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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis atau Desain Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Metode penelitian 

menggunakan metode Quasi Experimental Design, yaitu penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendali (Sugiyono, 2014 :74). 

Desain penelitian yang digunakan adalah dengan bentuk Nonequivalent 

Control Group Design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang tidak 

dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan 

awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol dan di berikan posttest untuk mengetahui keadaan terakhir setelah 

diberikan perlakuan. Adapun rencana penelitian tergambar pada tabel 

dibawah ini : 

  

 

Gambar 3 Desain Penelitian  

Nonequivalent Control Group Design 

 

(sumber : Sugiyono, 2014 : 75) 

R (E) O1      X      O2 

R (K) O3     X      O4 
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Keterangan:   

R  = Pemilihan sampel secara random kelas  

E  = Kelas Eksperimen   

K  = Kelas Kontrol   

X  = Perlakuan Pembelajaran  

O1 = Pretest   

O2 = Posttest  

O3 = Pretest  

O4 = Posttest 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SDN 2 Patianrowo, alamat sekolah 

terletak di jalan Pg Lestari  Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk Jawa Timur. 

Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil yaitu tepat 

pada semester ganjil tahun ajaran 2019/2020. 

 

C. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN 2 

Patianrowo yang terdiri dari 2 kelas dengan jumlah banyak siswa 

dengan rincian sebagai berikut  

 

 



17 

 

 

Tabel 3.1 Jumlah Siswa Kelas IV 

 

 

 

 

b. Sampel 

Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik 

pengambilan sampel yaitu Probability Sampling. Probability Sampling 

adalah salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2014:120). Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling. Simple Random 

Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan 

kesempatan yang sama kepada populasi untuk dijadikan sampel 

(Sugiyono, 2014:120). Tidak ada kelas unggulan atau kelas khusus, 

sehingga semua kelas IV SDN 2 Patianrowo  mempunyai kesempatan 

sama untuk dipilih sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dalam 

penelitian ini kelas yang digunakan kelas IV A kelas B. 

 

 

 

 

 

Kelas Jumlah 

A 29 

B 29 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan 

standart untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan 

antara metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 

dalam penelitian adalah sebagi berikut:  

1. Tes 

Tes merupakan suatu tehnik atau cara yang digunakan dalam 

rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, yang di dalamnya 

terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan atau serangkaian tugas yang 

harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur 

aspek perilaku peserta didik. Arifin,  Zaenal     ( 2009:118 ) 

Tes dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar 

pada ranah kognitif. Tes yang digunakan ada dua yaitu Pre-test yang 

digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum diberikan 

perlakuan, sedangkan Post-test adalah tes yang digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang 

disampaikan guru stelah diberikan perlakuan. 

 

E. Instrumen Penelitian  

Suatu penelitian harus menggunakan alat ukur yang baik dan benar. 

Alat ukur tersebut biasanya disebut dengan instrument penelitian. Adapaun 

instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Pedoman Tes 

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengambil data 

penelitian yaitu berupa soal pretest dan post test. Siswa sebagai sampel 

penelitian diambil hasil tes sebagai pengukuran pencapaian 

pembelajaran. Soal yang dibuat harus mengacu pada kompetensi dasar. 

Maka peneliti menyusun kisi-kisi soal sesuai indikator pada 

pembelajaran yang diajarkan, masing-masing tes terdiri dari 10. 

 

Tabel 3.3 kisi-kisi Soal, Pretest post tes 

Kompetensi Dasar  Indikator  Bentuk 

Soal 

Aspek Soal No Soal  

3.8Memahami 

pentingnya upaya 

keseimbangan dan 

pelestarian sumber 

daya alam di 

lingkunganya  

3.8.1 Menentukan 

bagian-bagian 

tanaman yang 

berfungsi 

sebagai tempat 

fotosintesis 

Pilihan 

Ganda 
C2 1 

 3.8.2 Menjabarkan 

fungsi dari buah 

pada struktur 

tanaman 

Pilihan 

Ganda 
C2 2 

 3.8.3 Menentukan 
bagian-bagian 

dari bunga 

Pilihan 
Ganda 

C2 3 

 3.8.4 Menentukan 

bagian-bagian 

pohon dan 

fungsinya 

Pilihan 

Ganda 
C2 4 

 3.8.5 Menjelaskan 

fungsi dari 

akar 

Pilihan 

Ganda 
C2 5 

 3.8.6Menjelaskan 

asi penyebab 

dari 

pencemaran  

Pilihan 

Ganda 
C2 6 

 3.8.7 Menjelaskan 

akibat dari 

penggunaan 

pestisida yang 

berlebihan 

Pilihan 

Ganda 
C2 7 
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 3.8.8 

Mengidentifi

kasi manfaat 

melestarikan 

tumbuhan 

dan hewan  

Pilihan 

Ganda 
C1 8 

 3.8.9Mengemukakan 

kegiatan yang 

berdampak baik 

terhadap 

lingkungan 

Pilihan 

Ganda 
C2 9 

 3.8.10 
Mencontohka

n bentuk 

kepedulian 

terhadap 

kesembangan 

dan 

pelestarian 

sumber daya 

alam 

dilingkungan 

sekolah  

Pilihan 
Ganda 

C2 10 

 

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analis data 

statistika. Analisis data statistik ini digunakan untuk menganalisa data 

kuantitatif yang berupa data nilai siswa dengan uji-t menggunakan SPSS 

versi 21 for Windows. Untuk mengetahui pengaruh dari pengaruh 

pendekatan scientific approach terhadap hasil belajar siswa kelas IV SDN 

2 Patianrowo, data dianalisis dengan menggunakan uji-t. Ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi dalam uji-t yaitu:  

1. Uji Validitas  

Menurut Sugiyono (2012:3) validitas adalah menunjukkan derajat 

ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan 

data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Pengujian validitas 
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dilakukan bertujuan untuk menguji instrumen penelitian agar instrumen 

penelitian tersebut dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dengan 

cara menghitung dan membandingkan korelasi antara skor item dengan 

skor totalnya. 

Pada penelitian ini, validitas yang digunakan adalah dengan uji 

moment product correlation atau yang lebih dikenal dengan nama 

pearson correlation. Teknik  yang  digunakan  untuk mengukur 

validitas dengan mengkorelasikan skor total item dengan skor masing-

masing item. Kriterianya adalah jika thitung > ttabel maka  koefisien  item  

soal  tersebut valid dan jika thitung < ttabel maka koefisien item soal 

tersebut tidak valid. 

Penggunaan nilai instrumen oleh validator terdapat tingkatan 

dalam penilaiannya. Angka 4 adalah nilai tertinggi, sedangkan angka 1 

adalah nilai terendah. Berikut ini adalah penjabaran setiap nilainya 

menurut Sugiyono (2016: 135) : 

Tabel 3.4 Keterangan Angka Penilaian Instrumen 

 

 
 

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2012:3) “Reliabilitas adalah derajat 

konsistensi atau keeratan data dalam interval waktu tertentu. Uji 

reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran 

tetap konsisten bila dilakukan pengukuran beberapa kali dengan gejala 

Angka Keterangan Penilaian 

4 Sangat Baik 

3 Baik 

2 Tidak Baik 

1 Sangat Tidak Baik 
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yang sama.” Untuk mengukur tinggi rendahnya reliabilitas salah 

satunya dapat menggunakan teknik pengkuran koefisien alpha dari 

Cronbanch. Semakin mendekati koefisien 1 alpha dari variabel semakin 

tinggi konsistensi jawaban skor dari tiap indikator. Tolak ukur untuk 

menginterpretasikan derajat reliabilitas tes (Sudarmanto, 2009:89) : 

Tabel 3.5 Keterangan Angka Penilaian  

 

 

 

 

3. Data harus berdistribusi normal (Uji Normalitas)  

Analisis uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak (Nisfiannoor, 2009: 91). Distribusi 

normal itu sendiri memiliki data yang bervariasi (nilai bervariasi). 

Untuk menguji normalitas data menggunakan uji Distribusi Frekuensi 

dengn menggunakan Skewness (nilai kemiringan) dan Kurtosis (titik 

kemiringan) untuk mengetahui nilai Skewness dan nilai Kurtosis 

menggunakan alat bantu komputer program SPSS. Dengan syarat nilai 

Skewness dan nilai Kurtosis terletak ±2 

4. Varians antara kelompok itu harus sama atau homogen (Uji 

Homogenitas Varians) 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui apakah 

kedua kelompok sampel yang diambil mempunyai varians populasi 

Angka Keterangan Penilaian 

0,81-1,00 Sangat Tinggi 

0,61-0,80 Tinggi 

0,41-0,60 Cukup  

0,21-0,40 rendah 

0,00-0,20 Sangat Rendah 
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penelitian yang homogen atau tidak (Nisfiannoor, 2009: 92). Langkah 

ini penting karena uji-t dilakukan pada data dengan asumsi dua 

kelompok populasi memiliki kesamaan varian (homogenitas). Hipotesis 

yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah   

a. 𝐻0 = kedua varian populasi adalah homogen atau sama  

b. 𝐻1 = kedua varian populasi adalah tidak homogen atau berbeda  

4.1 Berdasarkan nilai probabilitas  

Kriteria pengujian untuk homogenitas varian ini dengan 

melihat probabilitasnya (sig.) sebagai berikut : 

a. Jika probabilitasnya > 5%, maka 𝐻0 diterima pada taraf 

signifikasi 5%.  

b. Jika probabilitasnya < 5%, maka 𝐻0 ditolak pada taraf 

signifikasi 5%.       

Setelah melakukan beberapa syarat dan diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dan bersifat homogen, langkah selanjutnya 

adalah menguji hipotesis dengan menggunakan uji-t. Uji hipotesis 

ini digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang 

diajukan. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji 

independent sample t-test. Data yang digunakan yaitu nilai post-test 

dan pre-test. 

5. Uji Hipotesis Penelitian Dengan menggunakan Uji-t 

Menguji hipotesis yang telah dirumuskan dilakukan pengujian 

terhadap perbedaan antara nilai-nilai data independent. Prosedur uji-t 
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independent ini digunakan untuk menguji 2 sampel, apakah mempunyai 

rata-rata yang berbeda secara nyata atau tidak, dengan hipotesis sebagai 

berikut. 

H0 : Tidak terdapat pengaruh pendekatan scientitic approach terhadap 

hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Patianrowo 

H1 : Terdapat pengaruh pendekatan scientitic approach terhadap hasil 

belajar siswa kelas IV SDN 2 Patianrowo 

 

3.1Berdasarkan perbandingan T h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan T𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

Syarat:  

a. Ho diterima : Jika T h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<  nilai T𝑡𝑎𝑏𝑒l maka tidak ada 

pengaruh variable bebas (X) terhadap 

variable terikat (Y) atau hipotesis diterima 

b. Ho ditolak : Jika T h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>  nilai T𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka ada 

pengaruh variable bebas (X) terhadap 

variable terikat (Y) atau hipotesis diterima 

 

 

3.2 Berdasarkan nilai probabilitas 

Taraf nyata ∝ = 5% dengan melihat probabilitasnya dengan kriteria  

sebagai berikut:  

a. Jika probabilitasnya >5%, maka 𝐻0 diterima.  

b. Jika probabilitasnya < 5%, maka 𝐻0 Ditolak 
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