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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

A.Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian  

           Penelitian dalam kehidupan sehari hari atau kehidupan masyarakat awam 

pada umumnya lebih cenderung memiliki pengertian mengamati, menelaah, 

membandingkan dan  menghubungkan. Sedangkan dalam kehidupan akademis 

penelitian memiliki pengertian yang bervariasi tergantung latar belakang  dan 

pengalamannya. Sukmadinata dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan         

( 2008 ; 5 ) bahwa, “  Penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan 

analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu.”  Dalam pengertian ini penelitian menggambarkan suatu kegiatan 

yang sistematis mulai dari proses pengumpulan data sampai pada analisis data 

secara logis dan ilmiah untuk mencapai tujuan yang jelas. Agar pelaksanaan 

penelitian menjadi lebih terarah dan lebih jelas prosedurnya, maka perlu 

ditentukan metode serta desain penelitian yang digunakan. 

            Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sukmadinata           

( 2008:52 ) mengemukakan pengertian metode penelitian sebagai berikut,             

“ Metode penelitian merupakan  rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan 

penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi  dasar, pandangan-pandangan 

filosofis dan ideologis,  pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi.”  Berdasarkan 

pengertian ini, maka suatu pelaksanaan penelitian harus memiliki  latar belakang 
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masalah, fenomena yang ada, masalah-masalah yang menjadi pertanyaan 

penelitian,  perubahan-perubahan dan perkembangan yang dihadapi. Setiap 

permasalahan penelitian yang berbeda memerlukan metode penelitian yang 

berbeda pula, sehingga dalam menentukan metode penelitian yang tepat 

diperlukan suatu desain atau rancangan penelitian.  Desain atau rancangan  

penelitian ini akan memberikan petunjukan sistematis atau menggambarkan 

langkah-langkah  yang harus dilakukan, waktu  pelaksanaan penelitian, sumber 

data, untuk apa data itu dikumpulkan, bagaimana cara mengumpulkan data 

tersebut, serta bagaimana data itu diolah dan dianalisis.  

            Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen, yaitu metode yang bertujuan untuk menguji pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lain atau menguji bagaimana hubungan sebab akibat antara 

variabel yang satu dengan variabel ang lainnya. Metode penelitian eksperimen 

memiliki perbedaan yang jelas dibanding dengan metode penelitian lainnya, yaitu 

adanya pengontrolan terhadap variabel penelitian dan adanya pemberian 

perlakuan terhadap kelompok eksperimen. Sukmadinata  ( 2008 : 194 )  

mengemukakan bahwa, “ Penelitian eksperimental  merupakan pendekatan  

penelitian yang cukup khas.  Kekhasan tersebut diperlihatkan oleh dua hal,  

pertama penelitian  aksperimen menguji secara langsung pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lain,  kedua menguji hipotesis hubungan sebab akibat.”  

Penelitian eksperimen dalam pembelajaran merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya akibat dari suatu perlakukan kegiatan 

pembelajaran dengan pendekatan,  metode, strategi  atau media tertentu.  
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Penelitian eksperimen dilakukan dengan cara membandingkan satu kelompok 

eksperimen atau lebih yang diberi perlakukan, dengan satu kelompok pembanding 

atau lebih yang tidak  diberi perlakuan.  Penelitian eksperimen dapat dibedakan 

menjadi empat macam yaitu eksperimen murni ( true experimental), eksperimen 

kuasi (quasi experimental), eksperimen lemah ( weak experimental), eksperimen 

subyek tunggal ( single subyect experimental). 

          Metode eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen murni (true experimental) yaitu eksperimen yang paling mengikuti 

prosedur dan memenuhi syarat-syarat eksperimen terutama yang berkenaan 

dengan pengontrolan variabel, kelompok kontrol, pemberian perlakuan atau 

manipulasi kegiatan serta pengujian hasil. Pada penelitian eksperimen paling 

sedikit  ada dua kelompok sampel yang telah dianggap memiliki 

karakteristik sama atau hampir sama yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Perbedaan kedua kelompok tersebut adalah jenis perlakuan 

yang diberikan. Pada kelompok eksperimen diberikan  perlakuan khusus 

(variabel yang akan diuji akibatnya) sedang pada kelompok kontrol 

diberikan perlakuan secara konvensional atau yang biasa dilakukan 

sebelumnya. Dalam eksperimen murni semua  variabel yang akan diuji 

pengaruhnya, dikontrol atau disamakan karakteristiknya. Variabel-variabel 

tersebut diuji dan diukur perubahannya dengan cara membandingkan 

kondisi awal sampel sebelum diberikan perlakuan dengan kondisi akhir 

sampel setelah diberikan perlakukan. Sampel-sampel yang dijadikan 

obyek dalam penelitian harus memiliki karakteristik yang sama, karena 
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hasil dari penelitian ini akan digeneralisasikan keberlakuan terhadap 

obyek yang sejenis diluar sampel penelitian.   

           Dalam penelitian eksperimen,  proses pengumpulan data dilakukan dengan 

cara mengukur hasil suatu perlakuan atau manipulasi terhadap sampel penelitian. 

Ada yang mengatakan bahwa proses pengumpulan data dikatakan melalui 

penelitian jika dilakukan dengan cara eksperimen. Meskipun pendapat ini tidak 

benar sepenuhnya, tetapi penelitian eksperimen merupakan penelitian yang 

memiliki ciri khas tersendiri yaitu adanya manipulasi atau perlakukan yang 

perubahannya selalu dikontrol dan dibandingkan dengan sampel lainnya. 

Pengontrolan dan pembandingan dilakukan untuk mengetahui apakah perubahan 

yang terjadi itu memang merupakan akibat dari suatu perlakuan atau bukan. 

Maksimalisasi obyektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

angka-angka , pengolahan statistik , struktur dan percobaan  terkontrol. Metode ini 

bersifat validation atau menguji sutu variabel  atau lebih  terhadap variabel lain. 

Variabel yang memberi pengaruh dikelompokkan sebagai variabel bebas                  

( independent variables ), dan variabel yang dipengaruhi dikelompokkan 

sebagai variabel terikat ( dependent variables ). 

         Penelitian eksperimen  bersifat menguji, sehingga  semua variabel 

yang diuji harus diukur dengan menggunakan instrumen pengukuran atau tes 

yang sudah distandarisasikan atau dibakukan. Pembakuan instrumen dan 

pengolahan hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis statistik 

inferensial-parametrik. Dengan cara ini dapat diketahui  apakah perubahan yang 

terjadi merupakan akibat dari perubahan pada variabel bebas atau perlakuan, oleh 
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karena itu semua variabel di luar variabel bebas harus dikontrol. Pengontrolan 

variabel dilakukan dengan menyamakan karakteristik sampel dalam 

variabel-variabel tersebut.   

 Penelitian eksperimen murni membutuhan beberapa syarat, diantaranya 

seperti dikemukakan oleh Arikunto (2009:208) yaitu sebagai berikut,                    

“ Memaksimalkan varian yang berhubungan dengan hipotesis, meminimalkan 

varian ekstra, meminimalkan kesalahan.”   Agar dapat mendekati terpenuhinya 

syarat tersebut, maka dalam menentukan sampel penelitian maupun dalam  

penentuan posisi kelompok dilakukan tehnik random. Dalam bidang pendidikan 

metode kesperimen murni memang sangat sulit untuk dilakukan, karena untuk 

mendapatkan sampel yang memiliki karakteristik yang yama sangat sulit. tetapi 

dengan dasar pertimbangan tertentu serta argumentasi yang kuat dan logis, maka 

metode  eksperimen murni  dapat dilakukan dalam bidang pendidikan karena tidak 

semua variabel harus diuji pada saat itu. Hal ini seperti dikemukakan oleh 

Sukmadinata (2008 :197) bahwa : 

            Dengan mempertimbangkan  beberapa hal,  upaya mendapatkan kelompok 
random ( memiliki karakteristik yang sama ) dapat dilakukan. Dalam 
pelaksanaan penelitian mungkin hanya beberapa karakteristik saja yang perlu 
pengukuran pada saat itu. Beberapa variabel lain seperti kecerdasan, bakat, 
sikap, minat dan motivasi, latar belakang sosial ekonomi dan pengalaman 
bekerja dapat dicari  berdasarkan studi dokumenter.  

 
         Dalam kutipan di atas bahwa variabel-variabel tertentu dengan tanpa 

pengujian pada saat penelitian akan dilakukan, dapat dicari dari dokumen/data  

pribadi atau dokumen lainnya yang terkait dengan sampel. Dalam penelitian ini 

variabel yang didasarkan pada studi dokumenter untuk mendapatkan sampel 

diantaranya adalah; 1) Tingkat kecerdasan ( dari prestasi belajar semester 
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sebelumnya), 2) Latar belakang sosial ekonomi ( dari status kepegawaian orang 

tua yaitu tetap/tidak tetap), 3) Tingkat usia ( dari tahun kelahiran), 4) Minat, 

disiplin dan motivasi ( dari kehadiran siswa), 5) Derajat kesehatan ( mengidap 

penyakit kronis/tidak, dari data pribadi siswa), 6) Tempat tinggal sekarang ( orang 

tua kandung/bukan, dari data pribadi siswa),    7) Asuhan dalam keluarga ( kedua 

orang tua kandung lengkap/tidak lengkap, dari data pribadi siswa),    8) Jarak dari 

kesekolah (satu kelurahan dengan sekolah/tidak lebih dari dua km atau diluar 

kelurahan/lebih dari dua km). Dengan delapan variabel yang sama kiranya sampel 

dalam penelitian ini dapat dianggap cukup memiliki karakteristik yang mendekati 

pada tingkat representatife sebagai salah satu persyaratan dalam penelitian 

eksperimen bidang penndidikan. 

           Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu  satu variabel bebas dan 

satu variabel terikat.  Sujana ( 1989:24 ) mengemukakan bahwa : 

                    Variabel dalam penelitian dibedakan menjadi dua kategori , yakni variabel 
bebas dan variabel terikat atau vsriabel independen dan variabel dependen. 
Variabel bebas adalah variabel  perlakuan atau sengaja dimanipulasi  untuk 
mengetahui intensitasnya terhadap variabel terikat.  Variabel terikat adalah 
variabel yang timbul akibat  variabel bebas , oleh sebab itu variabel terikat 
menjadi tolok ukur atau indikator keberhasilan variabel bebas. 

 
           Dari kutipan di atas bahwa variabel bebas adalah variabel yang 

dimanipulasi sedemikian rupa untuk memberikan pengaruh terhadap variabel 

terikat,  sehingga dapat diketahui intensitas atau pengaruh yang ditimbulkan  

terhadap variabel terikat. Perubahan yang terjadi pada variabel terikat merupakan 

dampak atau intensitas dari variabel bebas. Perubahan inilah yang menjadi standar 

untuk menentukan variabel bebas itu signifikan atau tidak. 
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           Kemudian Sarwono (2009:16) mengemukakan  pengertian variabel bebas 

dan variabel terikat  sebagai berikut : 

           Variabel bebas merupakan variabel yang variabilitasnya diukur , 
dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya 
dengan suatu gejala yang diobservasi. Variabel tergantung adalah variabel 
yang variabilitasnya  diamati dan diukur untuk menentukan  pengaruh yang 
disebabkan oleh variabel bebas. 

 
                     Menurut Sarwono, variabel bebas maupun variabel terikat, keduanya 

sama-sama diukur. Variabel bebas diukur berapa intensitasnya yang ditimbulkan 

terhadap suatu gejala obyek yang diteliti. Sedangkan variabel terikat diukur 

berapa intensitas dampak yang ditimbulkan oleh variabel bebas.  

             Berdasarkan pada kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

variabel bebas adalah variabel yang diukur intensitas pengaruh, intensitas 

hubungan untuk diketahui signifikansinya terhadap suatu gejala atau obyek yang 

diteliti. Variabel terikat diukur perubahannya untuk menentukan berapa intensitas 

pengaruh atau intensitas hubungan yang dapat ditimbulkan oleh variabel bebas.  

Perubahan tersebut diketahui minimal dengan menentukan selisih hasil pretes 

dengan hasil postes. 

           Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Pembelajaran 

Berorientasi Aktivitas Siswa ( PBAS ),  sedangkan sebagai variabel terikat atau 

variabel tergantung adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar pada penelitian ini 

dibatasi pada hasil belajar mata pelajaran IPA yang terdiri dari hasil belajar aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor.  Variabel yang akan diuji pengaruhnya adalah 

pembelajaran berorientasi aktivitas siswa sebagai variabel bebas ( independent 
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variable ) terhadap hasil belajar IPA sebagai variabel terikat   ( dependent 

variable ).   

              Kemudian untuk menguji tingkat keefektifan pembelajaran berorientasi 

aktivitas siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA,  

maka eksperimen dalam penelitian ini dilakukan terhadap empat  kelompok siswa 

yang memiliki karakteristik serta jenjang yang sama  ( representative ) hampir 

mendekati sama,  yaitu siswa SD kelas V pada empat   sekolah dasar. Untuk 

mendapatkan sampel yang hapir sama dalam penelitian ini, memilih sekolah yang 

diperkirakan memiliki karakter lingkungan yang mirif, yaitu lingkungan 

masyarakat yang pada umumnya berkehidupan sebagai pegawai, baik pegawai 

swasta maupun pegawai negeri. Keempat kelompok tersebut dilakukan 

pengundian untuk menentukan posisi kelompok dalam penelitian, yaitu dua 

kelompok diposisikan sebagai kelompok eksperimen, satu kelompok sebagai 

kelompok kontrol, dan satu kelompok sebagai kelompok pembanding. Kelompok 

eksperimen akan diberikan perlakuan dengan Pembelajaran Berorientasi Aktivitas 

Siswa ( PBAS ), sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan dengan 

PBAS, tetapi dengan perlakuan sebagai mana biasa oleh guru sebelumnya. 

2. Desain Penelitian 

          Desain penelitian merupakan suatu pedoman langkah-langkah proses yang 

harus dilakukan dalam melakukan analisis data hasil penelitian. Melalui desain 

penelitian ini, peneliti dapat melakukan langkah-langkah yang sistematis dalam 

melakukan analisis data.    Arikunto  (2009:2010) dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Penelitian mengemukakan tiga  desain eksperimen murni yaitu,          
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“ 1. Pretest-posttest control group design dengan satu macam perlakuan, 2. 

Pretest-posttest control group design dengan dua macam perlakuan, 3. Solomon 

four-group design.”  Dalam penelitian ini desain eksperimen murni yang 

digunakan adalah  Solomon Four Group Design. Pada desain ini terdapat empat  

kelompok siswa yang akan dijadikan sampel penelitian, yaitu dua  kelompok 

eksperimen,  satu kelompok  kontrol dan satu kelompok pembanding. 

Menggunakan desain eksperimen Solomon Four Group Design, dapat dianalisis 

efek  dari semua variabel yang terkait ( program/perlakuan, tes awal, variabel 

terkait lainnya ). 

          Skema  desain eksperimen Solomon Four-Group Design digambarkan oleh 

Arikunto  ( 2009 : 210 )   dalam bukunya Manajemen Penelitian sebagai berikut :  

Tabel 3.1 
Desain Penelitian 

Solomon Four-Group Design 
 

Kelompok Eksperimen (E.1) 
 

O1                        X                 O2 

Kelompok Kontrol ( K.1 ) 
 

O1                                            O2 

Kelompok Eksperimen   ( E.2 ) 
 

                            X                  O2 

Kelompok Kontrol ( K.2) 
 

                                                 O2 

 
 

Keterangan :    O 1  = Pretes 

                         X    = Perlakukan dengan PBAS 

                         O 2 = Postes 
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          Data skor yang dihasilkan dari penelitian dengan menggunakan desain ini, 

akan dianalisis untuk menentukan efek dari variabel yang terkait yaitu program     

PBAS  dan  tes awal. Analisis tersebut dilakukan sebagai berikut : 

a. Dari kelompok eksperimen ( E.1)  dengan kelompok kontrol  ( K.1 ) dapat 

diketahui efek perlakuan tetapi dipertanyakan adanya  efek tes awal. 

b. Dari kelompok eksperimen ( E.1 ) dengan kelompok pembanding ( K.2) dapat 

diketahui efek tes awal, sekaligus perlakuan. 

c. Dari kelompok eksperimen ( E.2 ) dengan kelompok pembanding ( K.2) dapat 

diketahui efek perlakuan saja. 

d. Dari kelompok eksperimen ( E.1 ) dengan kelompok eksperimen ( E.2 ) dapat 

diketahui efek tes awal tetapi ada juga efek perlakuan. 

e. Dari kelompok kontrol ( K.1 ) dengan kelompok  pembanding ( K.2) dapat 

diketahui efek tes awal. 

f. Dari kelompok eksperimen ( E.2 ) dengan kelompok kontrol ( K.1 ) dapat 

diketahui  perbedaan efek tes awal dengan efek perlakuan. 

 

B. Populasi, Sampel Penelitian  dan Lokasi 

1. Populasi  

                 Dalam penelitian perlu diadakan pembatasan terhadap populasi yang 

diteliti. Pembatasan populasi tersebut dilakukan  agar pelaksanaan penelitian 

memiliki ruang lingkup yang jelas. Menurut Ary, dkk ( 1985 ) dalam Sukardi        

(2008:53) memberikan definisi, “ Population members of well defined class of 

people, events or obyects”. Artinya  bahwa populasi adalah anggota kelas yang 
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didefinisikan  baik orang, peristiwa atau obyek.  Sedangkan Sugiyono  ( 2009:80 ) 

memberikan pengertian bahwa : 

           Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu  yang ditetapkan  oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  Jadi populasi bukan 
hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi 
bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 
meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek itu. 

 
           Jadi populasi menurut Sugiyono keberlakuannya dapat dikenakan oleh 

subyek atau obyek lainnya diluar wilayah penelitian yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik yang sama dengan subyek atau obyek yang diteliti.  Artinya hasil 

penelitian akan memberikan manfaat yang lebih luas dari pada wilayah populasi 

penelitian itu sendiri. Populasi dalam penelitian perlu ditetapkan karakteristik dan 

sifat-sifatnya secara jelas. Hal ini diperlukan untuk menentukan generalisasi 

keberlakuan hasil penelitian. Terkait dengan masalah populasi Sukardi ( 2008:53 ) 

mengemukakan bahwa, “ Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota 

kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam 

satu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil  akhir suatu 

penelitian.”    Menurut Sukardi populasi keberlakuannya adalah mencakup semua 

subyek atau obyek yang berada dalam satu tempat yang sama dan sudah 

direncanakan sebelum penelitian itu dilakukan.  Kesimpulan dari hasil penelitian 

tentang subyek atau obyek di suatu tempat tidak berlaku untuk subyek atau obyek 

ditempat lainnya. Hal ini dimungkinkan karena subyek atau obyek yang sama atau 

sejenis yang berada ditempat yang berbeda akan memiliki karakteristik dan 

kebiasaan hidup yang berbeda. Jadi wilayah atau populasi harus jelas batasnya 
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sebelum penelitian dilakukan sebagai daerah atau wilayah keberlakukan hasil 

penelitian.                  

            Kemudian Sukmadinata (2008:250) dalam bukunya Metodologi Penelitian 

Pendidikan mengemukakan  bahwa :  

           Dalam penelitian, populasi ini dibedakan antara populasi secara umum 
dengan populasi target atau “ target population”. Populasi target  adalah 
populasi yang menjadi sasaran keberlakuan  kesimpulan penelitian kita.   
Orang-orang, lembaga, organisasi , benda-benda yang menjadi sasaran 
penelitian merupakan anggota populasi. Anggota populasi yang terdiri atas 
orang-orang biasa disebut subyek penelitian, tetapi kalau bukan orang disebut 
obyek penelitian. 

 
           Pendapat Sukmadinata tentang populasi ini mengandung pengertian bahwa 

keberlakuan hasil penelitian hanya berlaku untuk populasi yang memang telah 

ditetapkan sebelumnya, yaitu populasi yang sudah ditargetkan dalam penelitian.  

Subyek atau obyek yang sama tetapi tidak termasuk dalam ketentuan populasi 

target dalam penelitian, maka populasi tersebut tidak bisa dikenai kesimpulan 

hasil  penelitian. 

           Berkaitan dengan masalah populasi Arikunto  ( 2006:130 ) dalam bukunya 

berjudul Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis mengemukakan bahwa,     

“ Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.  Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi 

atau studi sensus.  ”  Pendapat ini tidak membatasi populasi dalam suatu wilayah 

tertentu atau sifat serta karakteristik tertentu pula, sehingga hasil penelitian dapat 

diberlakukan untuk semua subyek penelitian. 
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           Berdasarkan kajian terhadap  beberapa pendapat di atas  maka populasi 

adalah seluruh data dan keadaan yang menjadi perhatian peneliti dalam ruang 

lingkup dan waktu yang ditentukan berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri 

dari manusia, benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau 

peristiwa-peristiwa  sebagai sumber data dalam bentuk jumlah maupun sifat atau  

karakteristik yang dimiliki oleh subyek atau obyek penelitian. Populasi dibedakan 

menjadi populasi umum, populasi target dan populasi akses.  Populasi umum 

merupakan seluruh subyek dan obyek yang memiliki kulitas dan  karakteristik 

yang ditentukan oleh peneliti.  Populasi target adalah populasi yang ditetapkan 

dan direncanakan dalam penelitian dengan alasan kuat memiliki kesamaan 

karakteristik dengan populasi terukur.  Sedangkan populasi akses adalah populasi 

yang dapat ditemui sebagai sasaran penelitian baik sebagai kelompok kontrol 

maupun sebagai kelompok eksperimen. Populasi akses atau populasi terukur  ini 

merupakan populasi yang ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian dan telah 

memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam penelitian. Jika penelitian dilakukan 

terhadap seluruh populasi maka penelitian itu disebut penelitian populasi,  

sedangkan apabila penelitian itu  dilakukan terhadap sebagian populasi maka 

penelitian itu disebut penelitian sampel.   

           Sebagai populasi umum dalam penelitian ini adalah siswa sekolah dasar 

negeri  sebanyak 38 kelas dari kelas satu  sampai kelas enam, dan  sebagai 

populasi targetnya  adalah siswa sekolah dasar kelas lima pada : 

a. Sekolah Dasar Negeri  Karawang Kulon II . 

b. Sekolah Dasar Negeri Karawang Kulon III . 
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c. Sekolah Dasar Swasta  Puri Artha Telukjambe. 

d. Sekolah Dasar Negeri Sirnabaya III Telukjambe.  

2. Sampel Penelitian 

           Sampel adalah anggota populasi yang dengan persyaratan tertentu dapat 

mewakili populasi.   Arikunto (2006:131) mengemukakan bahwa,  “  Sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi  yang diteliti.”  Menurut pengertian ini 

sampel harus memiliki sifat-sifat dan karakteristik yang sama dengan populasi 

penelitian, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan keberlakuannya. 

Sugiyono (2009:81) mengemukakan pendapatnya tentang sampel yaitu sebagai 

berikut  : 

          Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi  tersebut, bila populasi itu besar, dan peneliti tidak mungkin 
mempelajari semua yang ada dalam populasi, misalnya karena keterbatasan 
dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan  sampel yang 
diambil  dari populasi itu. Apa yang dipelajari  dari sampel itu, 
kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 
yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). 

 
           Sampel merupakan bagian dari anggota populasi yang karakteristiknya 

dimiliki oleh populasi secara keseluruhan, sehingga kesimpulan yang diambil dari 

hasil penelitian terhadap sampel merupakan kesimpulan yang dapat diberlakukan 

terhadap seluruh populasi.  Melalui sampel ini dapat diambil kesimpulan dengan 

biaya yang lebih hemat dan waktu yang lebih singkat, tetapi diyakini dapat 

mewakili sejumlah populasinya. 

           Seperti dijelaskan di atas bahwa penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian sampel karena peneliti tidak melakukan penelitian terhadap seluruh 

populasi.  Penelitian sampel dilakukan dengan tuuan  untuk menggeneralisasikan 
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hasil penelitian. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah mengangkat 

kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.”  Berdasarkan 

pengertian tentang sampel di atas,  bahwa sampel penelitian harus memiliki sifat-

sifat dan karakteristik  yang dimiliki oleh populasi. Karena kesimpulan yang 

didapat dari hasil penelitian terhadap sampel tersebut akan diberlakukan secara 

umum terhadap populasi.   

           Dalam penelitian  pendidikan,  sampel harus memenuhi syarat kecukupan    

( jumlah ) dan  representatif ( mewakili karakteristik populasi ), sehingga sampel 

yang dipilih benar-benar mewakili populasi yang diteliti. Artinya karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi juga dimiliki oleh sampel. Kedua syarat tersebut 

sangat penting untuk diperhatikan  karena hasil penelitian akan digeneralisasikan 

keberlakuannya. Dalam penelitian pendidikan untuk mendapatkan kelompok 

sampel yang memenuhi kedua syarat itu sangat sulit, tetapi kesulitan tersebut 

dapat diminimalisir sehingga kelompok sampel tersebut bisa mendekati 

terpenuhinya syarat tersebut. Hal ini seperti dikemukakan oleh Sukmadinata         

(  2008 : 197 ) dalam bukunya Metodologi Penelitian, bahwa : 

         Tidak berarti menutup kemungkinan melakukan eksperimen (murni) pada 
bidang sosial, dengan mempertimbangkan beberapa hal, upaya mendapatkan 
kelompok random ( memiliki karakteristik yang sama ) dapat dilakukan. 
Dalam pelaksanaan penelitian mungkin hanya beberapa karakteristik saja 
yang perlu pengukuran pada saat itu. 

 
           Pendapat di atas menerangkan bahwa untuk mendapatkan sampel  

eksperimen yang mendekati dapat diupayakan untuk mendekati persyaratan 

eksperimen atau mirif dengan sampel eksperimen yang ideal. Karena berdasarkan 

pertimbangan yang rasional demi terlaksananya penelitian, beberapa karakter 
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tersebut untuk tidak diukur pada saat itu.  Dalam penelitian ini terdapat beberapa 

karakter yang  dianggap berkaitan dengan penentuan sampel dan dianggap sama 

berdasarkan studi dokumenter, yaitu  1)  Tingkat kecerdasan ( dari prestasi belajar 

semester sebelumnya), 2) Latar belakang sosial ekonomi ( dari status kepegawaian 

orang tua yaitu tetap/tidak tetap), 3) Tingkat usia ( dari tahun kelahiran), 4) Minat, 

disiplin dan motivasi ( dari kehadiran siswa), 5) Derajat kesehatan ( mengidap 

penyakit kronis/tidak), 6) Tempat tinggal sekarang ( orang tua kandung/bukan),    

7) Asuhan dalam keluarga ( kedua orang tua kandung lengkap/tidak lengkap),     

8) Jarak dari sekolah (satu kelurahan dengan sekolah/tidak lebih dari 2 km atau 

diluar kelurahan/lebih dari 2 km). Setelah kelompok  tersebut memenuhi 

kedelapan karakteristik di atas, kemudian diambil secara acak sebagai sampel 

penelitian sebanyak 20 siswa sebagai kelompok baru  (sampel penelitian) dari 

masing-masing sekolah. Dalam menentukan posisi kelompok sampel untuk 

dijadikan sebagai kelompok eksperimen 1, eksperimen 2, kelompok kontrol dan 

kelompok pembanding dilakukan pula dengan cara random atau diundi, karena 

keempat kelompok tersebut sudah dianggap representative dan memiliki hak yang 

sama untuk semua posisi dalam penelitian. Dalam pelaksanaannya eksperimen 

dilakukan dengan cara menyesuaikan waktu penelitian dengan jadwal pelajaran 

TIK atau atau kegiatan ekstrakurikuler. Dengan cara seperti ini  anggota kelas 

yang tidak dijadikan sampel penelitian,  pada saat yang bersamaan mereka belajar 

di ruang komputer atau diruang lain. Pengaturan ini berdasarkan kesepakan fihak 

sekolah agar kegiatan penelitian tidak terlalu mengganggu kegiatan belajar seperti 
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biasanya. Siswa yang terpilih sebagai sampel penelitian tersebut dianggap sama 

berdasarkan delapan karakteristik seperti dibawah ini. 

1) Tingkat kecerdasan ( dari prestasi belajar semester sebelumnya). 

2) Latar belakang sosial ekonomi ( dari status kepegawaian orang tua yaitu 

tetap/tidak tetap). 

3) Tingkat usia ( dari tahun kelahiran) = 11 tahun. 

4)  Minat, disiplin dan motivasi ( dari kehadiran siswa ) = di atas 90 %. 

5) Derajat kesehatan ( mengidap penyakit kronis/tidak) = Pernah/tidak. 

6) Tempat tinggal sekarang ( Orang Tua Kandung/bukan ) = OTK/Bukan.  

7) Asuhan dalam keluarga ( kedua orang tua kandung lengkap/tidak lengkap). 

8) Jarak dari sekolah = Dekat (Tidak lebih dari 2 km atau dalam satu  kelurahan)/ 

Jauh (Lebih dari 2 km atau diluar kelurahan).  

           Setelah dipilih berdasarkan delapan karakteristik tersebut, selanjutnya 

diambil sebanyak 20 orang siswa dari tiap SD kelompok sampel itu untuk 

dijadikan sampel  eksperimen. Pengambilannya dilakukan secara random atau 

diundi. Data selengkapkan dapat dilihat pada lampiran.4. 

          Anggota populasi yang dijadikan sampel dan posisi dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

a. 20 orang siswa sekolah dasar kelas lima SD Negeri Karawang Kulon  II,  

sebagai kelompok eksperimen ( E.1). 

b. 20 orang siswa sekolah dasar kelas lima SD  Swasta Puri Artha Telukjambe, 

sebagai kelompok eksperimen ( E.2). 



108 

 

 

 

c. 20 orang siswa sekolah dasar kelas lima SD Negeri  Karawang  Kulon III, 

sebagai kelompok kontrol ( K.1 ). 

d. 20 orang siswa sekolah dasar kelas lima SD Negeri Sirnabaya III Telukjambe, 

sebagai kelompok kontrol ( K.2 ).   

3. Lokasi Penelitian 

            Penelitian ini dilakukan pada empat sekolah dasar negeri dan swasta di 

Kabupaten Karawang. Penentuan SD sebagai sekolah sebagai  kelompok  sampel 

ditetapkan dengan mempertimbangkan persyaratan yang diperlukan dalam 

penelitian eksperimen, yaitu sampel berasal dari latar belakang yang sama. 

Berdasarkan pertimbangan ini, maka SD yang ditetapkan sebagai obyek penelitian 

diambil dari dua kecamatan maju di Kabupaten Karawang, yaitu Kecamatan 

Karawang Barat dan Kecamatan Telukjambe Timur. Setelah ditetapkan SD 

tersebut selanjutnya ditetapkan posisi dalam  penelitian, yaitu sebagai kelompok 

eksperimen 1 ( E.1 ), kelompok eksperimen 2 ( E.2 ), kelopmpok kontrol ( K ) dan 

kelompok pembanding ( P ).  Penetapan posisi ini dilakukan secara random yaitu 

dengan cara diundi, sehingga setiap kelompok sampel memiliki peluang yang 

sama terhadap status kelompok dalam penelitian, yaitu : 

1. Sekolah Dasar Negeri Karawang Kulon II Kecamatan Karawang Barat sebagai 

kelompok eksperimen  ( E.1). 

2. Sekolah Dasar Swasta Puri Artha Kecamatan Telukjambe Timur sebagai 

kelompok eksperimen  ( E.2 ). 

3. Sekolah Dasar Negeri Karawang Kulon III Kecamatan Karawang Barat sebagai 

kelompok kontrol ( K.1). 
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4. Sekolah Dasar Negeri Sirnabaya III Kecamatan Telukjambe Timur sebagai 

kelompok kontrol( K.2 ). 

 

C. Teknih dan Alat Pengumpulan Data 

1. Observasi atau Pengamatan  

                 Observasi digunakan untuk mengukur tingkah laku individu atau proses 

terjadinya suatu kegiatan  yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya  

maupun dalam situasi buatan. Purwanto, M.Ngalim dalam bukunya Prinsip-

Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (2009:149) mengemukakan bahwa,   “ 

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan  pencatatan 

secara sistematis  mengenai tingkah laku  dengan melihat atau mengamati 

individu atau kelompok secara langsung.”  Observasi ini merupakan teknik 

penilaian yang tidak hanya menekankan pada  aspek  proses belajar atau proses 

terjadinya tingkah laku, tetapi melalui observasi ini akan dapat dilakukan 

pengukuran atau   penilaian hasil dan proses belajar siswa   yang dilakukan secara 

langsung dengan melakukan pencatatan terhadap apa yang dilihat.                 

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat bagaimana aktivitas 

siswa dalam penerapan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa (PBAS). 

Pelaksanaan observasi dilakukan langsung dengan mengamati kegiatan belajar 

siswa di dalam kelas selama kegiatan eksperimen berlangsung, Dalam 

pelaksanaannya observasi dapat dilakukan dengan beberapa tehnik  yaitu : 
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a. Observasi Sehari-hari ( Daily Observation ) 

             Tehnik observasi ini dilakukan secara insidental terhadap suatu kegiatan, 

perilaku yang menonjol dan tidak direncanakan secara khusus. Pelaksanaan 

observasi biasanya tidak menggunakan pedoman observasi karena pelaksanaan 

dilakukan tidak secara khusus tetapi sambil melakukan pekerjaan atau tugas 

rutin. Observasi dapat dilakukan oleh orang yang banyak berhubungan dengan 

yang diobservasi. Hasil observasi dengan teknik ini disebeut catatan anekdot                  

( anecdotal record ). 

b. Observasi Sistematis ( Systematic Observation ) 

          Tehnik observasi ini dilakukan melalui perencanaan dan dipersiapkan 

sebelumnya. Pelaksanaan observasi dilakukan dengan menggunakan pedoman 

observasi yang memuat pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku atau hal lain 

yang akan diobservasi, dan memuat pula tujuan observasi,  subyek observasi, 

lokasi serta waktu pelaksanaan observasi. Observasi ini dapat dilakukan 

dengan cara partisipatif maupun nonpartisipatif. 

c. Observasi Partisipatif ( Partisipative Observation ) 

               Tehnik observasi ini dilakukan secara terencana dengan menggunakan 

pedoman observasi. Dalam proses pengumpulan data pada tehnik ini observer 

bergabung secara langsung melakukan kegiatan yang sedang dilakukan oleh 

subyek observasi.  Kelebihan tehnik ini adalah subyek tidak merasa sedang 

diobservasi, sehingga tidak terjadi perilaku yang dibuat-buat. 
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       d. Observasi Non Partisipatif ( Non Partisipative Observation ) 

               Pada tehnik observasi ini observer tidak secara langsung bergabung 

dalam kegiatan siswa, tetapi berada diluar itu bahkan lebih baik dilakukan dari 

jauh, agar tidak mengahasilkan data yang bias karena terjadi perilaku yang 

dibuat-buat. 

               Adapun observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur                

( structured observation )  yaitu dengan menggunakan sebuah daftar yang telah 

disusun sebagai pedoman observasi yang memuat jenis-jenis aspek kegiatan 

yang harus dinilai. Sedangkan tehnik pelaksanaan dilakukan dengan tehnik 

observasi nonpartisipatif. Penggunaan teknik observasi ini didasarkan pada 

pertimbangan agar pelaksanaan observasi dapat dilakukan dengan terprogram, 

terarah dengan waktu yang tidak lama. 

                  Dalam pelaksanaan penelitian ini, teknik observasi tersebut dilakukan 

dengan cara observasi partisipasi  yaitu pengamatan langsung melibatkan diri 

dalam proses kegiatan yang sedang dilakukan olej siswa.  

2. Tes  

           Dalam dunia pendidikan istilah tes bukanlah hal yang baru,  karena tes 

merupakan bagian dari kegiatan evaluasi. Tes merupakan prosedur yang 

sistematis dimana individu yang di tes dipresentasikan dengan suatu set stimulasi 

jawaban mereka yang dapat menunjukan kedalam angka.  Arifin, Zaenal               

( 2009:118 ) mengemukakan bahwa : 

          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. 
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           Dari kutipan tersebut bahwa tes bertujuan untuk mengukur perubahan 

aspek perilaku siswa.  Melalui tes dapat diketahui  seberapa besar perubahan yang 

terjadi setelah siswa mengikuti pembelajaran.   Dalam penelitian ini tes dilakukan 

dengan tujuan  untuk mengukur tingkat keefektifan pendekatan pembelajaran 

yang diteliti.  Salah satu   indikator keberhasilan  pembelajaran adalah hasil 

belajar.  Oleh karena itu tes yang dilakukan adalah tes hasil  belajar untuk  

mengukur tingkat penguasaan pengetahuan atau kemampuan peserta didik 

berkenaan dengan bahan atau kompetensi yang telah dipelajarinya.  Tes hasil 

belajar memiliki beberapa fungsi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tes 

dilakuan sebelum perlakuan ( pretes ) dan setelah perlakuan ( postes ) terhadap 

kelompok kontrol maupun kelompok  eksperimen.   Pretes dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberikan perlakuan, sedangkan 

postes dilakukan untuk mengukur tingkat kemajuan  dan perbandingan 

peningkatan hasil  belajar setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan 

pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. 

          Sebelum digunakan sebagai instrumen tes dalam penelitian, instrumen tes 

yang telah disusun diuji terlebih dahulu tingkat validitas, reliabilitas, daya 

pembeda dan tingkat kesukarannya dengan cara diuji cobakan pada siswa diluar 

sampel penelitian yang memiliki karakteristik sama dengan sampel.  Dengan diuji 

cobakannya instrumen tes tersebut diharapkan akan teruji kesahihan dan 

keajegannya, sehingga dapat memperoleh data hasil penelitian yang dapat 

dipercaya. 
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          Instrumen disusun dengan teliti dalam upaya mendapatkan data hasil 

penelitian yang akurat melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar berdasarkan kata kerja 

operasional yang digunakan. 

2. Menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar serta 

mengembangkannya menjadi indikator keberhasilan belajar siswa yang 

diharapkan.  

3. Menyusun silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang telah dianalisis serta indikator yang telah dikembangkan berdasarkan 

hasil analisis terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

4. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 

5.  Menyusun kisi-kisi intsrumen tes hasil belajar. 

6. Menyusun instrumen tes hasil belajar berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun. 

7. Mengadakan try Out atau uji coba instrumen tes untuk mendapatkan gambaran 

tentang validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran item soal. 

Uji coba dilakukan terhadap siswa diluar sampel penelitian. 

8. Menganalisis dan mengadakan revisi terhadap item-item tes yang kurang baik. 

            Setelah instrumen tes tersebut diuji cobakan,  maka langkah selanjutnya 

dilakukan analisis untuk memastikan bahwa soal-soal dalam tes tersebut sudah 

baik untuk dijadikan alat ukur atau alat evaluasi. Analisis tersebut meliputi 

analisis validitas dan analisis reliabilitas. Analisis validitas dilakukan dengan cara 

instrumen tersebut uji cobakan pada dua kelompok siswa yang berbeda yaitu 

siswa kelas V-A dan kelas V-B. Kemudian untuk analisis reliabilitas, instrumen 
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tersebut diuji cobakan dua kali terhadap siswa yang sama pada wakktu yang 

berbeda. Analisis tingkat kesulitan dan daya pembeda dilakukan terhadap satu 

kelomok siswa saja yaitu siswa kelas V-A.     Berikut ini perhitungan analisis data 

hasil uji coba yang meliputi analisis validitas, analisis reliabilitas,  analisis tingkat 

kesulitan dan analisis daya pembeda.  
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                                             ( 2 )                                                     ( 1 ) 

 

 

Bagan 3.1 
Skema Uji Coba Instrumen 

 

a. Validitas tes ( test validity ) menunjukan hasil dari suatu pengukuran yang 

menggambarkan aspek yang diukur.  Instrumen tes dikatakan memiliki 

validitas bila instrumen tersebut  benar-benar mengukur aspek yang akan 

diukur. Validitas suatu tes dinyatakan dengan angka korelasi koefisien ( r ). 

INSTRUMEN 

Uji Coba 1 

Kelas V A 

Uji Coba 2 

Kelas V A 

 

Uji Coba 1 

Kelas V B 

Analisis 

Validitas 
Analisis 

Reliabilitas 

Analisis 

Daya 

Pembeda 

Analisis 

Tingkat 

Kesulitan 



115 

 

 

 

Kriteria korelasi koefisien menurut Purwanto ( 2009 :139 ) adalah sebagai 

berikut : 

     0,00  -  0,20    =  sangat rendah ( hampir tidak ada korelasi). 

     0,20  -  0,40    =  Korelasi rendah. 

     0,40  -  0,70    =  Korelasi cukup. 

     0,70  -  0,90    =  Korelasi tinggi. 

     0,90  -  1,00    =  Korelasi sangat tinggi ( sempurna ). 

               Untuk menguji tingkat validitas tes ini, peneliti melakukan dua kali uji 

coba instrumen tes yang sama terhadap siswa yang berbeda, yaitu siswa kelas 

V.A dan siswa kelas V.B SD Negeri Puseur Jaya. Dari hasil uji coba tersebut 

diperoleh skor seperti terlihat pada tabel.8 dan tabel.10 lampiran.2.  

Berdasarkan skor hasil uji coba tersebut, maka untuk meguji tingkat  validitas 

digunakan rumus Product moment of correlation seperti di bawah ini : 

r �
∑ x�  y�

	
∑ x��  � 
∑ y��  �  
 

 

     r � ∑  �.���

√�.���  � �.���
 

          
�.���

 �.���    
 = 0,77 

              Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai ( r ) sebesar 0,77. Nilai 

tersebut  menunjukan bahwa korelasi antara dua kelompok skor tersebut cukup 

baik,  yaitu berada pada  klasifikasi tinggi, sehingga dapat diambil kesimpulan 
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bahwa tingkat validitas tes tersebut tinggi, artinya tes tersebut memiliki tingkat 

validitas yang tinggi.  

b. Reliabilitas tes ( test reliability ) menggambarkan tingkat ketetapan atau 

keajegan instrumen.  Instrumen dianggap reliabel jika digunakan beberapa kali 

mengukur aspek yang diukur menggambarkan hasil yang sama atau relatif 

sama. Dalam melakukan uji tingkat reliabilitas tes, penulis melakukan uji coba 

tes yang sama sebanyak dua kali pada siswa yang sama dalam waktu yang 

berbeda, yaitu siswa kelas V.A SD Puseur Jaya, Telukjambe Timur, Kabupaten 

Karawang.  Skor hasil tes ke-1 dan tes ke-2 tersebut kemudian di susun 

menjadi rangking atau urutan mulai dari  paling tinggi sampai yang paling 

rendah. Deskripsi  hasil uji coba tersebut dapat dilihat pada lampiran.2.  

               Untuk menguji tingkat reliabilitas tes, digunakan metode Spearman yaitu 

rank method of correlation, dengan rumus seperti di bawah ini : 

 

    ρ � 1 �
6 ∑ D�

� 
 � � 1 �
   

       ρ � 1 �  � �  ��� 
�� 
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            =  1 -  
����

��.���
 

            =  1 – 0,06 

            =  0,94 

 

               Dari perhitungan di atas diperoleh nilai ( ! ) sebesar 0,94. Korelasi 

kedua skor tersebut berada pada klasifikasi sangat tinggi. Berdasarkan nilai 
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tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tes yang disusun memiliki tingkat 

reliabilitas atau kehandalan yang baik.  

c. Tingkat kesukaran ( difficulty index ) item soal adalah gambaran kemampuan 

siswa dalam menjawab soal-soal tes. Item soal yang bagus adalah soal yang 

tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Untuk menentukan tingkat 

kesukaran soal adalah dengan menggunakan rumus : 

 

 

 

       

     Keterangan : 

     I  = indeks kesulitan  untuk setiap butir soal. 

     B = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal. 

     N = banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan. 

           Tingkat kesukaran tersebut menurut Sudjana (2009 : 137 ) 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

     0,00  -   0, 30   =  soal kategori sukar. 

     0,31  -   0,70     =  soal kategori sedang. 

     0,71  -   1,00     =  soal kategori mudah. 

             Di bawah ini disajikan perhitungan analisis tingkat kesulitan butir soal 

berdasarkan hasil uji coba pada siswa kelas V.A SD Negeri Puseur Jaya, 

Telukjambe Timur. Perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.16 

lampiran .1. 

           B 
I  =   ____ 
           N 
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              Berdasarkan tabel tersebut, dari 90 item soal yang diuji cobakan 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

     1). Klasifikasi sukar         =   19 item.  

     2).  Klasisifkasi sedang    =  52 item. 

     3).  Klasifikasi   mudah    =  19 item.  

d. Daya pembeda ( discriminating power ) menggambarkan kemampuan suatu tes 

tersebut memisahkan antara subyek yang pandai dengan subyek yang kurang 

pandai. Dalam mencari daya pembeda subyek dipisahkan menjadi dua sama 

besar berdasarkan  atas skor total yang mereka peroleh. Untuk menentukan 

daya pembeda dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria Rose dan 

Stanley, yaitu dengan rumus sebagai berikut : 

     

 

    

      Keterangan : 

      SR  = Jumlah siswa yang menjawab salah kelompok rendah. 

      ST  = Jumlah siswa yang menjawab salah kelompok tinggi. 

      Pengelompokan siswa menjadi kelompok rendah dan kelompok tinggi yaitu 

dengan perhitungan 27 % dari jumlah siswa. Sedangkan kriteria yang 

digunakan dari table Ross dan Stanley adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 
SR - ST 
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Tabel 3.2 
Cuplikan Tabel Ross dan Stanley    

 

Jumlah siswa 
N 

(27 % x N ) 
Option 

28 -  31  4 5 5 5 

32  -  35  5 5 5 5 

36  -  38  5 5 5 5 

Dan seterusnya dapat dilihat pada 
tabel  Ross dan Stanley. 

    

 

             Dari hasil perhitungan daya pembeda setiap butir soal, maka diperoleh 

hasil sebagai mana terlihat dalam tabel.3.18. Hasil perhitungan secara lengkap 

dapat dilihat pada lampiran 2. 

              Dari tabel tersebut diperoleh hasil analisis daya pembeda sebagai berikut: 

     a. Jumlah soal       =   90 item. 

     b. Diterima            =  75 item. 

     c. Ditolak               =  15 item. 

          Setelah analisis validitas, analisis reliabilitas, analisis tingkat kesulitan 

dan analisis daya pembeda selesai,  selanjutkan dilakukan rekapitulasi item  

soal berdasarkan analisis tingkat kesulitan dan analisis daya pembeda untuk 

menentukan nomor item soal yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai 

instrumen penelitian, seperti telihat pada lampiran 2. 

               Berdasarkan rekapitulasi pada tabel tersebut, maka diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

     a. Berdasarkan analisis daya pembeda maka dari  90 item soal yang diuji 

cobakan terdapat 75 item (83  %) diterima dan 15 item  (  17  % ) ditolak. 
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      b. Berdasarkan analisis tingkat kesulitan maka dari 76 item yang diterima 

terdapat klasifikasi sbb : 

         1)  14  item klasifikasi mudah yaitu   18 % dari jumlah item yang diterima. 

         2)  44 item klasifikasi sedang yaitu   58  %  dari jumlah item yang diterima. 

         3)  18 item klasifikasi sukar yaitu  24  % dari jumlah item yang diterima. 

                Dari 76  item soal yang diterima, selanjutkan diambil 60 item soal 

sebagai instrumen pre tes dan pos tes pada penelitian eksperimen dengan 

komposisi sebagai berikut : 

    1) 20 %  soal klasifikasi mudah =  12 item. 

    2) 60 %  soal klasifikasi sedang =  36 item. 

    3)  20 %  soal klasifikasi sukar     =  12 item. 

 

D. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

          Tahapan dalam  penelitian ini adalah 1) Sudi perdahuluan  tentang kondisi 

sebelum dilaksanakan penelitian, 2) Mengadakan prestes untuk kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen,  3) Mengadakan pelakuan untuk kelompok 

eksperimen, 4) Mengadakan postes untuk kelompok kontrol, kelompok 

eksperimen dan kelompok pembanding. 

1.Studi Pendahuluan 

            Studi pendahuluan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi   

untuk mengetahui bagaimana kegiatan pembelajaran berlangsung.  Observasi 

dilakukan terhadap siswa saat berlangsung kegiatan belajar. Dari observasi ini 

akan diperoleh data tentang bagaimana aktivitas belajar siswa di dalam kelas yang 
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meliputi aktivitas fisik, non fisik, bertanya, memberikan jawaban, kerja kelompok, 

memecahkan masalah. 

2. Persiapan 

         a. Menentukan  standar kompetensi dan  kompetensi dasar serta melakukan 

analisis terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

     b. Mengembangkan kompetensi dasar menjadi indikator hasil belajar.  

     c. Menyusun materi pembahasan sesuai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. 

     d. Menyusun silabus mata pelajaran sesuai dengan ketentuan dalam KTSP 

     e. Menyusun RPP  yang  menggambarkan  aktivitas  siswa yang meliputi 

aktivitas fisik, mental, intelektual. 

     f. Menyusun  instrumen penelitian yang meliputi instrumen aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor. 

     g. Melakukan uji coba  ( Try Out ) instrumen penelitian yang dilakukan diluar 

sekolah yang menjadi obyek penelitian. 

3. Melaksanakan eksperimen 

     a. Menetapkan siswa sebagai kelompok eksperimen, kelompok kontrol, dan 

kelompok pembanding. 

     b. Melakukan pretes baik kepada kelompok eksperimen maupun kelompok 

kontrol. 

     c. Memberikan  perlakuan  kepada  kelompok eksperimen  dengan 

Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa ( PBAS ) dan kepada kelompok 
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kontrol dengan pembelajaran konvensional,  sedangkan kelompok 

pembanding hanya diberikan pos tes saja. 

     d. Memberikan postes kepada kelompok eksperimen, kelompok kontrol 

maupun kelompok pembanding. 

3. Pengolahan data hasil penelitian. 

4. Membuat penafsiran dan kesimpulan hasil penelitian berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis. 

5. Menyusun laporan hasil penelitian 

 

E. Teknik Analisis Data 

      Setelah data terkumpul  dari hasil penelitian melalui tes hasil belajar, 

langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis data agar data 

memiliki makna dan dapat digeneralisasikan keberlakuannya terhadap populasi.  

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif,  maka cara 

melakukan deskripsi data tersebut dengan menggunakan statistika deskriptif. 

Tujuan dilakukannya analisis deskriptif dengan menggunakan statistika adalah 

untuk meringkas data agar menjadi mudah dilihat dan dimengerti maknanya. 

Melalui statistika deskriptif  ini  data dapat dipresentasikan secara ringkas yaitu 

meliputi nilai rata-rata ( mean ), nilai tengah data ( median ),  variansi ( variance ), 

simpangan baku ( standar deviation ), nilai terendah data ( minimum ), nilai 

tertinggi ( maximum ). Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 17 

atau dapat dilakukan secara manual seperti di bawah ini. 
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1. Nilai rata-rata ( mean ) atau rata-rata hitung  merupakan ukuran gejala pusat 

yang sering digunakan  karena memiliki konsep yang sama dengan konsep 

rata-rata  yang biasa dipelajari di sekolah-sekolah.  Untuk menghitung mean 

data kelompok dilakukan dengan mengambil titik tengah yaitu setengah dari 

jumlah ujung bawah kelas dan ujung atas kelas untuk mewakili setiap kelas 

interval. Tujuannya adalah  untuk menghindari adanya data yang ada disetiap 

interval  mempunyai nilai lebih besar atau lebih kecil dari titik tengah.    

Perhitungannya dilakuian digunakan SPSS atau secara manual dengan rumus : 

             "#   �
∑
 $% .  &%   

�

∑ '(
 

      Keterangan  
 
            X       = Mean. 
              )*       = Titik tengah    

              +*       = Frekuensi 

      ∑ ( )*    )* ) = Jumlah frekuensi. 

 

2. Nilai tengah ( median ) yaitu nilai  yang membagi seperangkat data menjadi dua 

bagian sama banyak. Median digunakan sebagai ukuran gejala pusat pada 

perangkat  data yang berdistribusi atau penyebarannya sangat juling kekiri atau 

kekanan ( tidak simetris ).  Median data kelompok dicari dengan cara 

mengurutkan data dari  yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya.  

Langkah selanjutnya adalah  menghitung rentang ( R ),  jumlah kelas  ( K ) dan 

panjang kelas interval ( P ). Setelah semuanya dilakukan dilanjutkan dengan 
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membuat distribusi prekuensi dan mencari nilai median. Perhitungannya 

dilakukan dengan menggunakan SPSS atau secara manual dengan rumus : 

    ,- � ./ 0   1  
    
2
34 5'

6
 � 

    Keterangan: 

    Me   = Nilai median. 

     ./     = Batas bawah kelas sebelum nilai median akan terletak. 

     P      = Panjang kelas nilai median. 

     n      = Jumlah data. 

     f       = Banyaknya frekuensi kelas median. 

     Jf     = Jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas median. 

 
3. Variansi ( variance ) dan simpangan baku ( standar deviation )  merupakan dua 

buah ukuran yang paling sering digunakan. Variansi adalah kuadrat dari 

simpangan baku, sedangkan simpangan baku  adalah akar dari variansi.    

4. Nilai terendah dan nilai tertinggi yaitu  jumlah skor terendah atau skor tertinggi 

yang dimiliki kelompok tersebut. 

                  Untuk mengetahui tingkat signifikansi yang ditimbulkan melalui 

penerapan Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa ( PBAS ), maka 

dirumuskan hipotesis  dengan kaidah keputusan  : 

• Jika 7 � 0,05   lebih besar atau sama dengan nilai Sig atau  ( 7 = 0,05 

;  Sig ),  maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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• Jika 7 � 0,05   lebih kecil atau sama dengan nilai Sig atau  ( 7 = 0,05 < 

Sig ), maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

               Untuk menguji hipotesis penelitian,  maka digunakan tehnik analisis  

data  dengan menggunakan Uji-t (Independent Samples Test), yaitu untuk 

menguji perbedaan rata-rata dua kelompok sampel yang representative. 

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan SPSS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


