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BAB III 

 METODE PENELITIAN   

1.1 Rancangan Penelitian  

Dalam hal metode eksperimen, Creswell dalam Sugiyono (2014 : 160) 

menyatakan bahwa “You use an experiment when you want to establish possible 

cause and effect between independent and dependent variables. This means that 

you attemp to control all variable that influence the outcome except for the 

independen. 

Sugiyono (2013 : 161) membagi desain eksperimen ke dalam empat bentuk, 

yaitu: Pre-Experimental Design, True Experimental Design, Faktorial Design, 

dan Quasi Experimental Design. Bentuk Pre-Experimental Design ada beberapa 

macam yaitu : One-Shot Case Study, One-Group Pretest-Posttest Design, dan 

Intact-Group Comparison yang memiliki teknik penelitian yang berbeda-beda. 

Pada True Experimental Design terdapat dua bentuk desain yaitu : Posttest Only 

Control Design dan Pretest Group Design. Sementara pada quasi eksperimen 

terdapat dua bentuk, yaitu: Time-Series Design dan Nonequivalent Control Group 

Design.  

 Metode dalam penelitian ini adalah metode  eksperimen karena dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh penggunaan metode 

tanya jawab terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN 55/1 Sridadi. Karena 

penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, maka semua gejala yang diamati 

diukur dan diambil dalam bentuk angka sehingga dimungkinkan digunakannya 

teknik analisis statistik. Jenis penelitian ini merupakan eksperimen semu atau  

Quasi Experimental tipe Nonequivalent Control Group Design. Pada desain ini
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Sampel dipilih secara random, termasuk dalam menentukan kelompok mana yang akan 

dijadikan kelompok eksperimen dan kelompok mana yang akan dijadikan kelompok 

kontrol.  

Dalam penelitian ini, kelompok dibentuk oleh peneliti berdasarkan teknik simple 

randomsampling. Anggota dalam setiap kelompok juga dipilih secara random. 

 Desain yang digunakan adalah kuasi eksperimen yang diilustrasikan dalam gambar 

berikut: 

Gambar 3.1 Desain kuasi eksperimen  

Kelompok Pre-test Variabel Bebas Post-test Peningkatan 

E T1 X T2 Y 

K T3 X’ T4 Y’ 

Keterangan: 

E        = Kelompok Eksperimen  

K        = Kelompok Kontrol 

Variabel Bebas  

X = pembelajaran Tema 2 Subtema 2 menggunakan metode tanya jawab  

X’ = pembelajaran Tema 2 Subtema 2 tanpa menggunakan metode tanya jawab  

Test :  

T1 dan T3   = hasil belajar siswa sebelum diberi perlakuan metode tanya   jawab  

T2 dan T4   = hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan metode tanya   jawab  

Peningkatan :  

Y = selisih T2 dan T1 

Y’= selisih T4 dan T3 
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Skor pre-test (T1) dan post-test (T2) tentang hasil belajar siswa diwakili dengan 

huruf  T yang diukur menggunakan instrumen tes hasil belajar yang sama sehingga dapat 

diketahui peningkatan hasil belajar siswa. simbol T1 adalah pre-test, yang digunakan untuk 

mengukur tingkat hasil belajar siswa sebelum diberikan perlakuan. Simbol T2 adalah post-

test, yang digunakan untuk mengukur tingkat hasil belajar siswa sesudah diberikan 

perlakuan. Demikian halnya dengan kelas kontrol, skor Pre-test (T3) dan post-test (T4) 

digunakan untuk mengukur tingkat hasil belajar siswa sebelum dan setelah diberi 

perlakuan . Variabel bebas disimbolkan dengan X yaitu variabel perlakuan yang 

merupakan penggunaan metode tanya jawab dalam pembelajaran tema 2 subtema 2 di 

kelas V. Dua kelas yang digunakan sebagai sampel dipilih secara acak, dan didapat sebagai 

kelas eksperimen (E) adalah kelas VB, sedangkan sebagai kelas kontrol (K) adalah kelas 

VA. Pengaruh metode tanya jawab terhadap hasil belajar adalah peningkatan hasil belajar 

yang merupakan selisih skor post-test (T2) dan skor pre-test (T1). Y adalah skor 

peningkatan hasil belajar yang merupakan selisih skor post-test (T2) dan skor pre-test (T1) 

pada kelompok eksperimen, sedangkan Y’ adalah skor peningkatan hasil belajar yang 

merupakan selisih skor post-test (T4) dengan skor pre-test (T3) pada kelompok kontrol. 

Selanjutnya perbedaan perlakuan kedua kelompok didapat dari gain/ delta score Y dan Y’.   

 Suryabrata (2003: 90) menjabarkan langkah-langkah pokok dalam melakukan 

penelitian eksperimen: 

(1) Lakukan survei kepustakaan yang relevan bagi masalah yang akan digarap. 

(2) Identifikasi dan definisikan masalah. 

(3) Rumuskan hipotesis, berdasarkan atas penelaahan kepustakaan. 

(4) Definisikan pengertian-pengertian dasar dan variabel utama. 

(5) Sususn rencana eksperimen: 

a. Identifikasi macam-macam variabel yang relevan. 
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b. Identifikasi variabel-variabel non-eksperimental yang mungkin mencemarkan 

eksperimen, dan tentukan bagaimana caranya mengontrol variabel-variabel 

tersebut. 

c. Tentukan rancangan eksperimennya.  

d. Pilih subjek yang presentatif bagi populasi tertentu, tentukan siapa-siapa yang 

masuk kelompok kontrol dan siapa-siapa yang masuk kelompok eksperimen.  

e. Terapkan perlakuan. 

f. Pilih atau susun alat untuk mengukur hasil eksperimen dan validasikan alat 

tersebut. 

g. Rancangkan prosedur pengumpulan data, dan jika mungkin lakukan pilot atau 

trial run test untuk menyempurnakan alat pengukur atau rancangan 

eksperimennya.  

h. Rumuskan hipotesis nolnya.  

(6) Laksanakan eksperimen. 

(7) Aturlah data kasar itu dalam cara yang mempermudah analisis selanjutnya; 

tempatkan dalam rancangan yang memungkinkan memperhitungkan efek yang 

diperkirakan akan ada.  

(8) Terapkan test signifikansi untuk menentukan taraf signifikansi hasilnya.  

(9) Buatlah interpretasi mengenai hasil testing itu, berikan diskusi seperlunya, dan 

tulislah laporannya.  

Berdasarkan  hal tersebut, Sugiyono (2014: 160) mengemukakan bahwa metode 

eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen (treatment/perlakuan) terhadap variabel dependen (hasil) 

dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi terkendalikan agar tidak ada variabel lain 

(selain variabel treatment) yang mempengaruhi variabel dependen. Agar kondisi dapat 
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dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol dan 

sering penelitian eksperimen dilakukan di laboratorium.  

Dalam desain ini, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol sama-sama 

diberi pre-test kemudian dicari hasilnya. Setelah itu, kelompok eksperimen mendapatkan 

perlakuan sedangkan kelompok kontrol tidak mendapatkan perlakuan. Kemudian keduanya 

mendapatkan pre-test untuk mengetahui hasil perlakuan yang telah dilakukan.   

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Desain Penelitian Eksperimen  

Keterangan : 

O1  : kelas ekspeimen sebelum diberikan pelakuan (pre-test)  

O2  : kelas kontrol setelah diberikan perlakuan (post-test) 

O3   : kelas kontrol sebelum diberikan pelakuan (post-test) 

O4   : kelas kontrol setelah diberikan perlakuan (post-test) 

X   : pemberian perlakuan treatment) 

Sugiyono (Nugraheni 2010:41) 

Secara ringkas, tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini : 

1. Tahap pra eksperimen  

Sebelum melakukan tindakan perlakuan, kedua kelas baik kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol diberikan pre-test atau tes awal untuk mengetahui keadaan kedua kelas 

tersebut. Apabila setelah dlakukan tes awal hasil kedua kelas tidak berbeda jauh, maka 

dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pemberian perlakuan.  

O1  x  O2 

         O3      O4 
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2. Tahap pelakuan (eksperimen)  

Pada tahap ini, kelas eksperimen dibeikan pelakuan sesuai dengan apa yang 

direncanakan, sedangkan kelas kontrol tidak diberikan perlakuan.  

3. Tahap pasca eksperimen  

Pada tahap ini, peneliti kembali mengadakan tes kembali, yaitu tes akhir. Tes akhir 

ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian tindakan. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang akandigunakan untuk melakukan penelitian ini adalah  Sekolah Dasar 

Negeri No 55/1 Sridadi karena Sekolah tersebut merupakan sekolah yang menerapkan 

kurikulum 2013. Sedangkan aktivitas pelaksanaan penelitian ini diperkirakan bulan 

November 2016 sampai penelitian selesai dilakukan. 

 

 

3.3 Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V Sekolah Dasar  

Negeri 55/1 SDN 55/1 Sridadi  yang terbagi atas kelas VA dan kelas VB yang masing-

masing berjumlah 27 orang siswa. Jadi, jumlah keseluruhan siswa kelas V adalah 54 orang. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang siswa dimana 15 orang siswa sebagai 

kelas eksperimen dan 15 orang siswa sebagai kelas kontrol. Pemilihan kelas kontrol dan 

kelas eksperimen dilakukan dengan teknik Simple Random Sampling. Pemilihan sampel 

dilakukan dengan Simple Random Sampling dikarenakan populaasi yang bersifat homogen. 

3.4 Instrumen Penelitian 
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Creswell dalam Sugiyono (2014: 72) menyatakan “Research uses instrument to 

measure achivement, asses individual ability, observe behavior, develop a psychology 

profile of an individual, or interview a person”. Peneliti menggunakan instrumen untuk 

mengukur prestasi, kemampuan individu, mengamati perilaku, pengembngan profil 

perilaku individual dan sebagai alat untuk wawancara. Selanjutnya dinyatakan bahwa 

“Researcher collect data on instrument. Instrument is a tool for measuring, observing, or 

documenting quantitatif data”. Peneliti kuantitatif dalam mengumpulkan data 

menggunakan instrumen. Instrumen merupakan alat untuk mengukur, mengobservasi, atau 

dokumentasi yang dapat menghasilkan data kuantitatif.  

3.4.1 Tes  

Menurut Arikunto (Febri , 2015: 39), tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Dalam menggunakan tes ini, 

peneliti menggunakan instrumen berupa tes atau soal-soal tes. Tes digunakan untuk 

mengukur dan mengetahui tingkat pemahaman siswa konsep siswa. berikut kisi-kisi tes 

yang akan diberikan pada siswa.  

Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen Tes Tema 2 Peristiwa dalam Kehidupan   Subtema 2 Peristiwa- Peristiwa 

Penting. 

No.  Bidang 

Studi  

Kompetensi Dasar  Indikator / 

Tujuan 

Pembelaran 

Nomor 

butir 

Jumla

h butir  
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1. Bahasa 

Indonesia  

3.2    Menguraikan isi teks  

penjelasan tentang proses 

daur air, rangkaian 

listrik,sifat magnet, 

anggota tubuh (manusia, 

hewan, tumbuhan) dan 

fungsinya, serta sistem 

pernapasan dengan 

bantuan guru dan teman 

dalam bahasa Indonesia 

lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah 

kosakata baku. 

 

4.2 Menyampaikan teks 

penjelasan tentang proses 

daur air, rangkaian 

listrik,sifat magnet, 

anggota tubuh (manusia, 

hewan, tumbuhan) dan 

fungsinya,serta sistem 

pernapasan secara mandiri 

dalam bahasa indonesia 

lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah 

kosakata baku. 

 

4.4 Melantunkan dan 

menyajikan teks pantun 

dan syair tentang bencana 

alam serta kehidupan 

berbangsa dan bernegara 

secara mandiri dalam 

bahasa  

Indonesia lisan dan tulis 

dengan memilih dan 

memilah kosakata baku.  

1) Menjawab 

pertanyaan 

berdasarkan 

teks bacaan. 
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11 

12 

13 

14  

5 

2.  Matematika  3.4 Memilih prosedur 

pemecahan masalah 

dengan menganalisis 

hubungan antar simbol, 

informasi yang relevan, 

dan mengamati pola.  

 

4.3 Menunjukkan kesetaraan 

menggunakan perkalian 

atau pembagian dengan 

jumlah nilai yang tidak 

diketahui pada kedua sisi.  

 

1) Menunjukka

n kesetaraan 

menggunaka

n perkalian 

dengan 

jumlah yang 

tidak 

diketahui 

pada kedua 

sisi. 

2) Menggunak

an cara 

induktif 

dalam 

mengenal 

dan 

memprediks

i suatu pola. 

15 

17 

 

 

 

 

16 

18 

19 

20  

6 
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3.  Pendidikan 

Kewargane 

garaan  

 

3.2 Memahami hak  

kewajiban dan tanggung 

jawab sebagai warga 

dalam kehidupan sehari-

hari di rumah dan sekolah. 

4.2 Melaksanakan kewajiban 

dan menegakkan aturan di 

lingkungan rumah dan  

sekolah. 

 

1) Menyebutkan 

beberapa hak 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

2) Menyebutkan 

beberapa 

kewajiban 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

3) Menyebutkan 

kewajiban 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

sebagai 

peserta didik 

di sekolah 

4) Berperilaku 

sesuai dengan 

kewajiban 

terhadap 

teman dalam 

kehidupan 

1 

 

 

3 

4 

9 

 

 

 

2 

5 

6 

8  

8 

4.  Seni Budaya 

dan Prakarya 

4.3 Menggambar komik 

dengan menerapkan 

proporsi, komposisi, dan 

unsur penceritaan. 

3.2  Mengenal harmoni musik 

dan lagu daerah  

1) Menjelaskan 

makna 

gambar 

komik. 

2) Menjelaskan 

harmoni 

musik.  

31 

32 

33 

34 

4 

5.  Pendidikan 

Jasmani dan 

Olahraga 

Kesehatan   

3.1 Memahami konsep variasi 

dan kombinasi pola gerak 

dasar dalam berbagai 

permainan dan atau 

olahraga tradisional bola 

besar. 

3.8 Memahami konsep salah 

satu gaya renang dengan 

koordinasi yang baik 

dalam aktivitas air. 

1) Menjelaskan 

konsep variasi 

dan 

kombinasi 

pola gerak 

dasar dalam 

permainan 

bola basket. 

2) Menjelaskan 

cara 

melakukan 

renang gaya 

dada 

35 

36 

37 
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38 

39 

40 

6.  Ilmu 

Pengetahuan 

Alam  

3.5 Mendeskripsikan siklus air 

dan dampaknya pada 

peristiwa di bumi serta 

kelangsungan makhluk 

hidup.  

1) Menjelaskan 

daur air 

dengan 

menggunakan 

gambar atau 

diagram.  

10 

21 

22 

23 

24 

25 

 

6  

7.  Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial  

3.2 Mengenal perubahan dan 

keberlanjutan yang terjadi 

dalam kehidupan manusia 

dan masyarakat indonesia 

pada masa penjajahan, 

masa tumbuhnya rasa 

kebangsaan serta 

perubahan dalam aspek 

sosial, ekonomi, 

pendidikan dan budaya.  

 

4.2 Menceritakan hasil 

pengamatan mengenai 

perubahan dan 

keberlanjutan yang terjadi 

dalam kehidupan manusia 

dan masyarakat indonesia 

pada masa penjajahan, 

masa tumbuhnya rasa 

kebangsaan serta 

perubahan dalam aspek 

sosial, ekonomi, 

pendidikan dan budaya 

dalam berbagai jenis 

media.  

1) Menjelaskan 

perubahan 

kehidupan 

manusia dan 

masyarakat 

Indonesia dan 

dampak 

keberlanutann

ya di bidang 

sosial, 

ekonomi, 

pendidikan 

dan budaya . 

26 

27 

28 

29 

30 

5 

 Jumlah  

 

   40  

 

 Soal dan jawaban tes siswa terlampir pada lampiran 4 dan lampiran 5.  

3.4.2 Dokumentasi  
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Menurut Arikunto (Febri, 2015: 39), dokumentasi berasal dari kata dokumen yang 

artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar dan sebagainya. Metode ini 

digunakan untuk mengumpulkan data awal yang berkaitan dengan ppopulasi penelitian. 

Dalam hal ini, data yang diperoleh antara lain jumlah siswa, nama siswa, dan nilai 

subtema.  

3.5 Validitas 

Untuk menentukan validitas butir soal dapat digunakan rumus korelasi product 

moment dengan angka kasar (Arikunto 2010:213) , yaitu : 

 

 

Keterangan: 

X = Skor untuk item soal (jika betul -1 jika salah-0) 

Y = Skor total siswa 

rxy = Koefesien Korelasi  

N = Jumlah siswa 

Tabel 1. Klasifikasi harga koofisien korelasi. 

 

Interval Korelasi Tingkat Korelasi 

0,80 < rxy ≤ 1,00 

0,60 < rxy ≤ 0,80 

0,40 < rxy ≤ 0,60 

0,20 < rxy ≤ 0,40 

Rxy ≤ 0,20 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat rendah 
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 Soal-soal itu dapat dikatakan valid dalam penelitian ini, jika soal-soal tersebut 

mempunyai koofisien korelasi cukup berkisar 0,40 – 1,00. 

 Dari 50 butir soal tes objektif, 10 soal dikatakan gugur karena tingkat korelasinya 

masih rendah. 

3.6 Reliabilitas 

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik 

formula alpha cronbach dan dengan menggunakan program SPSS 15.0 for windows. 

Dengan rumus sebagai berikut 

 =  ( 1-     

 

Dengan pengertian: 

α = koefisien reliabilitas data  

K = jumlah item 

Sj = varians responden untuk item 1 

Sx = jumlah varians skor total 

Jika alpha atau r hitung: 

1. 0,8-1,0        : reliabilitas baik 

2. 0,6-0,799        : reliabilitas diterima 

3. Kurang dari 0,6 : reliabilitas kurang baik.  

3.7 Analisis Data 
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Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan uji-

t. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis 

data yang meliputi uji normalitas untuk mengetahui apakah sampel yanng diteliti 

berdistribusi normal atau tidak dan uji homogenitas untuk mengetahui perbedaan antar dua 

keadaan atau populasi.  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data yang dikumpulkan berdistribusi 

normal atau tidak. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas adalah uji 

statistik Chi-Square. Kriteria dalam pengujian normalitas, apabila nilai uji Chi-Square 

hitung  nilai tabel atau nilai signifikansi  0,05, maka dapat dinyatakan bahwa populasi 

dalam kelompok bersifat normal.  

 Uji homogenitas bertujuan untuk melihat apakah kedua kelompok sampel 

mempunyai variasi yang homogen atau tidak. Perhitungan uji homogenitas dalam 

penelitian ini digunakan rumus Levene test dengan bantuan SPSS.  

 Uji hipotesis ini menggunakan uji-t. Uji-t digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan yang signifikan antara hasil post-test kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol. Hipotesis alternatif atau Ha yang diajukan adalah “Terdapat perbedaan 

yang signifikan antara subjek yang dalam pembelajarannya menggunakan metode tanya 

jawab dibandingkan dengan subjek yang dalam pembelajarannya menggunakan metode 

konvensional berupa ceramah dan penugasan”. Ho yang diajukan adalah “Tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara subjek yang dalam pembelajarannya menggunakan 

metode konvensional berupa ceramah dan penugasan”.  

 Uji-t dalam penelitian ini dilakukan dua kali. Pertama uji-t untuk data pre-test yang 

dimaksudkan untuk mengetahui kondisi awal subjek penelitian dari dua kelompok. Kedua, 

menghitung uji-t untuk data post-test yang dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh 
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proses belajar mengajar yang dapat dilihat berdasarkan kondisi akhir subjek penelitian 

setelah diberikan perlakuan. 

 Hipotesis dari setiap penelitian perlu diuji. Tujuannya adalah untuk membuktikan 

kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Dalam pengujian hipotesis, peneliti menggunakan bantuan SPSS. Untuk kriteria dalam 

penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

1) Untuk uji-t, jika diperoleh hasil thitung ≥ ttabel, maka hipotesis yang dirumuskan 

(Ha) diterima dan H nol (Ho) ditolak, dan  

2) Jika diperoleh thitung < ttabel, maka hipotesis yang alternatif (Ha) dan H nol ditolak 

(Ho) diterima.  

 Mann Whitney U Test adalah uji non parametris yang digunakan untuk 

mengetahui perbedaan median 2 kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya 

adalah ordinal atau interval/ratio tetapi tidak berdistribusi normal. 
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