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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksperimental, dimana 

dalam pelaksanaannya terdapat kelompok perlakuan (pengajaran dengan 

pemberian tugas) dan kelompok kontrol atau perbandingan (pengajaran tanpa 

tugas). 

B. Desain Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh variabel penelitian, penelitian ini didesain 

seperti berikut: 

X0 K0 

R  

X1 K1 

Dimana R adalah sampel penelitian, X0 adalah kelompok kontrol, XI 

adalah kelompok perlakuan, K0 adalah hasil pada kelompok kontrol, dan KI 

adalah hasil pada kelompok perlakuan. 

C. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu metode pemberian 

tugas sebagai variabel bebas dan prestasi belajar IPA siswa sebagai variabel 

tergantung. 
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2. Definisi Operasional 

Untuk mengarahkan peneliti pengambilan data maka perlu adanya 

batasan operasional dalam penelitian, yakni : 

a. Metode pemberian tugas; yang dimaksudkan di sini adalah memberikan 

tugas-tugas kepada siswa pada saat dan setelah selesai pengajaran untuk 

dikerjakan di rumah secara berkelompok dan atau mandiri. 

b. Prestasi belajar siswa adalah nilai yang diperoleh siswa dilakukan test 

terhadap materi tertentu. 

D. Populasi dan sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian adalah keseluruhan siswa kelas V SD Inpres 

Buttatianang I Makassar Tahun pelajaran 2003/2003 dan para guru. 

2.Sampel Penelitian 

Sampel penelitian adalah seluruh siswa kelas V yakni 30 siswa dan 

guru yang mengajar pada kelas V, yakni wali kelas, guru agama, guru 

penjaskes dan guru BP. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini berupa data prestasi belajar 

IPA siswa yang terambil dengan tahapan kerja sebagai berikut: 
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1. Persiapan. Pada tahap ini mempersiapkan tugas yang akan dikerjakan siswa 

(menulis tugas-tugas). 

2. Pelaksanaan. Pada tahap ini, dilakukan /diberikan tugas, selanjutnya mereka 

kumpul setelah dikerjakan. 

3. Skoring (data). Yang dilakukan adalah memeriksa tugas-tugas yang 

dikerjakan siswa dan memberikan skor. 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul sebelum dianalisis terlebih dahulu dilakukan 

pengolahan data dengan menggunakan deskripsi yang dimaksudkan untuk 

mengetahui bagaimana gambaran hasil penelitian. Setelah itu dilakukan 

analisis dengan teknik statistik infrensial untuk mengatasi pengaruh metode 

pemberian tugas (efektif atau tidak), statistik yang dimaksud adalah uji-t. 
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