
34 
 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional. Penelitian 

ini menggambarkan suatu pendekatan umum untuk penelitian yang berfokus 

pada penaksiran kovariasi di antara variabel yang muncul secara alami. 

Menurut Emzir (2010: 37) tujuan penelitian korelasional adalah untuk 

mengidentifikasi hubungan prediktif dengan menggunakan teknik korelasi 

atau teknik statistik. Penelitian korelasi berimplikasi untuk pengambilan 

keputusan. 

     Studi korelasi melengkapi penaksiran seberapa tepat hubungan dua 

variabel. Semakin tinggi hubungan dua variabel, semakin akurat prediksi 

yang didasarkan pada hubungan tersebut. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah korelasi bivariat. Menurut 

Emzir (2010: 48) korelasi bivariat adalah suatu rancangan penelitian yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel yang 

mempunyai tingkatan dan arah. Hal yang akan diamati dalam penelitian ini 

adalah hubungan penerapan strategi problem based learning dengan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas V. Adapun korelasi 

tersebut digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 Desain penelitian korelasi 

 

 

B. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

     Penelitian korelasi ini dilaksanakan di SD Negeri 10 Metro Timur 

yang beralamat di Jalan Raya Stadion, 24 Tejoagung, Kecamatan Metro 

Timur, Kota Metro. 

 

2. Waktu Penelitian 

     Penelitian korelasi ini dilaksanakan oleh peneliti pada semester genap 

tahun pelajaran 2014/2015 selama 4 bulan, dari bulan Januari sampai 

April, meliputi tahap penyusunan proposal penelitian sampai pelaporan 

hasil penelitian. 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

1. Variabel Penelitian 

     Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek 

pengamatan penelitian (Suryabrata, 2010: 25). Sebuah variabel dalam 

penelitian ilmiah adalah fenomena yang akan atau tidak akan terjadi 

sebagai akibat adanya fenomena lain. Dalam penelitian ini menggunakan 

dua variabel, yakni variabel terikat dan variabel bebas. 

 

 

X Y 
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a. Variabel Tergantung/Terikat (Dependen) 

     Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa (Y) pada mata pelajaran 

matematika kelas V SD Negeri 10 Metro Timur. 

b. Variabel Bebas (Independen) 

     Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan strategi 

problem based learning (X). 

 

2. Definisi Operasional 

     Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat 

dari hal yang didefinisikan yang dapat diobservasi (Suryabrata, 2012: 29). 

Strategi problem based learning merupakan suatu rancangan yang 

menggunakan masalah nyata untuk menggali dan mengonstruksi 

pengetahuan siswa berdasarkan pengalaman nyata yang diperolehnya 

ketika memecahkan masalah tersebut.  

Strategi ini menuntut siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan 

keterampilan pemecahan masalah, berpikir tingkat tinggi, 

mengembangkan kemandirian dan percaya diri melalui diskusi. Hamalik 

(2008: 30) mengemukakan hasil belajar adalah terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dalam bentuk perubahan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan.  
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D. Prosedur Penelitian 

     Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah kegiatan yang ditempuh 

dalam penelitian. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua tahap yaitu sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan 

a. Mengobservasi sekolah yang akan dijadikan lokasi penelitian. 

b. Mengambil data hasil belajar siswa pada mid semester yang telah 

dilakukan sebagai dasar untuk melihat ketercapaian pembelajaran. 

c. Menentukan sampel penelitian. 

d. Menetapkan standar kompetensi, kompetensi dasar serta pokok 

bahasan yang akan digunakan dalam penelitian. 

e. Membuat kisi-kisi instrumen.  

f. Membuat instrumen penelitian. 

g. Melakukan uji coba instrumen penelitian di luar kelas sampel. 

h. Menganalisis item-item soal dengan cara menguji validitas dan 

reliabilitas untuk mendapatkan instrumen penelitian yang baik. 

2. Tahap pelaksanaan 

     Pada tahap ini peneliti terjun langsung ke lapangan. Tahap pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Memberikan angket dan instrumen hasil belajar kepada siswa untuk 

diisi. 

b. Menganalisis dan mengolah data hasil penelitian. 

Pelaporan hasil penelitian. 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

     Menurut Sugiyono (2011: 61) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari objek atau subjek yang  menjadi  kuantitas  dan  

karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari  

dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya. Sedangkan menurut Arikunto 

(2006: 130) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam 

penelitian ini populasi penelitiannya adalah seluruh siswa kelas V SD 

Negeri 10 Metro Timur. 

 Tabel 3.1 Jumlah siswa kelas V SD Negeri 10 Metro Timur. 

 

No. Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 VA 7 13 20 

2 VB 6 10 16 

Jumlah 13 23 36 

Sumber : Data Guru Kelas VA dan VB SD Negeri 10 Metro Timur Tahun 

Pelajaran 2014/2015 

 

 

2. Sampel  

Sugiyono (2011: 62) memberikan pengertian bahwa sampel adalah 

sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi, 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.   

Dalam penelitian ini untuk menghitung besarnya sampel dari 

populasi dihitung berdasarkan rumus cochran yang didasarkan pada jenis 

kelamin dengan error level atau tingkat kesalahan yang ditoleransi yaitu 

5% atau 0,05, dengan begitu dapat diasumsikan bahwa rumus ini sudah 
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teruji tingkat akurasi dan presisinya. Rumus selengkapnya yaitu sebagai 

berikut. 

  

      
  

  
 
   

      
     

 

 

Keterangan: 

n : Jumlah sampel minimal 

N : Ukuran populasi  

t  : Tingkat kepercayaan (digunakan 0,95 sehingga nilai t = 1,96) 

d : Taraf kekeliruan (digunakan 0,05) 

p   : Proporsi dari karakteristik tertentu (golongan) 

q : 1 – p 

Adopsi dari Cochran (2010: 85) 

 

Berdasarkan rumus di atas besarnya sampel minimal dalam penelitian ini 

adalah: 

p  =  
  

   
 = 0,361 (proporsi untuk siswa laki-laki) 

q  = 1 – 0,361 = 0,639 (proporsi untuk siswa perempuan) 

t
2
.p.q  = 1,96

2 
x 0,361 x 0,639 = 0,8861 

d
2 

= 0,05
2 

=
 
0,0025 

   

      
      

  
 

   
 
      
      

   
 

  
      

       
 

      

      
                             

Berdasarkan perhitungan di atas, besarnya sampel minimal dalam 

penelitian ini adalah 33 siswa, sehingga peneliti menggunakan teknik 

pengambilan sampel dengan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah 

teknik penentuan sampel bila  seluruh anggota populasi dijadikan sampel 

penelitian karena populasi penelitian relatif kecil (Sugiyono, 2010: 68).  
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F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

     Keseluruhan data yang berkaitan dengan penelitian ini akan 

dikumpulkan melalui dua teknik yaitu nontes dan tes. 

a. Nontes 

     Merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui 

penerapan strategi problem based learning. Instrumen yang 

digunakan dalam hal ini yaitu angket. 

b. Tes 

     Tes ini digunakan untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Instrumen tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes yang berbentuk 

soal pilihan ganda dan essay. 

 

2. Alat Pengumpulan Data 

a. Angket 

     Angket merupakan alat pengumpulan data yang digunakan untuk 

mendapatkan data dalam penerapan strategi problem based learning. 

b. Soal-soal tes. 

     Soal-soal tes, digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil 

belajar siswa. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui 

tes formatif. Soal tes formatif tersebut dibuat berdasarkan 

pengetahuan.  
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3. Rancangan Instrumen Penelitian 

     Adapun rancangan instrumen yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

yang dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 3.2. Rancangan Instrumen Angket 

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

No. Item 

Soal 
Jumlah 

Penerapan strategi 

pembelajaran 

problem based 

learning pada 

mata pelajaran 

matematika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Penerapan strategi 

pembelajaran problem 

based learning dapat 

memotivasi/meningkatkan 

minat siswa untuk belajar 

 

2. Keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran 

dengan penerapan strategi 

pembelajaran problem 

based learning. 

 

3. Keseriusan siswa terhadap 

pembelajaran dengan  

strategi problem based 

learning. 

 

4. Efektifitas strategi 

pembelajaran  problem 

based learning terhadap 

pembelajaran. 

 

5. Pemahaman siswa pada 

mata pelajaran 

matematika . 

 

6. Penerapan strategi  

Problem based learning 

dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa  

 

2,3,15,17,

18,19,20. 

 

 

 

 

1,4,5,21,2

2,23,24. 

 

 

 

 

 

6,7,13. 

 

 

 

 

8,9,10,16. 

 

 

 

 

 

25,26,27,2

8,29. 

 

 

11,12, 

14,30. 

 

8 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

Jumlah item pertanyaan 30 30 
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G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

1. Uji Validitas Instrumen 

     Menurut Arikunto (2006: 168) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.  Senada 

dengan hal itu, Siregar (2013: 46) menyatakan kesahihan menunjukkan 

sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur.  

     Untuk menguji validitas dapat digunakan pendapat dari ahli (judgment 

experts). Setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan 

diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya 

dikonsultasikan dengan guru dengan cara diskusi. Selain itu, pengujian 

validitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik korelasi product 

moment dengan rumus: 

       
  ∑     ∑    ∑  

√    ∑     ∑  
 
      ∑     ∑  

 
  

 

Keterangan:  

rxy :  Angka indeks korelasi r product moment. 

n  : Jumlah sampel. 

ΣXY : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y. 

ΣX  : Skor nilai tiap butir soal jawaban responden. 

ΣY  : Jumlah skor jawaban responden. 

Diadopsi dari Siregar (2013: 48) 

 

Selanjutnya koefisien korelasi dapat diinterprestasikan ke dalam 

klasifikasi koofesien validitas berikut. 

Tabel 3. 3 Kriteria validitas butir soal 

 

Besar nilai r Interpretasi 

Antara 0,000 sampai 0,199 Sangat rendah 

Antara 0,200 sampai 0,399 Rendah 

Antara 0,400 sampai 0,599 Sedang 

Antara 0,600 sampai 0,799 Kuat 

Antara 0,800 sampai 1,000 Sangat Kuat 
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(Sumber: Sugiyono, 2010: 231) 

2. Uji Reliabilitas 

     Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten.  Reliabilitas menunjuk pada suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. 

     Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal 

consistency yakni mencobakan alat ukur cukup sekali kemudian data 

yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Reliabilitas soal tes 

pilihan ganda menggunakan metode belah dua atau split-half method 

yaitu dengan membelahnya menjadi dua skor awal (X) dan skor akhir 

(Y). Adapun untuk pengujian reliabilitas ini digunakan rumus korelasi 

product moment, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

     
              

√(             )              

 

Keterangan: 

rxy :  Angka indeks korelasi r product moment. 

n  : Jumlah sampel. 

ΣXY : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y. 

ΣX  : Jumlah skor item awal. 

ΣY  : Jumlah skor item akhir. 

 

     Selanjutnya, Arikunto (2006: 180) mengungkapkan bahwa untuk 

mengetahui reliabilitas seluruh tes digunakan rumus sprearman-brown 

sebagai berikut. 

     
       

       
 

Keterangan: 

r11 : Reliabilitas instrumen 

rxy : Indeks korelasi antara dua belahan instrumen 
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     Teknik yang digunakan untuk menganalis instrumen soal essay dan 

angket adalah teknik alpha cronbrach  dan dengan rumus:  

    (
 

   
)(  

∑  
 

  
 ) 

 

Keterangan: 

r11 : Reliabilitas instrumen 

 k : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑  
   : Jumlah varians 

  
  : Varians total 

Diadopsi dari Siregar (2013: 58) 

 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Nilai Kinerja Guru, Hasil Belajar, dan Angket. 

  
 

  
       

 

Keterangan:  

N : Nilai yang dicari atau diharapkan 

R : Skor mentah yang diperoleh 

SM : Skor maksimum ideal yang diamati 

100 : Bilangan tetap 

(Adopsi dari Purwanto (2008: 102). 

 

 

3.4 Kategori kinerja guru mengajar berdasarkan perolehan nilai 

 

No Rentang Nilai Katagori 

1 80,1 – 100 Sangat Baik 

2 60,1 – 80 Baik 

3 40,1 – 60 Cukup Baik 

4 20,1 – 40 Kurang Baik 

5 0,1 – 20 Sangat Kurang 

Adaptasi dari Poerwanti (2008: 7.8) 
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2. Uji Normalitas 

     Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang berasal 

dari kedua kelas berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Adapun rumusan hipotesis untuk uji normalitas adalah: 

H0 : Populasi yang berdistribusi normal. 

Ha : Populasi yang berdistribusi tidak normal. 

     Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus chi-

kuadrat. 

    
  ∑

          
 

  

 

   

 

 

Keterangan: 

X
2
 : Normalitas sampel 

Ei : Frekuensi yang diharapkan 

Oi : Frekuensi pengamatan 

k : Banyaknya klelas interval 

Diadopsi dari Arikunto (2006: 314) 

 

 

3. Uji Homogenitas 

     Uji homogenitas dilakukan dengan menyelidiki apakah kedua sampel 

berasal dari populasi dengan variansi yang sama atau tidak. Analisis ini 

dilakukan untuk memastikan apakah homogenitas pada masing-masing 

kategori data sudah terpenuhi atau belum. Apabila asumsi 

homogenitasnya terbukti maka peneliti dapat melakukan pada tahap 

analisis data lanjutan. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah 

sebagai berikut. 

H0 :   
     

    artinya kedua kelas berasal dari populasi homogen. 

H1 :   
     

   artinya kedua kelas berasal dari populasi tidak homogen. 
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Uji homogenitas digunakan uji F dengan rumus sebagai berikut. 

     
               

               
 

Diadopsi dari Muncarno (2012: 47) 

 

 

4. Uji Hipotesis 

     Setelah diperoleh hasil dari uji normalitas dan uji homogenitas dengan 

hasil yang relevan, maka tahap selanjutnya adalah pengujian hipotesis 

penelitian dengan produc moment. 

 

       
  ∑     ∑    ∑  

√    ∑     ∑  
 
      ∑     ∑  

 
  

 

 

Keterangan: 

rxy :  Angka indeks korelasi r product moment. 

n  : Jumlah sampel. 

ΣXY : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y. 

ΣX  : Jumlah keseluruhan skor X. 

ΣY  : Jumlah keseluruhan skor Y. 

Diadopsi dari Siregar (2013: 48) 

 

Tabel 3.5 Interpretasi koefisien korelasi 

 

Besar nilai r Interpretasi 

Antara 0,000 sampai 0,199 Sangat rendah 

Antara 0,200 sampai 0,399 Rendah 

Antara 0,400 sampai 0,599 Sedang 

Antara 0,600 sampai 0,799 Kuat 

Antara 0,800 sampai 1,000 Sangat Kuat 

(Sumber: Sugiyono, 2010: 231) 

 

     Selanjutnya melakukan uji signifikansi yang berfungsi untuk mencari 

makna hubungan antara penerpan strategi problem based learning 

dengan hasil belajar siswa. 
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 √   

√    
    

 

Keterangan : 

r : Nilai Koefisien Korelasi 

n : Jumlah Sampel 

Diadopsi dari Sugiyono (2010: 230) 


