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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data-data yang 

akurat mengenai penelitiannya. Penelitian ini juga dapat diartikan sebagai cara bagi 

para peneliti untuk menyelesaikan suatu masalah pada penelitiannya. Ada beberapa 

metode penelitian yang akan dibahas dalam metode penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

A. Jenis atau Desain Penelitian 

Peneliti dalam penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian pra eksperimen yaitu desain 

pre tes-pos tes kelompok tunggal atau biasa disebut dengan one group pretest-

posttest design. Peneliti menggunakan desain ini karena peneliti hanya akan 

meneliti satu kelas saja, jadi tidak menggunakan kelas lain sebagai  pembanding. 

Jenis penelitian ini peneliti memberikan pra tes, kumudian memberikan pos tes 

atau biasa disebut dengan tes setelah perlakuan. Rancangan penelitian ini dapat 

dilihat dalam bentuk tabel  berikut ini : 

Table 3.1. Tabel Desain  One Group Pretest-Posttest 

Pretest Treatment  Posttest 

o1 X o2 
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Keterangan : 

o1 : Nilai pretest (sebelum diberi perlakuan) 

X : Perlakuan (pemberian perlakuan menggunakan model pembelajaran       

Talking Stick) 

o2 : Nilai posttest (sesudah diberi perlakuan) 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Bareng 4 Malang. Alamat sekolah 

terletak di Jl. Simpang Kawi No.22, Bareng, Klojen, Kota Malang,Jawa Timur 

65116. Sedangkan waktu penelitian semester genap tahun 2019-2020. Alasan 

memilih tempat penelitian di SDN Bareng 4 Malang yaitu karena di sekolah dasar 

tersebut memiliki permasalahan adalah model pembelajaran yang digunakan guru 

hanya model konvesional dan juga tidak menggunakan media sehingga hasil 

materi pembelajaran siswa pada materi kawruh basa arane kembang rendah jadi 

perlu adanya uji coba pengaruh model pembelajaran talking stick berbantukan 

media gambar terhadap hasil belajar siswa kelas II pada materi kawruh basa arane 

kembang di SDN Bareng 4 Malang. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi yang akan diambil oleh peneliti adalah semua siswa kelas II SDN 

Bareng 4 Malang. Dengan jumlah sebanyak 28 siswa sebagai kelas eksperimen 

diambil dari 13 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Sampel yang akan dipilih 

oleh peneliti yaitu secara keseluruhan dari populasi, populasi dengan 

menggunakan non probability technique sampling.  Karena disini peneliti dapat 
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berharap meminimalisir atas kesalahan yang terjadi, mengingat jumlah kelas yaitu 

hanya kelas tunggal (tidak parallel), teknik dalam pengambilan sampel ini juga 

disebut dengan teknik sampling jenuh atau sensus. Manfaat dalam menggunakan 

sampling jenuh yaitu hasil yang diperoleh merupakan nilai nyata atau sebenarnya, 

karena sasaran peneliti menggunakan seluruh objek populasi. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan 4 teknik dalam pengumpulan data, yaitu : 

observasi, Wawancara, tes, dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di kelas II di SDN Bareng 4 

Malang. Pada kegiatan ini adalah mempunyai tujuan untuk mengamati lebih 

dalam proses kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran bahasa Jawa serta 

mengamati akivitas siswa. Dengan adanya observasi tersebut,  peneliti dapat 

mengelihat dan mengetahui keaktifan siswa secara mendalam dalam mengikuti 

proses kegiatan belajar mengajar. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk alat evaluasi berupa non-tes yang 

prosesnya dilakukan dengan cara percakapan ataupun tanya jawab, baik secara 

langsung maupun secars tidak langsung. Teknik Wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu teknik wawancara secara lanslgsung dengan guru kelas II di SDN 

Bareng 4 Malang untuk dapat memperoleh informasi secara detail tentang 
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kegiatan pembelajaran,menerapkan model dan mengetahui hasil belajar dari 

siswa. 

3. Tes  

Tes ini digunakan untuk mengevaluasi siswa untuk mengukur 

keberhasilan proses belajar siswa terhadap materi yang  diajarkan. Tes yaitu suatu 

perangkat pertanyaan untuk mengetahui serta mengukur kemampuan siswa. 

Pemberian tes ini juga mempunyai tujuan untuk mengoleksi data hasil proses 

belajar siswa sebelum diberikan perlakuan dan hasil belajar siswa setelah 

diberikan perlakuan. Tes yang digunakan oleh peneliti yaitu terdiri dari tes 

sebelum diberi perlakuan atau pretest dan tes setelah diberi perlakuan atau 

posttest. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi berguna untuk merekam suatu momen kejadian. 

Dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

mengumpulkan foto-foto siswa ketika pelaksanaan pretest, saat memberikan 

perlakuan dengan menggunakan model talking stick yang berbantukan media 

gambar bunga dan dalam pelaksanaan posttest .  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dipergunakan oleh peneliti 

untuk menghimpun data yang diteliti. Instrumen penelitian digunakan sebagai 

pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman tes dan dokumentasi 
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1) Pedoman observasi, peneliti disini menggunakan pedoman observasi untuk 

mengamati suasana lingkungan sekolah dan keadaan kelas yang akan diteliti 

oleh peneliti. Kegiatan observasi yang dilakukan berpusat pada cara mengajar 

wali kelas dan sikap ketika pembelajaran Bahasa Jawa. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Lembar Observasi 

No Komponen Aspek yang diamati 

1.  Proses dalam Kegiatan Belajar 

Mengajar di kelas II 

Cara guru dalam menjelaskan materi 

kepada siswa 

Keunikan  guru dalam menggunakan media 

Kemampuan guru dalam mengatur kelas 

2. afektif siswa Aktif dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar  

Tingkah laku siswa saat aktivitas di kelas 

Kemampuan siswa untuk menerima materi 

yang telah di jelaskan oleh guru 

 Sumber : Peneliti 

2) Pedoman wawancara, digunakan sebagai mewawancari narasumber yaitu 

dengan guru kelas. Sebelum memulai wawancara,peneliti terlebih dahulu 

untuk menyusun sebuah landasan atau pedoman wawancara, kemudian 

mencatat semua hasil kegiatan wawancara dan merangkumnya selanjutnya 

menyimpulkan hasil kegiatan wawancara. 

Table 3.3 Kisi-kisi Lembar Wawancara pada Wali Kelas II 

No Komponen Sub Komponen 

1. Jumlah siswa  Jumlah keseluruhan siswa kelas II 

2. Mata Pelajaran kelas II KKM Bahasa Jawa 

Mata pelajaran yang siswa  

Menganggapnya susah 

3. Media dan sumber belajar apa 

saja yang sudah diterapkan pada 

saat  pembelajaran, serta kendala 

apa saja pada saat kegiatan 

belajar mengajar 

Model pembelajaran apa yang sudah 

pernah diaplikasikan di kelas 

Media apa yang pernah digunakan 

Kendala apa saja saat mengajar 

 Sumber : Peneliti 
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3) Pedoman tes, digunakan oleh peneliti dalam mengukur skill setiap siswa, ada 

beberapa pedoman tes yang terdiri dari pra tes dan pos tes. Beberapa soal 

yang telah dibuat untuk pre tes dan pos tes berpedoman pada indikator dalam 

pembelajaran. 

4) Lembar dokumentasi, digunakan oleh peneliti untuk mengambil gambar yang 

berupa foto ketika pelaksanaan penelitian. 

Table 3.4 Kisi-kisi Lembar Dokumentasi Kelas II 

No Aspek yang diamati Dokumentasi 

1. Kegiatan belajar mengajar di kelas II Proses pada saat pembelajaran 

berlangsung 

Sikap siswa ketika proses 

pembelajaran 

Media yang  digunakan dalam 

pembelajaran 

 Sumber : Peneliti 

F. Analisis Data 

Penelitian kuantitatif pada umumnya analisis data yang digunakan dalam 

menjawab sebuah rumusan masalah yang telah dirumuskan pada  sebuah proposal. 

Pada penilitian ini analisis data yang digunakan adalah uji-t dengan bantuan 

program SPSS. Dengan menggunakan Uji-t dapat mengetahui sebuah pengaruh 

model pembelajaran talking stick berbantukan media gambar bunga terhadap hasil 

belajar Bahasa Jawa siswa kelas II SDN Bareng 4 Malang. 

Langkah-langkah dalam pengolahan datanya sebagai berikut : 

1) Uji Validitas 

Penelitian ini memanfaatkan validitas instrumen dalam mengetahui 

kevalidan instrumen yang peneliti gunakan. Instrumen bisa dibilang valid jika 
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dalam instrumen mampu untuk mengukur ukuran yang akan diukur. Uji kevalidan 

instrumen dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen pembelajaran yaitu 

RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan butir-butir soal pretest serta 

posttest yang memiliki kevalidan sehingga jika dalam instrumen tersebut sudah 

valid maka  dapat digunakan untuk penelitian. Uji validitas instrumen 

menggunakan sebuah uji validitas pada ahli materi bahasa Jawa. Berikut ini adalah 

rumus yang digunakan untuk menghitung presentase kevalidan instrumen : 

  

 

Keterangan : 

Σx         = jumlah skor 

SMI    = Skor Maksimal Ideal 

Berikut ini adalah kisi-kisi presentase tingkat kevalidan : 

Table 3.5 Kriteria Kevalidan 

Penggunaan dalam penilaian instrumen terhadap validator terdapat 

beberapa tingkatan penilaian salah satunya angka 4 yaitu nilai yang tertinggi. 

Sedangkan angka 1 yaitu nilai yang terendah. Dibawah ini adalah hasil 

penjabaran setiap nilainnya : 

 

No Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1. 90 % -100% Sangat baik Tidak perlu direvisi 

2. 75%-80% 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 

Presentase Σx  x 100 % 

    SMI 
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Table 3.6 Keterangan Angka dalam Penilaian sebuah Instrumen 

 

2) Uji Normalitas 

Uji normalitas yaitu uji ini yang bertujuan untuk dapat melihat 

pendistribusian data pada sebuah kelompok yang di analisis apakah dapat 

berdistribusi normal atau sebaliknya. Pada penelitian ini  Uji normalitas statistik 

akan memakai kolmogorow-smirnov. Penggunaan pada analisis dan metode 

parametric sehingga syarat normalitas pada data harus dipenuhi, jika data tidak 

bisa berdistribusi dengan normal dalam menganalisa data dapat menggunakan 

metode statistic non parametric. Basic dalam pengambilan kebijakan uji 

normalitas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

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

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

3) Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini Uji Hipotesis yang akan digunakan adalah uji-t paired 

sample t-test disebut juga dengan pengujian hipotesis berpasanagan,yakni 

bercirikan satu individu yang diberikan dua perlakuan yang berbeda. Hipotesis 

bisa dirumuskan sebagai berikut : 

Angka Keterangan  

4 Sangat baik 

3 Baik  

2 Cukup  baik 

1 Kurang baik 



31 

𝐻0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran talking stick 

berbantukan   media gambar bunga terhadap hasil belajar siswa kelas II pada 

materi kawruh basa arane kembang di SDN Bareng 4 Malang. 

𝐻1 : Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran talking stick 

berbantukan media gambar bunga terhadap hasil belajar siswa kelas II pada 

materi kawruh basa arane kembang di SDN Bareng 4 Malang. 

 Pengujian hipotesis ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh antara 

model pembelajaran kooperatif talking stick berbantukan media gambar bunga 

terhadap hasil belajar bahasa Jawa kelas II di SDN Bareng 4 Malang melalui 

pretest dan posttes. Pengambilan keputusan analisis data berdasarkan pada 

probabilitas jika < 0,05 maka 𝐻0 diterima, jika probabilitas > 0,05 maka 𝐻1 

diterima. 




