan pada peneltian ini 

yaitu kelas V A dengan siswa 36 siswa dan kelas V B dengan 36 siswa.  

 Pada bentuk penelitian Nonequivalent Control Grup Design pengambilan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dipilih secara random sehingga 

peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive 

Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2017: 85). Sejalan pemikiran ahli tersebut peneliti menggunakan 

pertimbangan dari hasil pretes yang telah dilakukan pada ketiga kelas sebelum 

penelitian diperoleh kelas VA dan VB memiliki rata-rata nilai yang hampir sama. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

  Observasi dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian untuk mengetahui 

apakah sekolah sudah menerapkan model pembelajaran Snowball Throwing dan 

observasi pada penelitian dilakukan oleh guru saat peneliti melaksanakan 

pembelajaran di kelas. Peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sumber data 

penelitian dan melaksanakan rancangan pembelajaran, sehingga data yang 

diperoleh lebih lengkap untuk mengetahui setiap perilaku yang nampak 

(Sugiyono, 2017: 145) observasi juga dilaksanakan oleh guru pada saat peneliti 
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melakukan pembelajaran di kelas untuk mendapatkan data tentang pencapaian 

pembelajaran serta pengamatan terhadap siswa yang dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan mengamati pelaksanaan langkah-langkah 

model pembelajaran Snowball Throwing dan pembelajaran yang biasa diterapkan 

oleh sekolah. 

2. Tes 

   Jenis tes hasil belajar tertulis yang digunakan oleh peneliti yaitu pretest 

dan posttes berupa soal pilihan ganda pada saat pelaksanaan pembelajaran, tes ini 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar kongnitif yang didapatkan siswa 

sebelum dan saat diberi perlakukan menggunakan model pembelajaran Snowball 

Throwing pada kelas V SD. Adapun langkah yang harus dilakukan peneliti dalam 

menerapkan tes adalah sebagai berikut: 1) membuat kisi-kisi soal 2) menyusun 

soal tes berupa soal pilihan ganda 3) mengadakan uji coba di sekolah lain yaitu 

SDN Girimoyo 02 Kabupaten Malang 4) Menganalisis hasil uji coba soal pada 

ahli validasi soal. 

3. Dokumentasi 

 Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi yang dilakukan peneliti ialah 

segala bentuk dokumentasi baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat 

melengkapi data penelitian berupa foto/gambar observasi awal penelitian, lembar 

observasi, surat izin penelitian dan aktivitas guru dan siswa saat kegiatan 

pembelajaran berlangung serta data-data yang mendukung penelitian yang perlu 

untuk didokumentasikan selama penelitian di MI Bustanul Ulum Kota Batu. 



31 
 

 
 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

pedoman observasi, tes dan dokumentasi secara rinci dijelaskan sebagai berikut. 

1. Pedoman Observasi 

  Data hasil observasi diperoleh dengan menggunakan instrumen non tes 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi, digunakan oleh 

peneliti untuk mengamati keadaan kelas yang diteliti serta kegiatan pembelajaran 

dan cara mengajar. Tugas observer mengamati proses pembelajaran apakah sudah 

melakukan tahapan-tahapan pada model pembelajaran Snowball Throwing. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Pedoman Observasi 

No. Komponen Apek yang diamati 

1.  Pelaksanaan pembelajaran di 

kelas 

Kegiatan yang melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran menggunakan metode mengajar 

konvensional dan menggunakan model 

pembelajaran Snowball Throwing. 

2. 2. Aktivitas siswa 

 

Pemahaman siswa terhadap materi dan soal 

yang diberikan pada saat pembelajaran serta 

perilaku yang nampak pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

 

2. Pedoman Tes 

  Soal sebelum diberikan pada kelas eksperimen ataupun kontrol 

sebelumnya dilakukan uji coba pada validator ahli materi, serta diujicobakan 

terlebih dahulu pada sekolah lain atau kelas selain kelas yang dijadikan sebagai 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, dengan demikian soal tes layak untuk 

mengukur hasil belajar siswa pada tema 8. Tes hasil belajar berupa soal pretest 

dan posttes berbentuk pilihan ganda dengan pretest berjumlah 18 soal dan posttes 

berjumlah 18 soal setelah melakukan uji coba soal di SDN Girimoyo 02 

Kabupaten Malang. 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Soal Pretes dan Posttes 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Nomor 

Soal 

Skor 

3.3.Menelaah keragaman sosial 

budaya masyarakat (PPKn) 

3.3.1 Menyusun  

pertanyaan tentang 

keragaman sosial 

Budaya masyarakat 

Keragama

n sosial 

jenis usaha 

warga/mas

yarakat  

Pre:8,1

8,10 

post:5,

18,7  

Skor 

1 per 

item 

soal 

3.3Menganalisis peran ekonomi 

dalam upaya menyejahterakan 

kehidupan masyarakat di bidang 

sosial dan budaya untuk 

memperkuat kesatuan dan 

persatuan bangsa Indonesia serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang. (IPS) 

3.3.1 Menjelaskan jenis 

usaha masyarakat 

Indonesia 

Pengertian, 

ciri-ciri, 

manfaat 

pelaku 

ekonomi 

Pre:1,7,

4,5,13 

Post:3,

6,15,16

,17 

Skor 

1 per 

item 

soal 

3.8Menguraikan urutan peristiwa 

atau tindakan yang terdapat pada 

teks nonfiksi (Bahasa Indonesia) 

3.8.1 Membaca teks 

narasi peristiwa 

atau tindakan yang 

terdapat pada tes 

nonfiksi 

3.8.2 Menyebutkan 

pengertian dan ciri-

ciri teks non fiksi 

Pengertian, 

ciri-ciri 

teks non 

fiksi 

Pre:9,1

7,12 

Post:1,

2,12 

Skor 

1 per 

item 

soal 

4.3Menyelenggarakan kegiatan yang 

mendukung keragaman sosial 

budaya masyarakat (PPKn) 

4.3.1 Mengidentifikasi 

keragaman sosial 

zbudaya 

masyarakat 

Keragama

n sosial 

budaya 

masyarakat 

sekitar 

Pre: 

3,14 

Post:13

,14 

Skor 

1 per 

item 

soal 

4.3Menyajikan hasil analisis tentang 

peran ekonomi dalam upaya 

menyejahterakan kehidupan 

masyarakat di bidang sosial dan 

budaya untuk memperkuat 

kesatuan dan persatuan bangsa. 

(IPS) 

4.3.1 Mendiskusikan isi 

informasi yang 

diperoleh dari 

berbagai sumber 

terkait 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

Perindustri

an, 

perdagang

an, Jasa di 

sekitar  

Pre:6, 

2,11 

Post:4, 

8, 11 

Skor 

1 per 

item 

soal 

4.8Menyajikan kembali peristiwa 

atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang 

terdapat pada teks fiksi (Bahasa 

Indonesia) 

 

4.8.1 Menceritakan 

kembali peristiwa 

atau tindakan 

dengan 

memperhatikan 

latar cerita. 

Identifikasi 

teks 

nonfiksi  

Pre:15,

16 

Post:9, 

10 

Skor 

1 per 

item 

soal 

 

3. Pedoman Dokumentasi 

  Pedoman dokumentasi pada penelitian ini berupa foto-foto saat penelitian 

berlangsung yang diperlukan sebagai bukti telah dilaksanakannya penelitian. 
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F. Analisis Data 

 Analisis data pada penelitian ini meliputi pengujian prasyarat awal dan uji 

hipotesis, uji prasyarat awal menggunakan uji normalitas dan homogenitas dan 

untuk menjawab rumusan masalah pada proposal ini menggunakan uji-t dengan 

program software SPSS 21.0 For Windows. 

1. Validitas  

  Validitas merupakan suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen penelitian, soal yang diuji validitasnya adalah soal 

pretes dan soal posttes menggunakan uji validitas setiap butir soal menggunakan 

rumus Poin Biserial dengan bantuan program Software SPSS 21.0 For Windows. 

Soal dikatakan valid apabila        >        dan sebaliknya jika        <        

maka butir soal dikatakan tidak valid atau gugur. 

2. Reliabilitas 

  Reliabilitas instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat konsisten atau ajeg. Karena itu soal yang valid umumnya pasti reliabel 

tetapi pengujian reliabilitas soal perlu dilakukan menggunkan bantuan Software 

SPSS 21.0 For Windows, uji reliabilitas instrumen penelitian menggunkan rumus 

Spearan-Brown untuk tipe soal obyektif.  

3. Normalitas 

  Uji normalitas untuk menunjukkan bahwa data sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal menggunakan uji Kolmogorof Smirnov  

menggunakan bantuan Software SPSS 21.0 For Windows dengan kriteria jika 

signifikasi yang diperoleh lebih besar dari > 0,05 maka sampel berasal dari 
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populasi yang berdistribusi normal. Sebaliknya, jika signifikasi yang diperoleh 

kurang dari < 0,05 maka sampel bukan berasal dari populasi berdistribusi normal. 

4. Homogenitas

Uji homogenitas bertujuan untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih 

kelompok data sampel berasal dari populasi yang mempunyai variansi yang sama 

dengan menggunakan uji levene menggunakan bantuan Software SPSS 21.0 For 

Windows dengan kriteria jika sig > 0,05 artinya    dierima. 

 = Dua variansi populasi sama atau homogen 

 = Dua variansi populasi tidak sama atau tidak homogen 

3. Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan uji beda rata-rata/ uji t tidak berpasangan 

Independent sampel t test yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-

rata dari dua sampel yang tidak berpasangan atau berbeda kelompok dengan 

syarat data harus berdistribusi normal dan homogen  menggunkan bantuan 

Software SPSS 21.0 For Windows dengan taraf signifikansi    = 0,05. 

1. Jika nilai Sig (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima atau tidak terdapat

pengaruh yang signifikan untuk penerapan model pembelajaran Snowball

Throwing terhadap hasil belajar tema 8 pada siswa kelas V di MI Butanul

Ulum Kota Batu.

2. Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05 maka Ho ditolak atau terdapat pengaruh yang

signifikan untuk penerapan model pembelajaran Snowball Throwing

terhadap hasil belajar tema 8 pada siswa kelas V di MI Butanul Ulum Kota

Batu.




