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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 

  Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji dengan 

meneliti antar variable. Varibel ini dapat diukur biasanya menggunakan 

instrument-instrumen dan biasanya dapat diukur menggunakan angka dan 

biasanya dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik (Sugiyono,  2015 hlm. 

13). 

  Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap 

bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian 

kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, 

teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. 

  Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti penelitian 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang berarti rasional, empiris, dan sistematis. 

Rasional merupakan kegiatan peneliti yang dilakukan dengan cara-cara yang 

masuk akal dan dapat masuk dalam penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara 

yang dilakukan oleh oleh manusia dan dapat diamati oleh panca indera manusia., 

sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui bagaimana 

menggunakannya. Sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian serta 

menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis (Sugiyono, 2015 hlm. 3).  

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen. 

Bentuk dari desain ini merupakan pengembangan dari true experimental design. 
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Dalam desain ini memiliki kelompok control, tetapi tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang dapat mempengaruhi 

dalam pelaksanaan ekspeimen ini (Sugiyono, 2014, hlm 168). 

 

B. Desain Penelitian 

 Desain penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

Quasi Eksperimental Design dengan bentuk penelitian Nonequivalent 

Control Group Design. Design ini menggunakan Pretest-Postest Control 

Group Design, dengan design ini responden dibagi menjadi 2 kelompok 

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setiap kelompok akan 

diadakan pretest dan postest.  

Rancangan ini pada dasarnya terletak pada tekhnik yang digunakan 

dalam upaya mengekuivalenkan atau menyamakan kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol. Pada rancangan ini menggunakan kelompok 

yang sudah ada. Desain ini memiliki empat kelompok data (Q) yaitu data 

pretest kelompok perlakuan (Q1) dan kelompok kontrol (Q3) serta data 

post test kelompok perlakuan (Q2) dan kelompok kontrol (Q4) 

(Muyatiningsih, 2013:96). Dimana kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol tidak dipilih secara random (Sugiyono, 2013:116) 

Skema model penelitian ini adalah: 
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Tabel 3.1 

Desain Penelitian Nonequivalent Control Group Desain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  

A : Pengelompokkan sampel menurut kelas 

   Q1 : Pretest   

Q2 : Post test 

X : Pembelajaran IPA dengan menggunakan              

pendekatan jelajah alam sekitar (JAS) 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek dan subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

A 

 

Grup Pretest Perlakuan Posttest 

R Eksperimen Q1 X 

 

Q2 

R 

 

Kontrol Q3 _ Q4 
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dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari 

jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2012:117). 

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah siswa SDN Mancak 2 

kecamatan Mancak kabupaten Serang Provinsi Banten. Pemilihan sekolah ini 

didasarkan karena sekolah ini mempunyai taman yang cukup luas yang bisa 

digunakan anak-anak untuk penjelajahan alam sekitar. Sekolah ini juga sangat 

strategis untuk penjelajahan alam karena lokasinya yang tepat dengan banyaknya 

pepohonan sebagai tempat penjalajahan dan lokasi ini tepat berada di pinggir 

jalan. Kemudian sampel yang digunakan yaitu siswa kelas IV SDN Mancak 2. 

 

D. Tekhnik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini peneliti menggunakan 

observasi, dan test sebagai instrument. 

1. Tes  

Arikunto (2010, hlm. 193) menyatakan tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki individu atau kelompok. Pada penelitian ini tes yang digunakan 

adalah tes yang terdiri dari pretest dan posttest. Pretes diberikan kepada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum pembelajaran. 

Pretest digunakan untuk mengukur pemahaman awal siswa sebelum 

diberikannya treatment, sedangkan postest digunakan untuk mengukur 

pemahaman belajar siswa setelah diberikan treatment (pembelajaran 

dengan mengunakan pendekatan lingkungan berbasis jelajah alam sekitar) 

pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. 
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Dalam penyusunan soal tes, soal yang akan digunakan sebagai alat 

pengumpul data terlebih dahulu diuji cobakan dengan cara dihitung 

validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukarannya untuk 

mengetahui apakah soal tersebut sudah termasuk kriteria soal yang baik 

atau belum. 

 

2. Observasi  

Menurut Nasution 1988 (dalam Sugiyono, 2014 hlm. 226) bahwa 

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya 

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan 

yang diperoleh melalui observasi. Sedangkan menurut Marshall 1955 

(dalam Sugiyono, 2014 hlm. 226) melalui observasi, peneliti belajar 

tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Arikunto (dalam 

Taniredja dan Mustadifah, 2012, hlm.138) juga mengemukakan bahwa 

dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah 

melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai 

instrumen. Format yang disusun berdasarkan item-item tentang kejadian 

atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.  

Observasi digunakan untuk mengamati aktifitas belajar siswa. Noor 

(2008:18) menyatakan bahwa aktivitas siswa adalah keterlibatan siswa 

dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian dan aktivitas dalam kegiatan 

pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan 

memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Pendekatan belajar mengajar 

dan orientasi belajar menyebabkan aktivitas belajar setiap siswa berbeda-

beda. Ketidaksamaan aktivitas belajar siswa melahirkan kadar aktivitas 
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belajar yang bergerak dari aktivitas belajar yang rendah sampai aktivitas 

belajar yang tinggi. 

 

 

E. Instrumen Penelitian 

Trianto (2021:271), mengemukakan bahwa “ Instrumen merupakan alat yang 

digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi”. Instrumen juga 

diartikan sebagai alat bantu yang diwujudkan dalam benda, misalnya angket, 

daftar cocok, pedoman wawancara, panduan pengamatan, test, inventori, dan 

skala (Trianto,2012:271). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: Tes (pretest, posttest) dan observasi. 

Dalam penelitian ini instrument yang digunakan berupa tes dan non tes. Tes 

yang diberikan adalah tes tulis yang dilakukan sebanyak dua kali. Pada saat 

sebelum pembelajaran (pretes) dan setelah pembelajaran (postes). 

Instrumen yang diberikan adalah sebagai bentuk untuk mengetahui 

perbedaan pemahaman belajar siswa mengenai materi ajar sebelum dan sesudah 

pembelajaran melalui nilai yang diperoleh siswa pada saat pretes dan posttes. 

Sedangkan instrument non tes adalah lembar observasi yang diisi oleh  observer 

berupa kegiatan prilaku atau aktivitas selama pembelajaran berlangsung.  
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F. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (Dalam Taniredja dan Mustafidah, 2012, hlm. 134) 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat – tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid atau sah 

mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang berarti 

memiliki validitas yang rendah. Tingkat validitas suatu instrument dapat 

diketahui  dengan cara mengkorelasikan setiap skor ada butir instrument 

dengan total skor setelah dikurangi skor butirnya sendiri (correcteditem to 

total correlation). Berikut rumus korelasi oleh Pearson yang dikenal dengan 

rumus korelasi product moment dengan angka kasar. 

𝑟𝑥𝑦=
𝑁∑𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√(𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2.(𝑁 ∑ 𝑌2 −(∑ 𝑌2)
 

Keterangan : 

 𝑟𝑥𝑦   = koefisien korelasi antara variabel X   dan Y, dua variabel     

                         𝑦𝑎𝑛𝑔  dikorelasikan  

  𝑁      = banyak subjek 

𝑋      = nilai hasil uji coba 

𝑌     = nilai rerata harian 

   Kemudian nilai 𝑟𝑥𝑦 dapat di Interpretasi besarnya koefisien ke dalam 

tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.2 

     Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 -0,20 Tidak ada validitas 

0,21 -0,40 Validitas rendah 

0,41 -0,60 Validitas cukup 

0,61 -0,80 Validitas tinggi 

0,81 -1,00 Validitas sangat tinggi 

 

Untuk menentukan validitas item digunakan kriteria dari Sugiyono 

(2015, hlm. 179) yang menyatakan bahwa “ Suatu item instrument adalah 

tidak valid jika koefisien item teruji tersebut dibawah 0,20. Sehingga  harus 

diperbaiki atau dibuang”  

2. Uji Reabilitas 

 Menurut Sujana (dalam Taniredja dan Mustafidah, 2012, hlm. 135) 

Reabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajekan alat tersebut dalam 

menilai apa yang dinilainya. Reliabilitas merujuk pada tingkat kepercayaan 

instrumen yang digunakan dalam pengambilan data. Instrumen yang 

dikatakan baik jika sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan 

data yang dapat dipercaya juga. Arikunto (2010, hlm. 221) mengemukakan 

“Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa 

kalipun diambil, tetap akan sama”. Reliabel dapat dipercaya dan juga dapat 

diandalkan, untuk menentukan besarnya koefisien reliabilitas menggunakan 

rumus Kuder dan Richardson, 21 sebagai berikut. 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 − 

𝑀(𝑘 − 𝑀)

𝑘𝑉𝑡
) 
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Dengan keterangan: 

 𝑟11= reliabilitas seluruh soal 

 k   = banyaknya butir soal atau butir pertanyaan 

 M  = skor rata-rata 

 𝑉1 = varians total 

Setelah diketahui 𝑟11diketahui, kemudian langkah berikutnya adalah 

dengan di interpretasi  pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.3 

Kriteria Reliabilitas butir soal 

Koefisien Reliabilitas 𝑟11 Interpretasi 

𝑟11 ≤ 0,20 Derajat reliabilitas sangat rendah 

0,20 <𝑟11 ≤ 0,40 Derajat reliabilitas rendah 

0,40 <𝑟11 ≤ 0,60 Derajat reliabilitas sedang 

0,60 < 𝑟11≤ 0,80 Derajat reliabilitas tinggi 

0,80 <  𝑟11 ≤ 1,00 Derajat reliabilitas sangat tinggi 

 

 

3. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal yaitu kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai atau memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang 

kurang pandai atau memiliki kemampuan rendah. Angka yang menunjukkan 
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besarnya daya pembeda disebut diskriminasi, disingkat D. Yang berkisar 

antara 0.00 sampai 1.00. seluruh siswa dikelompokkan menjadi 2 kelompok, 

yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Seluruh kelompok dibagi sama 

besar yaitu, 50 % kelompok atas dan 50% kelompok bawah (Arikunto, 2010, 

hlm. 227). Rumus yang digunakan untuk menghitung daya pembeda adalah 

sebagai berikut : 

D = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 - 

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = PA – PB 

Keterangan : 

J  = Jumlah siswa 

JA   = Banyak siswa kelompok atas 

JB  = Banyak siswa kelompok bawah 

BA  = Banyak kelompok atas yang menjawab benar 

BB  = Banyak kelompok bawah yang menjawab benar 

PA  = Banyak kelompok atas yang menjawab benar 

PB  = Banyak kelompok bawah yang menjawab benar 

 

Tabel 3.4 

Koefisien Korelasi Kriteria 

DP ≤ 0,00 Sangat Jelas 

0.00 – 0.19 Jelek 

0.20 – 0.39 Cukup 

0.40 – 0.69 Baik 

0.70 – 1.00 Sangat Baik 

 

Klasifikasi daya pembeda (Aikunto, 2010, hlm.218) 

 

 

4. Tingkat Kesukaran 
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Tujuan dari pengujian tingkat kesukaran adalah untuk mengetahui soal 

tersebut termasuk kategori tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal 

yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran (Arikunto, 2010, hlm. 208). Rumusnya adalah sebagai berikut : 

P = 
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan : 

P = Indeks Kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal benar 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Tabel 3.4 

Koefisien Korelasi Kriteria 

0.00 – 0.29 Sukar 

0.30 – 0.69 Sedang 

0.70 – 1.00 Mudah 

 

G. Prosedur Penelitan 

Penelitian ini akan berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Ketiga tahap tersebut meliputi sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan Penelitian 

a. Menentukan masalah yang akan dikaji dalam penelitian 

b. Mencari teori pendukung dan merumuskan masalah penelitian 

c. Menyusun proposal penelitian 

d. Melaksanakan seminar proposal penelitian. 
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e. Melakukan perbaikan proposal penelitian 

f. Membuat RPP Penelitian, menentukan dan menyusun 

instrumen  

g. Mengurusi surat perizinan 

h. Melakukan observasi ke Sekolah sebagai tempat penelitian dan 

menentukan kelas yang akan dijadikan sampel penelitian. 

i. Melakukan wawancara awal 

j. Melakukan uji coba instrumen penelitian pada kelas lain yang 

sederajat selain kelas penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memberikan Pretest kepada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen untuk mengetahui data awal 

b. Memberikan perlakuan kepada kelas eksperimen dengan 

menggunakan pembelajaran pendekatan lingkungan dan 

pengajaran konvensional pada kelas control 

c. Setelah memberikan perlakuan selanjutnya memberikan 

Postest kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai data 

akhir penelitian 

d. Mengumpulkan data dari hasil instrument 

3. Tahap Akhir 

a. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian yang 

kemudian dibuat pembahasannya 

b. Menarik kesimpulan penelitian. 

 

 

H. Analisis Data 
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Untuk analisis data tes dilakukan beberapa cara uji seperti uji normalitas, 

uji homogenitas dan uji rata-rata baik untuk kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol 

1. Uji Normalitas 

 Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel data–

data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas jika dihitung secara manual 

adalah dengan rumus Chi Kuadrat ( 𝑋2
Hitung ), (Riduwan, 2006, hlm. 190) yaitu 

sebagai berikut: 

    

𝑋2 =  ∑ (𝑘
𝑖=1  

𝑓𝑜−𝑓𝑒

𝑓𝑒
 )

2 

 

Keterangan: 

 

fo = frekuensi dari data yang diamati 

fe = Frekuensi yang diharapkan  

k = banyak kelas 

dk = (k-3), derajat kebebasab (k = banyaknya kelas) 

 

X
2
hitung  akan dibandingkan dengan X

2
tabel  atau X

2 
α(dk)  dengan α adalah 

taraf  signifikan 0,01. 

Kaidah keputusan (Riduwan, 2006, hlm. 191) : 
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Jika X
2
hitung  ≥  X

2
tabel  maka distribusi data Tidak Normal 

Jika X
2
hitung  ≤  X

2
tabel  maka distribusi data  Normal 

 Apabila menggunakan bantuan program software SPSS Statistic For 

Windows, maka uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji Shiporo Wilk 

dengan menggunakan kaidah nilai:  

 Sig. > 0.05 maka data berdistribusi normal 

 Sig. ≤ 0.05 maka data tidak berdistribusi normal 

 Apabila setalah melakukan uji normalitas data yang diperoleh 

berdistribusi normal, maka selanjtnya melakukan uji homogenitas dan uji rata-

rata (Uji T), sedangkan apabila setelah melakukan uji normalitas diperoleh data 

berdistribusi tidak normal, maka langkah selanjutnya menalkukan uji 

homogenitas nonparametik. 

 

2. Uji Homogenitas Variansi  

 Uji homogenitas variansi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui 

apakah kelompok eksperimen dan kelas control memiliki varians yang 

homogen. Apabila dihitung secara manual uji variansi ini mengunakan uji F 

dengan rumus (Riduwan, 2006, hlm. 186). 

      

                                      F =         S1
2 
 

             S2
2 
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Keterangan: 

S1
2 

: Varians Besar 

S2
2 
 : Varians Kecil 

 Setelah memperoleh nilai Fhitung kemudian dibandingkan antara Fhitung 

dan Ftabel dengan db pembilang : n-1 (untuk varians terbesar) db penyebut :  n-1 (untuk 

varians terkecil). Dengan kriteria pengujian: 

 Jika Fhitung < Ftabel maka varians homogen 

 Jika Fhitung > Ftabel maka varians tidak homogen 

Apabila menggunakan bantuan program software SPSS Statistic For Windows, 

maka uji homogenitas data yang digunakan yaitu Uji Levene’s (Leven’s Test) 

dengan kaidah keputusan: 

 Sig. < 0.05 maka data berasal dari varians yang homogen 

 Sig. > 0.05 maka data berasal dari varians yang tidak homogen. 

 

3. Uji Hipotesis 

 Setelah data dikatakan berdistribusi normal dan bervarian yang 

homogen, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji rata-rata (Uji T), 

namun jika data tidak berdistribusi normal maka langkah selanjutnya melakkan 

uji nonparametik. 

 

a) Uji Rata-rata 
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Uji t dua sampel ini tergolong uji perbandingan (uji komparatif) tujuan 

dari uji t ini adalah untuk membandingkan apakah kedua data (variabel) 

tersebut sama atau berbeda. Guna uji komparatif adalah untuk menguji 

kemampuan generalisasi (signifikansi hasil penelitian yang berupa 

perbandingan keadaan variabel dari dua rata – rata sampel (Riduwan, 208, 

hlm. 162). Berikut cara penghitungan Uji t dua sampel: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑥1̅̅̅ −  𝑥2̅̅ ̅

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
− 2. 𝑟 (

𝑆1

√𝑛1

) + (
𝑆2

√𝑛2

)

 

Keterangan : 

r  = Nilai korelasi 𝑥1 dengan 𝑥2 

𝑛1 𝑑𝑎𝑛 𝑛2 = jumlah sampel 

𝑥1̅̅̅  = rata – rata sampel ke 1 

𝑥2̅̅ ̅  = rata – rata sampel ke 2 

𝑆1  = standar deviasi sampel ke 1 

𝑆2  = standar deviasi sampel ke 2 

𝑆1
2  = Variansi sampel ke 1 

𝑆2
2  = Variansi sampel ke 2 

 

Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. 

Jika signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka 𝐻0ditolak 
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Jika signifikasi lebih besar dari 0,05 maka Ha diterima 

Tetapi apabila hasil dari uji normalitas pretes dan postes, salah satu 

diantaranya tidak berdistribusi normal, maka selanjutnya adalah Uji Beda Non 

Parametrik, dalam uji hipotesis ini yang digunakan oleh peneliti adalah Uji 

Beda Non Parametrik. Penggunaan Uji non parametric umumnya adalah 

untuk menguji hipotesis dengan data yang bersifat nomimal yaitu metode kai 

kuadrat. Apabila akan menguji hipotesiss dengan data yang bersifat ordinal 

maka dapat menggunakan metode Mann Whitney. 

   

b) Uji Gain Ternormalisasi 

Uji gain dilakukan untuk mengetahui peningkatan antara nilai pretest 

dan posttest penghitungan gain ternormalisasi menggunakan rumus: 

  g=
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 
 

interpretasi gain ternormalisasi tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel  3.3 

Interpretasi Gain Ternormalisasi 

Gain Klasifikasi 

g>0,7 Gain tinggi 

0,3<g<0,7 Gain sedang 

g≤0,3 Gain rendah 

 

 


