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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian perlu diterapkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

sebenarnya untuk memperoleh data yang mempunyai tingkat validitas dan 

relibilitas, dalam bab ini dikemukakan hal-hal yang menyangkut identifikasi 

variabel dan desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

 

Pelaksanaan penelitian pada dasarnya adalah ingin memperoleh informasi atau 

data guna memecahkan masalah yang diteliti. informasi yang diharapkan 

hendaklah melalui prosedur yang sistematis serta terarah dan bersifat ilmiah. 

Penggunaan metode yang tepat akan menghasilkan jawaban terhadap masalah 

yang diteliti. Jadi metode penelitian berarti cara-cara yang digunakan untuk tujuan 

operasional suatu penelitian 

 

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh antara 

pengunaan media bergambar terhadap hasil kognisi siswa maka metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi eksperimen. Penelitian eksperimen 

atau percobaan (experiment research) adalah kegiatan percobaan (experiment), 

yang bertujuan  untuk mengetahui suatu gejala atau  pengaruh yang timbul, 
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sebagai akibat dari adanya perlakuan tertentu. Contoh khusus dari penelitian 

eksperimen adalah adanya perlakuan tertentu. Ciri khusus dari penelitian 

eksperimen adalah adanya percobaan atau trial.  Percobaan ini berupa perlakuan 

atau  intervensi terhadap suatu variabel. Dari perlakuan tersebut diharapkan terjadi 

perubahan atau pengaruh terhadap variabel yang lain. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Sugiyono (2010: 117) mengungkapkan “populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.” Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD 

Negeri 3 Labuhan Ratu Bandarlampung Tahun Ajaran 2014/2015 yang 

berjumlah 66, masing-masing kelas VA 33 siswa dan VB 33 siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010: 118). Sampel yang diambil pada penelitian ini 

adalah siswa kelas VB yang berjumlah 33 siwa yang dipilih dengan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Kelas VB 

merupakan kelas eksperimen yang diberikan perlakuan dengan penggunaan 

media kartu bergambar.  
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2015 di SD Negeri 3 Labuhan Ratu 

Bandarlampung. 

 

D. Desain Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pre experimental designs dengan bentuk 

penelitian one group pretest posttest design.  Menurut Sugiyono (2013: 109) 

dalam penelitian pre experimental design, tidak adanya variabel kontrol, dan 

sampel tidak dipilih secara random.  Sampel penelitian dalam pre experimental 

designs, terlebih dahulu diberikan tes awal (pre-test) untuk mengetahui sejauh 

mana kemampuan awal siswa sebelum diberikan perlakuan (treatment).  Setelah 

diberikan tes awal (pre-test) selanjutnya sampel tersebut diberikan perlakuan 

(treatment) dengan menggunakan mediia kartu bergambar. Setelah selesai 

pembelajaran IPA dengan menggunakan media kartu bergambar selanjutnya 

sampel diberikan tes akhir (post-test) untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

pembelajaran IPA dengan menggunakan media kartu bergambar terhadap hasil 

belajar yang telah dilaksanakan.   

Penelitian ini menggunakan satu kelas sebagai obyek penelitian. Dalam 

penelitian ini hanya ada satu kelompok yang berfungsi sebagai kelompok 

kontrol (sebelum dikenalkan perlakuan ujinya) maupun kelompok eksperimen 

(setelah dikenalkan perlakuan ujinya).  Data yang diperoleh sebelum perlakuan 

baik berupa hasil tes maupun data lain digolongkan sebagai data dari kelompok 
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kontrol, sedangkan data yang dikumpulkan setelah adanya perlakuan 

digolongkan sebagai data dari kelompok eksperimen.   

Secara sederhana, desain penelitian yang digunakan dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1. Desain penelitian  

one group pretest-posttest design 

Pre-test Treatment Post-test 

O1 X O2 

Sumber: Sugiyono (2013: 111) 

 

Keterangan: 

O1  = test awal (pre-test) sebelum perlakuan diberikan 

   O2  = test akhir (post-test) setelah perlakuan diberikan 

X = perlakuan  dengan menerapkan pembelajaran menggunakan media kartu 

bergambar 

. 

E. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian ini terdapat prapenelitian, Adapun langkah-langkah dari tahap 

tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Membuat Proposal penelitian 

2. Membuat surat izin penelitian ke Fakultas dan menyampaikannya ke sekolah 

3. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan sekolah dan kelas yang diteliti 

4. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen  

5. Menentukan sampel penelitian 

6. Membuat media pembelajaran berupa media kartu bergambar.  
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7. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) untuk setiap pertemuan, untuk kelas Eksperimen dengan 

menggunakan media kartu bergambar untuk kelas control dengan 

menggunakan metode ceramah. 

8. Menyiapkan instrument penelitian 

9. Melakukan validasi instrumen dan perbaikan instrument 

10. Melakukan uji coba instrument penelitian 

11. Memberikan tes pada kelas (pre-test) 

12. Melaksanakan penelitian 

13. Memberikan tes pada kelas (post-test) 

14. Menganalisis hasil penelitian 

15. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

 

F. Variabel Penelitian 

Hal yang diteliti dalam penelitian dengan variabel penelitian. Variabel penelitian 

merupakan hal yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono 

(2012:60) “variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulanya”. 

 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu independen (bebas) dan variabel 

dependen (terikat). Menurut Sugiyono (2012:61) “variabel bebas merupakan 

variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 
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timbulnya variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas”. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

menggunakan media kartu bergambar, sedangkan variabel terikat (Y) dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar IPA. 

 

G. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konseptual 

a. Media kartu bergambar adalah pembelajaran yang menggunakan media 

yang disebut kartu bergambar, kartu bergambar adalah kartu yang berisi 

kata-kata dan terdapat gambar, Kartu kata bergambar ini akan menjadi 

media yang nantinya saat pembelajaran, siswa akan menemukan macam-

macam kartu yang berbeda tulisan serta gambarnya. Dan dalam 

penggunaannya bisa divariasikan dengan kartu kalimat dan kartu huruf. 

b. Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri siswa sebagai hasil 

dari proses pembelajaran dan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

dilakukanlah evaluasi setelah proses pembelajaran. 

 

2. Definisi Operasional  

a. Media kartu bergambar dalam proses pembelajaran ini berisi tentang 

tahapan tahapan proses daur air, kegiatan manusia yang mempengaruhi air 

serta perlunya penghematan air. Dalam proses pembelajaran media kartu 

bergambar, siswa dikelompokkan menjadi masing-masing 4-5 siswa, 

kemudian dalam satu kelompok diberi beberapa media kartu bergambar 

yang berbeda-beda. Dalam kelompok tersebut, siswa diberi lembar kerja 
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siswa dan dikerjakan bersama-sama dan satu kelompok harus memegang 

kartu bergambar, dan wajib memahami dan dapat menjelaskan apa arti dan 

makna dari kartu bergambr tersebut. Setelah itu, guru memanggil setiap 

siswa untuk menjelaskan kartu bergambar yang dipegang serta 

menyampaikan hasil dari lembar kerja siswa. 

b. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh dari proses belajar.  Evaluasi 

dilakukan untuk mengetahui hasil dari proses belajar. Hasil belajar yang 

dicapai dapat dilihat dari nilai atau skor yang didapat siswa setelah 

mengerjakan tes. Tes yang diberikan merupakan tes formatif dalam bentuk 

tes objektif pilihan ganda sebanyak 20 item. Skor masing-masing soal 

adalah 5. Jadi apabila siswa berhasil menjawab semua soal yang benar 

maka siswa akan memperoleh skor 100. Siswa dikatakan berhasil apabila 

telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 70. 

  

H. Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

 

Jenis dan Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:  

1. Jenis data  

Jenis data pada penelitan ini adalah data kuantitatif dan kualitatif 

  
a. Data Kuantitatif berupa data pemahaman materi siswa pada materi kelas V 

Semester  II tentang daur air dan penghematan air yang diperoleh dari nilai 

pre-test dan post-test.  

b. Data Kualitatif berupa data aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran yang diperoleh dari observasi sebelum penelitian untuk 
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memperoleh masalah selanjutnya observasi aktivitas siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung.  

 

2. Teknik Pengumpulan  data 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Tes 

Data pengasaan materi siswa diperoleh dari pre-test dan post-test.  Nilai 

pre-test diambil pada pertemuan awal sebelum pembelajaran dan nilai 

post-test diambil pada akhir pertemuan pada kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen. Bentuk soal berupa soal pilihan ganda yang mengandung 4 

kategori yaitu mengingat, memahami, menerapkan, dan menganalisis. 

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui data hasil belajar 

siswa untuk kemudian diteliti guna melihat pengaruh dari perlakuan yang 

telah dilakukan. 

2. Observasi  

Salah satu teknik  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi. Menurut Sugiyono (2012:203) teknik pengambilan data 

dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk  

mengamati pembelajaran yang digunakan guru dalam kelas dan melihat 

keaktifan belajar siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan 

media kartu bergambar. 
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3. Dokumentasi 

Teknik pengambilan data lain yang digunakan adalah dokumentasi. 

Menurut Arikunto (2010:201) dokumentasi dari asal kata dokumen yang 

artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Teknik 

ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitan 

catatan, seperti arsip sekolah, perencanaan pembelajaran, dan data guru 

4. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara 

komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara 

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Menurut 

Arikunto (2010:198) bahwa “Interview atau wawancara adalah sebuah 

dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara”. Disini peneliti melaksanakan wawancara 

dengan cara “face-to-face” yaitu peneliti berhadapan langsung dengan 

responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan 

jawaban responden dicatat oleh peneliti. 

 

I.  Instrument Penelitian 

1. Jenis instrumen 

Instrumen adalah alat yang digunakan dalam menggunakan data. Dalam 

pengumpulan data penelitian ini menggunakan instrumen tes. Bentuk tes yang 

diberikan adalah tes objektif berbentuk pilihan ganda yang berjumlah 20 item. 

Soal pilihan ganda adalah suatau bentuk tes yang mempunyai satu alternatif 
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jawaban yang benar atau paling tepat. Dilihat dari strukturnya bentuk soal 

pilihan ganda terdiri atas: 

1. Stem  : suatu pertanyaan-pertanyaan yang berisi permasalahan yang 

adakan menanyakan. 

2. Option  : sejumlah pilihan jawaban. 

3. Kunci  : jawaban yang paling tepat. 

4. Pengecoh  : jawaban-jawaban lain selain kunci. 

2. Uji Instrumen 

Untuk memperoleh hasil pengukuran data yang akurat maka suatu alat ukur 

diuji coba terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas. 

1) Uji Validitas  

Validitas menurut Arikunto (2010:211) adalah “suatu ukuran yang menunjukan 

tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahaan suatu instrument”. Validitas 

mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Suatu test atau instrument pengukuran dapat 

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan  

ukurnya atau memberikan hasil ukur benar, dan yang menghasilkan data yang 

tidak respon dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai test yang memiliki 

validitas rendah.  

Valid berarti jitu atau tepat. Alat ukur dikatakan valid apabila memiliki 

ketepatan, artinya alat ukur benar-benar mengukur apa yang sebenarnya 

hendak diukur serta memiliki kecermatan yang tinggi dan dapat memberikan 

keterangan dengan lengkap tentang apa yang diukur. 
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Macam-macam validitas adalah sebagai berikut: 

a. Validitas isi (content validity). Sebuah test dikatakan memiliki validitas isi 

apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi 

pelajaran yang diberikan. 

b. Validitas konstruksi (construct validity). Sebuah test dikatakan memiliki 

validitas konstruksi apabila butir soal yang membangun test tersebut 

mengukur setiap aspek berpikir yang menjadi tujuan intruksional. 

c. Validitas empiris (empirical validity). Sebuah test dikatakan memiliki 

validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman.  

d. Validitas prediksi/ ramalan (predictive validity). Sebuah test dikatakan 

memiliki validitas prediksi apabila mempunyai kemampuan untuk 

meramalkan apa yang akan terjadi kemudian. 

Dalam penelitian ini jenis validitas yang digunakan adalah validitas isi (content 

validity). Validitas ini menunjukkan sejauh mana instumen tersebut 

mencerminkan isi yang dikehendaki, yaitu validitas yang didasarkan pada 

butir-butir item test yang sesuai dengan kurikulum. Menurut Arikunto 

(2010:211) menyatakan bahwa “instrument dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan”. 

 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas mengandung pernyataan bahwa suatu instrumen dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen itu sudah 

baik. Dalam reliabilitas digunakan untuk mencari keajegan dari instrumen 

yang digunakan dalam test, sebelum test essay diberikan kepada sampel 
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terlebih dahulu test diujicobakan kepada populasi di luar sampel, kemudian 

dihitung reliabiltas test untuk mengetahui tingkat keajegan test tersebut.  

 

Untuk menguji alat ukur yang digunakan peneliti menggunakan rumus Alpha 

menurut Arikunto (2010:239) : 

 
Keterangan : 

   : Koeffisien reliabilitas  

n  : Banyaknya butir soal 

 : Jumlah varians butir 

  : Varians total 

Proses pengolahan data reabilitas soal menggunakan MicroCat Iteman Versi 

3.50A. dengan klasifikasi 

Tabel 3.2. Tabel Klasifikasi Reliabilitas 

Nilai Reabilitas Kategori 

0,00 – 0,20 Sangat rendah 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,41 – 0,60 Sedang 

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,81 – 1,00 Sangat tinggi 

Sumber : Arikunto (2008: 110) 

Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen tes diperoleh reliabilitas tes 

sebesar 0.433. Hal ini berarti bahwa reliabilitas tes masuk pada kategori 

sedang, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan 

reliabel. Berdasarkan kriteria kualitas butir soal, soal tersebut  dinyatakan 

mempunyai reliabilitas yang sedang. 
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3) Daya Pembeda Soal 

Teknik yang digunakan dalam menghitung daya pembeda adalah dengan 

mengurangi rata-rata kelompok atas yang menjawab benar. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung daya pembeda menurut Arikunto (2008:213) 

adalah: 

 
Keterangan: 

J  : jumlah peserta tes 

JA : banyaknya peserta kelompok atas 

JB  : banyaknya peserta kelompok bawah 

BA  : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB  : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

P  : indeks kesukaran 

PA  : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB  : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Proses pengolahan data pembeda soal menggunakan MicroCat Iteman Versi 

3.50A. dengan klasifikasi 

Tabel 3.3. Tabel Klasifikasi Daya Pembeda Soal  

Indeks daya beda Keterangan 

0,00 – 0,20 Jelek  

0,20 – 0,40 Cukup  

0,40 – 0,70 Baik  

0,70 – 1,00 Baik sekali 

Sumber : Arikunto (2008 : 218) 
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Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen tes diperoleh daya pembeda 

soal sebesar 0.374. Hal ini berarti bahwa daya pembeda soal masuk pada 

kategori cukup, sehingga dapat disimpulkan bahwa soal tersebut dinyatakan 

dapat digunakan sebagai instrumen penelitian karena memiliki klasifikasi 

cukup. 

 

4) Taraf Kesukaran Soal 

Taraf kesuksesan soal adalah proporsi peserta tes yang menjawab benar 

terhadap butir soal tersebut. Untuk mengetahui tingkat kesukaran butir tes 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

P  : indeks kesukaran 

B  : banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan benar 

JS  : jumlah seluruh peserta didik peserta tes 

Proses pengolahan data Taraf Kesukaran Soal menggunakan MicroCat 

Iteman Versi 3.50A. dengan klasifikasi: 

 

Tabel 3.4. Tabel Taraf Kesukaran Soal 

Besar TKi interpretasi 

0,00 – 0,30 Sukar  

0,30 – 0,70 Cukup (sedang) 

0,70 – 0,10 Mudah 

Sumber : Arikunto (2008 : 210) 

Berdasarkan hasil uji instrumen tes yang dilakukan pada 26 siswa, didapatkan 

taraf kesukaran soal sebesar 0.531 dengan klasifikasi cukup (sedang). Dengan 
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demikian, soal dapat digunakan sebagai instrumen karena memiliki kriteria 

taraf soal cukup. 

Pada uji instrumen tes diketahui bahwa soal yang akan dijadikan instrumen 

penelitian telah memenuhi kriteria intrumen penelitian yang baik sehingga 20 

soal yang diuji cobakan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 

 

J. Teknik Analisis Data 

 

1) Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov 

Smirnov berdasarkan pada besaran probabilitas atau nilai signifikasi.. Data 

dikatakan memenuhi asumsi normalitas atau terdistribusi normal jika pada 

Kolmogorov-Smirnov nilai sig. > 0,05 sebaliknya data yang tidak terdistribusi 

normal memiliki nilai sig.< 0,05. Proses input dan pengolahan data 

menggunakan program statistik SPSS 21.0 For Windows. 

2) Uji Homogenitas 

 

Pengujian homogenitas dilakukan dengan uji levene statistic berdasarkan 

pada besaran probabilitas atau nilai signifikasi. Data dikatakan memenuhi 

asumsi homogen jika nilai sig. > 0,05 sebaliknya data yang tidak homogen 

memiliki nilai sig.< 0,05. Proses input dan pengolahan data menggunakan 

program statistik SPSS 21.0 For Windows. 
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K.  Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Pada penelitian ini sebelum sampel diberi perlakuan dengan pembelajaran 

dengan menggunakan media kartu bergambar dilakukan pre-test dan setelah 

diberi perlakuan media kakrtu bergambar dilakukan pos-test pada akhir 

pembelajaran, maka data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui 

besarnya hasil belajar siswa. Teknik analisis data untuk melihat pengaruh 

penggunaan media kartu bergambar dalam proses pembelajaran 

menggunakan Paired T Test. Paired T Test digunakan sebagai uji komparatif 

atau perbedaan apabila skala data kedua variabel adalah kuantitatif (Interval 

atau Rasio). Uji ini digunakan untuk melihat pengaruh penggunaan media 

kartu bergambar  (variabel independent) terhadap hasil belajar siswa (variabel 

dependent).  

 

 

 

 

Apabila hasil data < 0,05 maka hipotesis H1 atau terbukti ada pengaruh dan  

apabila hasil perhitungan > 0,05 maka hipotesis H0 atau tidak ada pengaruh. 

Input data dan proses pengolahan data menggunakan perhitungan statistik 

SPSS 21.0 For Windows. 

 


