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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran

2013/2014 di kelas X Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Madrasah Aliyah Darel

Hikmah Pekanbaru, tahun pelajaran 2013/2014 yang terdiri atas 3 tingkatan

kelas yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.

Dalam pengambilan sampel, peneliti akan melakukan uji homogenitas

pada kelas X untuk melihat tidak ada perbedaan kemampuan antara tiap kelas

X. Setelah dilakukan uji homogenitas dan dilanjutkan dengan uji normalitas

kemudian peneliti akan menggunakan random sampling dalam mengambil

sampel. Random yang dilakukan peneliti adalah random kelas. Kemudian

akan ditetapkan dua kelas X sebagai kelas yang akan diteliti. Salah satu kelas

X ditetapkan sebagai kelas eksperimen yang akan digunakan Pembelajaran

Kuantum (Quantum Teaching) dengan Teknik Peta Pikiran dan kelas X lainya

ditetapkan sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional untuk

melihat apakah ada perbedaan terhadap pemahaman konsep matematika siswa.

C. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Quasi-experimental design.

Penelitian Quasi-experimental design merupakan pengembangan dari true
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experimental design karena desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi

tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimental.1 Quasi-experimental Design

ini memiliki dua bentuk yaitu time-series Design dan Nonequivalent Control

Group Design. Dalam hal ini, peneliti menggunakan Nonequivalent Control

Group Design yang desainnya hampir sama dengan pretest-posttes control

group.

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih dan diberi pretest

untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol. Skema model penelitian Nonequivalent

Control Group Design adalah:2

O1 X O2

O3 O4

Keterangan :

X = simbol untuk treatment yang diberikan
O1 dan O3 = simbol untuk variabel terikat
O2 = simbol untuk variabel terikat setelah diberi perlakuan
O4 = simbol untuk variabel terikat yang tidak diberi perlakuan

Dengan skema ini dapat diketahui bahwa efektivitas perlakuan

ditunjukkan pada kelompok kelas eksperimen. Dengan kelompok kelas

kontrol sebagai pembanding.

1 Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. h. 114
2 Ibid, h. 116
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D. Pengembangan Instrumen

Pengembangan instrumen dapat dikelompokkan pada dua kelompok

yaitu instrumen pelaksanaan penelitian dan instrumen pengumpulan data.

1. Instrumen Pelaksanaan Penelitian

a. Rencana Proses Pembelajaran (RPP)

Lingkup RPP paling luas mencakup 1 kompetensi dasar yang

terdiri atas 1 indikator atau beberapa indikator untuk 1 kali pertemuan

atau lebih.3 Jadi, keefektivan dan keberhasilan kegiatan pembelajaran

ditentukan oleh RPP yang telah disusun untuk 1 pertemuan.

b. Lembar Kerja Siswa (LKS)

LKS berisi soal-soal yang sesuai dengan pemahaman konsep

yang harus diselesaikan/dipecahkan oleh siswa dalam proses

pembelajaran. Pembahasan LKS dengan bimbingan guru.

2. Instrumen Pengumpulan data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi menggunakan lembar pengamatan. Pengama-

tan dilakukan untuk mengamati kegiatan siswa selama proses Pembe-

lajaran Kuantum (Quantum Teaching) dengan Teknik Peta Pikiran

yang dilakukan setiap kali tatap muka.

3 Bermawy Munthe. Op Cit, h. 200
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b. Tes Pemahaman Konsep Matematika

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar

siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol terutama terhadap

pemahaman konsep matematika sebelum menggunakan Pembelajaran

Kuantum (Quantum Teaching) dengan Teknik Peta Pikiran yang

diperoleh dengan mengujikan soal pemahaman konsep kepada siswa.

Sedangkan data tentang pemahaman konsep setelah menggunakan

pembelajaran ini akan diperoleh melalui lembar tes yang dilakukan

pada akhir pertemuan.

Adapun soal tes yang akan diujikan kepada kedua kelas

tersebut adalah berupa soal pemahaman konsep matematika. Maka

sebelum melakukan tes, peneliti harus melakukan pengujian terhadap

kualitas soal, yakni harus memenuhi dua hal yaitu validitas dan

reliabilitas4.

1) Uji validitas tes

Pengujian validitas bertujuan untuk melihat tingkat kendala

atau keshahihan (ketepatan) suatu alat ukur. Uji validitas tes dapat

dilakukan dengan menggunakan rumus :5

= ∑ − ∑∑ − ∑ ∑ − ∑
Keterangan :

: Koefisien validitas

4 Anas Sudijono. 2011. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press. h. 206
5 Purwanto. 2010. Evaluasi Hasil Belajar. Surakarta: Pustaka Belajar. h. 118
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N : Banyaknya siswa∑ : Jumlah Skor item∑ : Jumlah Skor total, dimana Y = X1 + X2 +X3 + X4 + X5

Kriteria yang digunakan untuk menentukan validitas butir

soal terdapat pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1
KRITERIA VALIDITAS SOAL

Besarnya r Interpretasi
0,80 < r <1,00 Sangat tinggi
0,60 < r < 0,80 Tinggi
0,40 < r < 0,60 Sedang
0,20 < r < 0,40 Rendah
0,00 < r < 0,20 Sangat rendah

2) Uji reliabilitas tes

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketetapan

instrument atau ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi

tersebut. Suatu alat evalusi (instrumen) dikatakan baik apabila

reliabilitasnya tinggi. Untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki

reliabilitas tinggi, sedang, atau rendah dapat dilihat dari nilai

koefisien reliabilitasnya. Adapun pengujian reliabilitas yang

digunakan peneliti adalah metode alpha cronbach dengan rumus:6

= − 1 1 − ∑
Keterangan:

: koefisien reliabilitas
n : banyaknya item

: varians skor tiap item

6 Riduwan. 2012. Belajar Mudah Penelitian, Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula.
Bandung : Alfabeta. h. 115
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: varians total

Adapun kriteria reabilitas tes yang digunakan terdapat pada

Tabel 3.2.

TABEL 3.2
KRITERIA RELIABILITAS TES
Reliabilitas Tes Kriteria
0,70 <r11  1,00 Sangat tinggi
0,40< r11  0,70 Tinggi
0,30< r11  0,40 Sedang
0,20< r11  0,30 Rendah
0,00< r11  0,20 Sangat rendah

3) Uji Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan

untuk menyatakan apakah suatu soal termasuk ke dalam kategori

mudah, sedang atau sukar. Soal yang baik adalah soal yang tidak

terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Untuk mengetahui indeks

kesukaran dapat digunakan rumus yaitu:

= + − ( )( − )
Keterangan:

TK : Tingkat Kesukaran
SA : Jumlah skor kelompok atas
SB : Jumlah skor kelompok bawah
T : Jumlah siswa
Smak : Skor maksimal tiap soal
Smin : Skor minimal tiap soal

Adapun kriteria tingkat kesukaran soal yang digunakan terdapat

pada Tabel 3.3.
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TABEL 3.3
KRITERIA TINGKAT KESUKARAN SOAL

Rentang TK Kategori

0,00 − 0,19 Sangat Sukar
0,20 − 0,39 Sukar
0,40 – 0,59 Sedang
0,60 – 0,79 Mudah
0,67 − 1,00 Sangat Mudah

Sumber7

4) Uji Daya Pembeda

Daya Pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk

membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang

berkemampuan rendah.8 Siswa yang pandai termasuk dalam siswa

kelompok atas yang merupakan kelompok siswa yang memperoleh

jumlah skor tertinggi, sedangkan siswa berkemampuan rendah

termasuk dalam siswa kelompok bawah yang merupakan kelompok

siswa yang memperoleh skor terendah. Nilai Daya Pembeda akan

merentang antara – 1,00 hingga + 1,00 dan butir soal tes yang baik

adalah butir soal yang mempunyai Daya Beda positif dan

signifikan.9 Menentukan daya pembeda soal dengan rumus:

= ( − )12	[ 	 − ]
Keterangan :

DB : daya pembeda
SA : jumlah skor kelompok atas
SB : jumlah skor kelompok bawah
Smak : Skor maksimal tiap soal

7 Purwanto. Op cit. h. 101
8 Ibid
9 Purwanto. Op Cit. h. 104
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Smin : Skor minimal tiap soal

Adapun kriteria daya pembeda soal yang digunakan

terdapat pada Tabel 3.4.

TABEL 3.4
KRITERIA DAYA PEMBEDA SOAL

Daya Pembeda Kriteria
DP < 0 Sangat Jelek

0,00  DP < 0,20 Jelek
0,20 DP < 0,40 Cukup
0,40 ≤ 	DP < 0,70 Baik
0,70 ≤ 	DP < 1,00 Sangat Baik

Sumber10

E. Teknik Analisis Data

1. Tes “T”

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah

menganalisis data dengan tes “t” untuk sampel yang tidak berkorelasi.

Untuk menguji hipotesa dapat dihitung harga dengan rumus : 11

= −
√ − 1 + √ − 1

Keterangan :

: mean variabel X

: mean variabel Y

: standar variabel X

: standar variabel Y

: jumlah sampel

10 Suharsimi Arikunto. 2008. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan.  Jakarta: Bumi Aksara.
h. 210

11 Hartono. 2008. Statistik Untuk Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Belajar dan LSFK2P.
h. 178
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Sebelum melakukan analisis data dengan test “t” ada dua syarat

yang harus dilakukan, yaitu :

a. Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk

melihat kedua kelas yang diteliti homogen atau tidak. Pada penelitian

ini, kelas yang akan diteliti sudah diuji homogenitasnya dengan cara

menguji data nilai ujian Pretest dengan menggunakan uji barlet,

kemudian diambil dua kelas yang akan diteliti dan dilakukan uji F,

hasilnya dibandingkan dengan F tabel. Bila perhitungan varians

diperoleh < , maka sampel dikatakan mempunyai varians yang

sama atau homogen.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan rumus Chi

Kuadrat, yaitu : 12

= −
Keterangan :

: Chi kuadrat

: Frekuensi Observasi

: Frekuensi yang Diharapkan

Bila perhitungan data diperoleh < 	, maka sampel

dikatakan mempunyai data normal.

12 Anas Sudjiono. Op cit, h. 298
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c. Uji Hipotesis

Analisis data akan dilakukan secara manual. Cara memberikan

interprestasi uji hipotesis ini dilakukan dengan mengambil keputusan

dengan ketentuan bila ≥ maka hipotesis nol ( ) ditolak artinya

ada perbedaan pemahaman konsep matematika antara siswa kelas

eksperimen yang menggunakan Pembelajaran Kuantum (Quantum

Teaching) dengan Teknik Peta Pikiran dan siswa kelas kontrol yang

menggunakan pembelajaran konvensional dan bila < maka

hipotesis nol ( ) diterima artinya tidak ada perbedaan pemahaman

konsep matematika antara siswa kelas eksperimen yang menggunakan

Pembelajaran Kuantum (Quantum Teaching) dengan Teknik Peta

Pikiran dan siswa kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran

konvensional.


