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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi,  Populasi, dan Sampel Penelitian 

1. Lokasi 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di SD Negeri 

Kademangan 2 Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Raya Puspitek, Kp. 

Kademangan, Serpong-Tangerang Selatan. 

2. Populasi 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V 

di SD Negeri Kademangan 2 Tangerang Selatan yang berjumlah 91 orang. 

Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti untuk didapatkan kesimpulan 

dari apa yang telah diteliti.  Menurut Arifin (2011, hlm. 215) “Populasi adalah 

keseluruhan objek yang diteliti, baik berupa orang, benda, kejadian, nilai maupun 

hal-hal yang terjadi”.  

Berdasarkan pernyataan tersebut populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas V di SD Negeri Kademangan 2 Tangerang Selatan yang 

terdiri dari dua belas kelas. Dibawah ini merupakan tabel daftar kelas yang 

digunakan sebagai populasi. 

Tabel 3.1 

      Daftar Populasi 

 

 

 

 

 

3. Sampel Penelitian 

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster 

sampling. menurut Arifin (2011, hlm. 222) “cluster sampling adalah cara 

pengambilan sampel yang berdasarkan sekelompok individu dan tidak diambil 

secara individu atau perorangan”. Cluster sampling digunakan karena dalam 

Kelas Jumlah Siswa 

V 

A 30 

B 30 

C 31 

Jumlah 91 
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penelitian ini sampel yang menjadi sasaran penelitian adalah sebuah kelompok 

belajar yang sudah dibentuk. 

Penentuan sampel penelitian ini ditentukan dengan kelompok belajar yang 

sudah terbentuk, dimana sampel yang dipilih adalah kelas V yaitu kelas VA dan 

VB. Untuk kelas ekperimen sendiri akan dilakukan di kelas VA dan kelas kontrol 

akan dilakukan di kelas VB.  

Tabel 3.2 

Daftar Sampel 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 V A 30 

2 V B 30 

 Jumlah 60 

 

B. Metode Penelitian dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Dalam menentukan metode penelitian harus sesuai dengan jenis penelitian 

yang akan digunakan. Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang 

dilakukan dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. 

Sugiyono (2010, hlm. 6) mengemukakan: 

Metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga 

pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian Quasi Experiment 

Design. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Menurut Arifin 

(2011, hlm. 29)  

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat 

terhadap varabel-variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan-

simpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan 

situasi serta data yang dikumpulkan terutama data kuantitatif. 
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Menurut Ali (2013, hlm. 140) “Kuasi eksperimen hampir sama dengan 

eksperimen sebenarnya, perbedaannya terletak pada penugasan subjek, yaitu kuasi 

eksperimen tidak dilakukan penugasan random melainkan  dengan menggunakan 

kelompok yang sudah ada (instact group)”. 

 Adapun variabel dalam penelitian ini adalah:  

a. Variabel independen atau variabel bebas (X), yang dalam penelitian ini yaitu 

metode mnemonik 

b. Variabel dependen atau variabel terikat (Y) yaitu peningkatan kemampuan  

mengingat. 

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel 3.3 

Model Desain Hubungan Antar Variabel 

 

Keterangan: 

X1 Y1 : Pengaruh penggunaan metode mnemonik terhadap 

Peningkatan kemampuan mengingat pada aspek mengenali (recognizing). 

X1 Y2 : Pengaruh penerapan metode mnemonik terhadap Peningkatan 

kemampuan mengingat pada aspek mengingat (recalling). 

    Variabel X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Y 

Kemampuan Mengingat (Y) 

Peningkatan 

kemampuan 

mengingat aspek 

Mengenali 

(Recognizing) 

Peningkatan 

kemampuan 

mengingat aspek 

Mengingat 

(Recalling)  

 

Metode Mnemonik Kelas 

Eksperimen 

(X1) 

 

(X1 Y1) 
(X1 Y2) 

Metode MnemonikKelas Kontrol 

(X2) 
(X2Y1) (X2Y2) 
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X2Y1 : Pengaruh penggunaan metode pembelajaran ceramah terhadap 

peningkatan kemampuan mengingat pada aspek mengenali (recognizing). 

X2 Y2 : Pengaruh penggunaan metode pembelajaran ceramah terhadap 

peningkatan kemampuan mengingat pada aspek mengingat (recalling). 

2. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Nonequivalent Control 

Group Desain karena dalam penelitian ini akan membandingkan hasil dari 

perlakuan tanpa membutuhkan kelas yang benar-benar mirip, dan peneliti 

mengggunakan 2 kelas yaitu eksperimen dan kontrol. Kelompok tersebut 

kemudian diberikan pretest (sebelum diberikan treatment) terlebih dahulu. Dantes 

(2007, hlm 112) menjelaskan bahwa “Pemberian pre-test biasanya untuk 

mengukur ekivalensi atau penyetaraan kelompok”. Hasil pada pretest tersebut 

kemudian menjadikan sebagai uji kesetaraan kelompok. Kemudian setelah 

dilakukan Pretest maka dilakukan Perlakuan atau Treatment pada kelompok 

eksperimen, setelah itu dilakukan Posttest (setelah dikenakan treatment) Nilai 

posttest pada penelitian ini dianalisis untuk menguji hipotesis penelitian. Dilihat 

dari penjelasan diatas maka dapat dilihat desain penelitian yang digunakan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Desain Penelitian Nonequivalent Control Group Desain 

Kelompok Pre-test Treatment Post-test 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O1  O2 

Keterangan: 

 O1 : Tes sebelum diberikan perlakuan (Pre-test) 

 O2 : Tes Sesudah diberikan perlakuan (Post-test) 

 X : Perlakuan dengan menggunakan metode mnemonik. 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan pengertian yang digunakan terhadap 

beberapa hal terkait dengan variabel penelitian. Definisi operasional bertujuan 
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agar tidak terjadi perbedaan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam 

penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Mnemonik 

Mnemonik merupakan suatu cara untuk mengingat dan menghapal fakta 

dengan cara tertentu. Teknik desain metode mnemoni yang digunakan dalam 

eksperimen ini adalah teknik akronim, akrostik. Dalam penelitian ini, metode 

mnemonik menggunakan teknik akronim, akristik dan juga teknik loci, karena 

disesuaikan dengan tingkatan sekolah dasar teknik ini relative lebih mudah 

digunakan oleh siswa jenjang sekolah dasar. Dalam menggunakan metode 

mnemonik terdapat beberapa tahapan, dan tahapan dalam mnemonik adalah 

sebagai berikut  : 

Tahap 1 : Guru menyiapkan materi menggunakan teknik menggarisbawahi 

Tahap 2 :Membuat bahan familiar dan mengembangkan hubungan  

menggunakan kata kunci, kata pengganti, dan teknik kata 

penghubung. 

Tahap 3 : Membuat asosiasi yang lucu agar lebih menarik 

Tahap 4 : Latihan untuk mnegingat dengan menggunakan cara-cara tersebut 

sampai materi selesai. 

2. Kemampuan Mengingat 

Mengingat adalah proses menerima, menyerap, menyimpan, dan 

mengeluarkan informasi yang sudah diterima melalui proses pengamatan dan 

kemudian disimpan dalam otak setelah diberikan pengertian. Kemampuan 

mengingat menunjukkan kemampuan peserta didik, sejauh mana siswa dapat 

menyimpan informasi sehingga mengetahui sejauh mana peserta didik dapat 

mencapai tujuan pembelajaran setelah mengalami proses belajar. 

 

D. Pengembangan Instrumen Penelitian 

1. Tes Objektif 

Dalam penelitin ini, instrumen yang digunakan adalah tes objektif (pilihan 

ganda) agar dapat mengetahui peningkatan kemampuan mengingat terhadap aspek 
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mengenali dan mengingat. Tes yang digunakan terdiri dari 24 soal dengan 

alternatif pilihan jawaban pada setiap soal. Cara pemberian skor pada tes 

menggunakan skor objektif adalah apabila jawaban benar maka akan diberi nilai 1 

dan 0 untuk jawaban yang salah. 

Sebelum instrumen digunakan pada sampel yang akan diteliti, instrumen 

di konsultasikan pada guru yang mata pelajaran IPS setelah itu diujicobakan pada 

kelompok yang bukan merupakan sampel penelitian. 

 

E. Parameter Pengukuran 

1. Uji Validitas 

Uji validitas yang diguankan dalam penelitian, menunjukkan derajat 

kesesuaian antara data yang dikumpulkan dengan maksud pengumpulan data. 

Suatu instrumen harus memiliki derajat kevalidan isi dan konstrak. Kevalidan 

jenis tersebut menunjukkan instrumen memiliki kesesuaian atau hubungan dengan 

kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria tersebut kemudian menjadi dasar untuk 

memprediksi instrumen. Dalam penelitian ini, penulis melakukan uji kevalidan 

yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Uji validitas isi. Validitas isi digunakan untuk mengukur hasil belajar untuk 

mengetahui sudah sampai mana siswa menguasai materi yang telah 

diberikan. Pengujiannya berbentuk kisi-sisi instrumen. Menurut Arifin (2011, 

hlm. 249) “Validitas isi dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain 

mencocokkan materi tes dengan silabus dan kisi-kisi, melakukan diskusi 

dengan guru atau mencermati kembali substansi dari konsep yang akan 

diukur”. Uji validitas isi diberikan kepada guru mata pelajaran  tersebut 

(expert judgement). Uji kevalidan isi ini diberikan kepada guru atau wali 

kelas SD Negeri Kademangan 2 Tangerang Selatan yaitu ibu Zumaroh, S.Pd 

dan ibu Siti Kuraesin, S.Pd selaku guru di SD Negeri Kademangan 2 

Tangerang Selatan. 

Tabel 3.5 

Tabel Uji Validitas 

Keterangan Nomor Soal Jumlah Soal 
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Valid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29 

24 Soal 

Tidak Valid 23, 24, 26, 27, 28, 30 6 Soal 

Total 30 Soal 

 

b. Uji validitas empirik. Validitas empirik biasanya menggunakan teknik 

statistic berupa analisis korelasi karena validitas empirik mencari hubungan 

antara skor tes dengan suatu kriteria tertentu yang merupakan suatu tolak 

ukur  di luar tes yang bersangkutan (Arifin, 2011, hlm. 249). Analisis korelasi 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dengan formula sebagai 

berikut. 

 

r xy = 
    

  

2222 )Y(YN)X(XN

)Y).(X(XYN

 

 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi 

N = jumlah sampel 

X = nilai item 

Y = nilai total 

Untuk menafsirkan koefisien korelasi (validitas) dapat menggunakan 

kriteria sebagai berikut : 

 

Tabel 3.6 

Kriteria Koefisien Korelasi 

Interval Korelasi Tingkat Hubungan 

0.81 – 1.00 Sangat Tinggi 

0.61 – 0.80 Tinggi 

0.41 – 0.60 Cukup 

0.21 – 0.40 Rendah 

00.00 – 0.20 Sangat Rendah 
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Arifin (2009, hlm. 257) 

 

r xy   =    

           =    

               =    

                     =     

                     =   

                   =      

 r xy =  0.66 

Hasil perhitungan untuk uji kevalidan empiris dengan mencari koefisien 

korelasi dari kedua nilai kelompok uji coba di dapatkan nilai sebesar r xy   =0,66. 

Setelah diketahui nilai koefisien korelasinya, selanjutnya diuji tingkat 

signifikansinya dengan menggunakan rumus: 

      

 (Sudjana, 2004, hlm. 149) 
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Nilai thitung kemudian dibandingkan dengan nilai ttabel dengan taraf nyata 

dengan derajat kebebasan (dk) = n – 2. Apabila thitung> ttabel, dapat dinyatakan 

bahwa korelasi tersebut signifikan. Ttabel pada dk = 30 – 2 = 28, adalah 1,701. Jika 

dibandingkan dengan thitung di atas, thitung> ttabel  4,654 > 1,701, dari hasil 

perhitungan uji signfikansi di atas, maka data tersebut dinyatakan signifikan. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah derajat keajegan suatu instrumen penelitian yang akan 

digunakan sebagai alat pengumpul data. Menurut Furchan (2004, hlm. 310) 

“Reliabilitas adalah derajat keajegan alat tersebut dalam mengukur apa saja yang 

diukurnya”. Arifin (2011, hlm. 258) mengatakan bahwa “reliabilitas adalah 

tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Suatu tes dapat dikatakan 

reliabel jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok 

yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda”.  

Uji kereliabelan instrumen yang digunakan dalam penelitian, 

menunjukkan derajat ketetapan skor tes yang di dapatkan kelompok uji coba bila 

instrumen yang digunakan untuk tes akan sama hasilnya apabila tes tersbut 

dilakukan lagi pada kelompok uji coba yang sama. Pengujian kereliabelan 

dilakukan secara kuantitatif, untuk menguji, apakah tes objektif tersebut reliabel 

atau tidak dengan memberikan skor 1 untuk jawaban yang benar, dan 0 untuk 

jawaban yang salah menggunakan teknik Kuder Richardson berjenis KR20. 

Formula teknik KR20 sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

KR20 : Koefisien yang menunjukkan derajat kereliabelan tes 

K : Jumlah butir soal tes 
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P : Proporsi peserta tes menjawab setiap butir soal dengan benar 

  : Variansi skor tes secara keseluruhan 

 

              } 

        } 

         
        

        

Berdasarkan hasil perhitungan yang dibantu menggunakan Microsoft 

Office Excel 2007  diperoleh nilai 0,785 yang artinya instrumen pengujian 

peningkatan kemampuan mengingat siswa dapat dinyatakan reliabel dan dapat 

digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian. 

3. Derajat Kesukaran 

Tingkat kesukaran digunakan untuk mengukur tingkat kesukaran 

soal.Menurut Arifin (2009, hlm. 134) “tingkat kesukaran soal pada kemampuan 

tertentu yang biasa dinyatakan dengan indeks”. Untuk menguji tingkat kesukaran 

soal dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

TK =  x 100% 

      (Arifin, 2009, hlm. 266) 

Keterangan : 

WL = jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok bawah 

WH = jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok atas 

nL = jumlah kelompok bawah 

nH = jumlah kelompok atas 

Menurut Arifin (2011, hlm. 272) “untuk menafsirkan tingkat kesukaran 

soal dapat menggunakan kriteria sebagai berikut: 

1. p > 0,70  : mudah 

2. 0.30  ≤  p  ≤ 0,70 : sedang 

3. p < 0,30  : sukar 



40 
 

Ayu Dermawanti, 2016 
PENGARUH PENGGUNAAN METODE MNEMONIK TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN 
MENGINGAT PADA MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 

Pengujian di atas dilakukan dengan memperhitungkan proporsi siswa yang 

menjawab setiap butir soal pada instrumen dengan benar yang didapatkan dari 

hasil uji coba instrumen. Indeks yang didapatkan merupakan suatu gambaran 

derajat kesukaran tiap butir soal pada instrumen yang telah diuji coba. Hasil 

perhitungan indeks derajat kesukaran menggunakan indeks proporsi dengan 

menggunakan bantuan Microsoft Office Excel 2007 didapatkan data sebagai 

berikut: 

Tabel 3.7 

Kelompok Derajat Kesukaran Soal 

Keterangan Nomor Soal Jumlah Soal 

Mudah 14, 18, 24, 28 4 Soal 

Sedang 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 

16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 

25, 26,30 

19 Soal 

Sukar 1, 6, 9, 10, 11,27, 29 7 Soal 

Total 30 Soal 

 

4. Daya Pembeda 

Daya pembeda merupakan alat ukur untuk mengukur sejauh mana butir 

soal dapat membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang 

pandai.Menurut Arifin (2009, hlm. 133) “daya pembeda soal adalah kemampuan 

suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang menguasai materi dengan 

peserta didik yang kurang dalam menguasai materi”. 

Mengukur daya pembeda soal, dengan rumus: 

DP =  

     (Arifin, 2009, hal. 273) 

Keterangan: 

DP = daya pembeda 

WL = jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok bawah 

WH = jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok atas 

N = 27% x N 

Untuk menginterpretasikan koefisien daya pembeda tersebut dapat 

digunakan kriteria dalam Arifin (2009, hlm. 133) sebagai berikut: 

Tabel 3.8 
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Interpretasi Koefisien Daya Pembeda 

Indeks diskriminasi Item Evaluasi 

Below – 0,19 Poor items 

0,20 – 0,29 Marjinal items 

0,30 – 0,39 Reasonably good 

0,40 and up Very good items 

     Arifin (2011, hlm. 274) 

Pengujian tersebut dilakukan dengan mengurutkan kelompok uji coba 

yang memiliki skor terbesar samapai dengna skor terkecil dan membagi kelompok 

tersebut menjadi 3 bagian dengan mengambil 27% kelompok atas, dan 27% 

kelompok bawah. Hasil perhitungan daya pembeda menggunakan indeks daya 

pembeda dengan bantuan Microsoft Office Excel 2007 didapatkan data sebagai 

berikut: 

Tabel 3.9 

Kelompok Daya Pembeda Soal 

Keterangan Nomor Soal Jumlah Soal 

Poor Items 14, 27, 28, 30  4 Soal 

Marjinal Items 1, 10, 11, 18, 24  5 Soal 

Reasonably Good   

Very Good Items 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 

13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 

22, 23, 25, 26, 29  

21 Soal 

Total 30 Soal 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data 

yang sesuai atau relevan sebagai cara pemecahan masalah yang diteliti. Menurut 

Ali (2014, hlm. 155) “analisis data merupakan salah satu langkah penting untuk 

memperoleh temuan-temuan hasil penelitian karena data akan menuntun peneliti 

kea rah temuan ilmiah nila dianalisis dengan teknik-teknik yang tepat”.Sebelum 

peneliti melakukan uji hipotesis  yang telah dirumuskan sebelumnya, peneliti 

harus melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Data yang digunakan uji 
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normalitas adalah hasil gain dari pelaksanaan pretest dan posttest. Uji normalitas 

adalah salah satu cara yang digunakan untuk melihat data yang tersebar dan untuk 

memeriksa keabsahan atau normalitas sampel. Uji Normalitas dilakukan dengan 

menggunkan program pengolah data SPSS 20 (Statistical Product and Service 

Solution) dengan uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Kriteria pengujiannya yaitu 

apabila nilai signifikansi (sign) < 0,05 maka data tidak  berdistribusi normal, 

sedangkan apabila nilai signifikansi (sign) > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

Setelah melakukan uji normallitas, selanjutnya peneliti melakukan uji 

homogenitas. Data untuk melakukan uji homogenitas yaitu dari hasil gain pretest 

dan posttest kelompok eksperimen dan kontrol. Uji homogenitas digunakan untuk 

melihat kesamaan dari dua atau lebih kelompok data sampel yang didapat 

sehingga dapat diketahui homogenitas data tersebut.Arifin (2011, hlm. 286) 

menemukakan “tujuan dari uji homogenitas adalah untuk mengetahui apakah 

varian kedua data sampel homogen atau tidak”. Pengujian uji homogenitas dengan 

uji Levene’s menggunakan bantuan SPSS (Statistical Product And Service 

Solution) for Windows versi 20. Kriteria untuk uji homogenitas yaitu apabila nilai 

signifikansi (sign) < 0,05 maka data dikatakan tidak homogen, sedangkan apabila 

nilai signifikansi (sign) > 0,05 maka data dapat dikatakan homogen.  

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas, selanjutnya peneliti 

melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan yaitu dengan membandingkan nilai 

gain pretest posttest  pada kelompok eksperimen  dengan nilai gain pretest 

posttest  kelompok kontrol aspek mengenali dan aspek mengingat. Uji hipotesis 

dilakukan untuk mengetahui apakah H0 dapat diterima atau ditolak, dan apakah 

hipotesis alternatif H1 dapat diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis ini 

dilakukan dengan menggunakan Uji-t karena dapat memenuhi syarat untuk 

menggunakan perhitungan Uji-t yaitu data berdistribusi normal dan data 

homogen. Perhitungan Uji-t menggunakan bantuan SPSS (Statistical Product And 

Service Solution) for Windows versi 20. Kriteria untuk pengujian hipotesis yaitu 

apabila nilai , thitung < ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, sedangkan apabila  

thitung > ttabel  maka H1 diterima dan H0 ditolak. 
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G.   Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini prosedur penelitian dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu 

tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penarikan kesimpulan. Ketiga 

tahapan tersebut dapat dilihat dari penjelasan dibawah, sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan Penelitian 

a. Memilih masalah penelitian dengan melakukan studi pustaka dari 

beberapa literatur seperti buku referensi, jurnal, skripsi dan sebagainya. 

b. Melakukan studi pendahuluan dengan berkunjung ke instansi terkait, 

analisis kondisi peserta didik, dan sarana prasarana pembelajaran. 

c. Merumuskan masalah dengan melakukan identifikasi masalah, melakukan 

perumusan judul penelitian, membuat rancangan penelitian disertai dengan 

konsultasi dengan dosen pembimbing. 

d. Merumuskan hipotesis penelitian. 

e. Memilih metodologi penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif dan 

menentukan variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu variabel X 

adalah Model Pembelajaran mnemonik dan variabel Y peningkatan 

kemampuan mengingat. 

f. Menentukan sumber data, diantaranya populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas V SDN Kademangan 2 Tangerang Selatan sebanyak 91 orang, 

sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V A sebagai kelas 

eksperimen dengan jumlah 30 orang, dan kelas V B sebagai kelas kontrol 

dengan jumlah 30 orang. 

g. Menentukan dan menyusun instrumen yang akan digunakan dalam 

penelitian, dengan berkonsultasi kepada dosen pembimbing dan dosen 

ahli, instumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, dengan 

langkah-langkah penyusunan sebagai berikut : 

1) Membuat kisi-kisi instrumen. 

2) Menyusun item dalam bentuk pernyataan berstruktur dan jawaban 

tertutup berdasarkan kisi-kisi. 

3) Mengkonsultasikan instrumen kepada dosen pembimbing. 
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4) Melakukan judgement terhadap instrumen penelitian kepada guru ahli 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

5) Melakukan uji coba instrumen penelitian untuk melihat validitas dan 

reliabilitas instrumen. 

6) Memperbanyak instrumen yang telah berbentuk angket sesuai banyak 

responden. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Menentukan kelas eskperimen dan kelas kontrol untuk kemudian diberikan 

pengukuran awal yaitu melaksanakan pretes di kelas tersebut. 

b. Menganalisis data hasil pretest. 

c. Melaksanakan treatment pembelajaran. Kelas eksperimen ini 

menggunakan model pembelajaran mnemonik dalam proses 

pembelajarannya dan kelas kontrol dengan metode ceramah. Pemberian 

perlakuan ini dilaksanakan selama kali kali pertemuan tatap muka di 

dalam kelas. 

d. Memberikan posttest untuk pengukuran akhir di kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

e. Menganalisis data hasil posttest. 

3. Tahap Akhir Penelitian 

a. Mengolah data hasil pretes dan postes yang telah didapatkan. 

b. Menganalisis temuan hasil penelitian. 

c. Menarik kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pengolahan data. 

Membuat laporan penelitian dalam bentuk skripsi sesuai dengan pedoman 

karya tulis ilmiah. 

 


