
 

Raden Ahmad Farizi Almuqodam, 2015 
PENGARUH METODE DEMONSTRASI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR PADA MATERI 
MENGKLASIFIKASI JENIS-JENIS PENGUNGKIT DALAM KONSEP PESAWAT SEDERHANA 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode quasi 

experimental design. Menurut Sugiyono (2012, hlm. 114) bentuk desain eskperimen ini 

merupakan pengembangan dari true experimental design, yang sulit dilaksanakan. Desain 

ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

Walaupun demikian desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Quasi 

experimental design, digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok 

kontrol yang digunakan untuk penelitian. 

Menurut Prasetyo, B, dan Lina Miftahul Jannah dalam (Taniredja, T dan Hidayati 

Mustafidah, 2014, hlm. 56) jenis penelitian ini hampir mirip dengan jenis penelitian 

eksperimen klasik, namun lebih membantu peneliti untuk melihat hubungan kausal dari 

berbagai macam situasi yang ada disebut kuasi karena merupakan variasi dari penelitian 

eksperimen klasik. 

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan desain kelompok kontrol non-ekivalen ( 

Nonequivalent Control Group Design). Desain ini hampir sama dengan pretest-postest 

control group design, hanya pada desain ini kelompok eskperimen maupun kontrol tidak 

dipilih secara random, (Sugiyono, 2012, hlm. 116). Desainnya seperti berikut: 

Desain Penelitian 

01      X     02 

 

03          04 

 

Keterangan : 01 = pretest kelas eksperimen 
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   02 = posttest kelas eksperimen 

   X = pembelajaran menggunakan metode demonstrasi 

   03 = pretest kelas kontrol 

   04 = posttest kelas kontrol 

 

C. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu. Jadi sampel yang diambil adalah 

sebagian dari populasi itu ( purposive sample), (Sugiyono, 2012, hlm. 118). 

Adapun sampel yang yang diambil dalam penelitian ini menggunakan kelompok atau 

kelas-kelas yang berlangsung sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Dengan menggunakan purposive sample, diperoleh kelas V yang mana dalam suatu kelas 

akan dibagi menjadi dua kelompok, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

 

 

 

 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian instrumen ini, instrumen yang akan digunakan adalah 

berupa tes dan non-tes. Instrument tes memuat soal-soal yang berisikan macam-macam 

pengungkit, sedangkan instrumen non-tes terdiri dari lembar observasi, wawancara jurnal 

yang dibuat oleh masing-masing siswa di setiap akhir pembelajarannya dan wawancara 

untuk guru mengenai pendapat mengenai metode pembelajaran demonstrasi. 
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1. Instrument tes macam-macam pengungkit 

Dalam penelitian ini, tes yang akan digunakan adalah dengan mengadakan 

pretes dan postes. Pretes diberikan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

untuk mengukur kemampuan awal masing-masing kelompok. Sedangkan postes 

digunakan untuk mengukur adanya peningkatan kemampuan koneksi siswa kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

Penyusununan tes macam-macam pengungkit ini dimulai dengan pembuatan 

kisi-kisi soal yang mencakup sub pokok bahasan, kompetensi dasar, indicator, aspek, 

kemampuan keterampilan proses yang akan diukur, serta jumlah butir soal. Setelah 

kisi-kisi soal selesai, maka selanjutnya adalah membuat soal serta dengan kunci 

jawabannya. Dalam setiap bulir-bulir soal mengandung penskoran. Kisi-kisi 

penulisan soal, perangkat soal serta pedoman penskoran untuk setiap butir soal. 

Tes yang akan dilakukan adalah dalam bentuk uraian, mengapa uraian? 

Karena dengan uruaian kita dapat mengetahui kemampuan dasar apa yang dipahami 

oleh siswa. Agar mampu untuk mengobservasi, membandingkan, mengklasifikasikan, 

mengukur dan mengkomunikasikan. Agar dapat diperoleh data yang valid, instrument 

ataupun alat yang mengevaluasinya harus valid. 

 

 

a. Validitas  

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau keasihan suatu instrumen. Suatu instrument yang valid atau sah mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah Arikunto (dalam Taniredja, T, 2014, hlm. 134), 

Cara mengetahui validitas alat ukur dengan menggunakan teknik yang 

dikemukakan oleh Pearson, yaitu teknik kolerasi product moment. Rumus kolerasi 

product moment yang digunakan adalah kolerasi product moment dengan angka kasar 

Menurut Arikunto dalam (Taniredja, T, 2014, hlm. 134) yaitu sebagai berikut : 
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Keterangan: 

XYr   = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y   𝑥𝑦

 = jumlah perkalian antara skor x dan skor y 

N         = Banyak subjek  

x
2
         = jumlah skor kuadrat x  

y
2
         = jumlah skor kuadrat y 

nilai rata – rata 
XYr  yang diperoleh dari korelasi Product moment diuji tingkat 

signifikansinya dengan uji – t untuk menentukan valid atau tidak sebuah butir soal 

yang akan digunakan, yang memiliki rumus :  

 

 

 

Keterangan : 

t  = t hitung 

n  = banyaknya peserta tes 

XYr  = Koefisien korelasi antara variabel X dan  variabel Y 

Hasil penghitungan berupa koefisien korelasi dapat menggambarkan derajat 

“ketepatan” atau derajat validitas suatu alat test, yang menurut ketentuan berkisar 

antara 0,00 s.d. + 1,00 (0,00 ≤ k ≥ 1,00 dimana K adalah koefisien korelasi) yang 

djelaskan Ali (dalam Taniredja, T, 2014, hlm. 135) Untuk menafsirkan tinggi 

rendahnya validitas dan koefisien korelasi, digunakan pedoman sebagai berikut : 
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0,00 s.d. 0,20 : hampir tidak ada korelasi (alat tes valid) 

0,21 s.d. 0,40 : korelasi rendah (validitas rendah) 

0,41 s.d. 0.60 : korelasi sedang (validitas sedang ) 

0,61 s.d. 0,80 : korelasi tinggi (validitas tinggi) 

0,81 s.d. 1.00 : korelasi sempurna (validitas sempurna) 

 

b. Realibilitas  

Reabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajekan alat tersebut dalam 

menilai apa yang dinilainya. Artinya kapan pun alat penilaian tesebut akan 

digunakan akan memberikan hasil yang relative sama menurut Sudjana (dalam 

Taniredja, T, 2014, hlm. 135) 

Rumus yang digunakan untuk mencari koefisien reliabilitas bentuk uraian 

dikenal dengan rumus Alpha Menurut Sudjono (dalam Taniredja, T, 2014, hlm. 

135) yaitu: 
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Keterangan  :  

11r  = Nilai Reliabilitas tes 

n          = Banyak butir soal 

2

is
   = Varians total 

1 = bilangan konstan 

is  = jumlah varian skor dari tiap butir item 

c. Tingkat kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi 

usaha memecahkannya, sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan 
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siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi 

karena diluar jangkaunnya. 

Rumus yang digunakan untuk menentukan indeks kesukaran adalah 

sebagai berikut menurut Arikunto  (2009, hlm. 208) : 

   
JS

B
P    

   Dimana: 

   P  = Indeks kesukaran 

     B  =  Banyaknya siswa yang menjawab soal 

   dengan betul 

                        JS       =   Jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Tabel 3.1. 

Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Koefisien Indeks kesukaran Klasifikasi 

Pi = 0,00 Soal terlalu sukar 

0,00 < Pi  0,30 Soal sukar 

0,3  Pi  0,70 Soal Sedang 

0,70  Pi < 1,00 Soal mudah 

Pi = 1,00 Soal terlalu mudah 

 

d. Daya pembeda 

Daya pembeda butir soal adalah kemampuan sesuatu soal yang 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa 

yang berkemampuan rendah. Dalam menentukan daya pembeda akan diambil 
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27% siswa yang termasuk kelompok atas dan 27% siswa yang termasuk 

kelompok bawah. Untuk mengetahui daya pembeda instrumen dengan 

menggunakan rumus menurut Arikunto (2009, hlm. 213,214) :  

BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
DP   

    

 Dimana: 

  J  =  Jumlah peserta tes 

  JA   = Banyaknya peserta kelompok atas 

  JB   = Banyaknya peserta kelompok bawah 

 BA  =  Banyaknya peserta kelompok atas yang  menjawab  

         soal dengan  benar 

 BB           =  Banyaknya pesertakelompok bawah yang menjawab  

        soal dengan benar 

                          
A

A
A

J

B
P      = Proporsi peserta kelompok atas yang  menjawab benar 

B

B
B

J

B
P 

   

= Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab 

       benar 

 

 Dengan interprestasi DP sebagaimana terdapat dalam Tabel 2 berikut : 

Tabel 3.2 

Interprestasi atau penafsiran Daya Pembeda (DP) 

 

Daya Pembeda (DP) Interprestasi atau penafsiran DP 

DP ≥ 0,70 Baik sekali (digunakan) 

0,40 ≤ DP < 0,70 Baik (digunakan) 
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0,20 ≤ DP < 0,40 Cukup 

DP < 0,20 kurang 

 

 

2. Non Tes 

Instrument non tes dilakukan untuk memperoleh penguatan dari hasil metode 

yang digunakan. Instrument non tes yang akan dilaksanakan adalah berupa yaitu : 

wawancara 

 

E. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan tiga tahap yaitu : 

1. Tahap persiapan 

a. Melakukan studi pendahuluan di tempat penelitian. 

b. Melakukan observasi untuk menentukan sampel yang dijadikan subjek. 

c. Menentukan pokok bahasan berupa materi dan solusi dari permasalahan. 

d. Membuat instrument untuk mengetahui kemampuan awal siswa. 

e. Menyusun rencana pembelajaran. 

f. Membuat instrument sebagai alat ukur keberhasilan pembelajaran. 

 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Memberikan pretes pada kelas eksperimen dan kontrol. 

b. Melaksanakan pembelajaran yang telah dirancang. 

c. Memberikan postes pada kelas eksperimen dan kontrol. 

d. Memberikan instrument non tes untuk memperoleh informasi yang lengkap. 

3. Tahap akhir 

a. Mengolah data menganalisi data yang telah terkumpul. 

b. Membuat deskripsi terhadap hasil pengolahan data dan menyimpulkan. 

 

F. Teknik Analisis Data 
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1. Uji normalitas 

Dalam penelitian ini data dilakukan dengan cara menghitung gain atau selisih 

antara pretest dan postets. Menurut Ridwan dalam (Nurholifah, L, 2014, hlm. 31) uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data berdistribusi normal atau 

tidak. Rumus yang digunakan Chi Kuadrat : 

 

Dimana : 

Oi   = frekuensi hasil pengamatan 

Ei          = Frekuensi yang diharapkan 

X
2  

= banyak kelas 

Data dikatakan tersebar normal jika harga Chi Kuadrat lebih kecil dari  

harga Chi Kuadrat dalam tabel. 

 

2. Uji Homegenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sebaran data dari populasi 

yang homogen atau tidak. Uji homogenitas yang diakukan dalam penelitian ini 

menggunakan SPSS 16 For Windows 

 

3. Uji Hipotesis 

Dalam pengujian ini menggunakan uji t. Perhitungan dilakukan dengan rumus uji 

t menurut sugiyono (2012, hlm. 275) : 

thitung = 
x1   −x2   

 
𝑠1
𝑛1

+
𝑠2
𝑛2
−2𝑟. 

𝑠1

 𝑛1
 + 

𝑠2

 𝑛2
 

 

 

 

Keterangan : 

X1 = rata-rata sampel 1 

X2 = rata-rata sampel 2 
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S1 = simpangan baku sampel 1 

S2 = simpangan baku sampel 2 

S1
2 

= varians sampel 1 

S2
2
 = varians sampel 2 

r
 

= korelasi antara dua sampel 

 

a. Uji Hipotesis 1 

Uji hipotesis 1 yang akan diuji adalah hasil dari pretest dan postes dikelas 

kontrol, apakah memiliki nilai rata-rata yang sama atau tidak. 

 

b. Uji Hipotesis 2 

Uji hipotesis 2 yang akan diuji adalah hasil dari pretest dan posttest dikelas 

eksperimen, apakah memiliki nilai rata-rata yang sama atau tidak. 

 

4. Uji Gain Ternomalisasi 

Uji gain dilakukan untuk mengetahui peningkatan antara nilai prestes dan 

posttest. Penghitungan gain ternormalisasi menggunakan rumus 

g=  
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡  – 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  – 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

 

tabel 3.3 

tabel interprestasi gain ternomalisasi 

 

Gain klasifkasi 

g>0,7 Gain tinggi 

0,3<g<0,7 Gain sedang 

g<0,3 Gain rendah 

 


