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Bab III

Metode Penelitian

3.1. Jenis dan Lokasi Penelitian
3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eks-

perimental. Menurut Sugiyono (2012), penelitian

eksperimental adalah penelitian yang dilakukan dengan

mengadakan manipulasi atau pengendalian variabel

bebas terhadap objek penelitian dan kontrol. Tujuan

dari penelitian eksperimental adalah untuk menyelidiki

ada tidaknya hubungan sebab akibat serta berapa

besar hubungan sebab akibat tersebut dengan cara

memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada

kelompok eksperimen dan menyediakan kontrol untuk

perbandingan.

Jenis penelitian eksperimen yang digunakan

adalah Quasi Experimental Research Nonequivalent

Control Grup Design (penelitian eksperimen semu

dengan desain kelompok kontrol yang nonequivalent),

yaitu penelitian yang mendekati percobaan murni,

namun tidak mungkin mengadakan kontrol yang

memanipulasikan semua variabel yang relevan.

Bentuk penelitian eksperimen semu dengan

desain kelompok kontrol yang nonequivalent

merupakan pengembangan dari jenis penelitian true
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eksperimental design yang sulit dilaksanakan karena

pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok

kontrol yang digunakan untuk penelitian. Kelompok

eks-perimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih

secara random. (Shaugnessy, 2012)

Gambar 3.1. Desain Penelitian

Keterangan

E : Kelompok Eksperimen

C : Kelompok Kontrol

TE1 : Pretest Kelompok Eksperimen

TK1 : Pretest Kelompok Kontrol

X : Intervensi gerakan-gerakan Brain Gym

TE2 : Posttest Kelompok Eksperimen

TK2 : Posttest Kelompok Kontrol

Pada Gambar 3.1 digambarkan bahwa E adalah

kelompok eksperimen yang sebelum mendapatkan

perlakuan diberi pretest (TE1) dan setelah pretest

diberikan perlakuan intervensi gerakan Brain Gym

sebelum Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) matematika,

setelah itu diberi posttest untuk mengetahui apakah

ada peningkatan prestasi belajar matematika atau tidak

E TE1 X TE2

C TK1 - TK2
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dari penerapan atau perlakuan yang diberikan.

Kelompok C/kontrol yang dalam skema penelitian tetap

diberikan pretest untuk mengetahui tingkat

kemampuan siswa dengan kelompok eksperimen. Pada

akhir penelitian diberikan juga posttest untuk

mengetahui prestasi belajar matematika dari para

peserta didik di kelompok kontrol.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di SMA Kristen Terang

Bangsa Semarang sebagai kelompok eksperimen

beralamat di Jalan Arteri Utara, Kompleks Grand

Marina Semarang. Sebagai kelompok kontrol di SMA

Kristen 1 Salatiga yang beralamat di Jalan Osamaliki

No. 32 Salatiga.

3.2. Subyek Penelitian
Subyek penelitian ini yaitu 81 orang peserta didik

kelas XI IPS reguler dari SMA Kristen Terang Bangsa

Semarang yang dijadikan sebagai kelompok

eksperimen, dan sebagai kelompok kontrol 81 orang

peserta didik kelas XI IPS di SMA Kristen 1 Salatiga.

3.3. Variabel Penelitian
Menurut Sugiyono (2010), variabel penelitian ini

terdiri dari dua varibel yakni variabel bebas

(independen) dimana merupakan variabel yang
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mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya

atau timbulnya variabel terikat. Variabel terikat

(dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau

menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

Variabel penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Variabel bebas disebut sebagai X adalah metode

Brain Gym.

2. Variabel terikat disebut sebagai Y adalah prestasi

belajar matematika peserta didik.

3.4. Tahapan Penelitian
Tahap Persiapan

Gambar 3.2. Urutan Tahapan Persiapan Penelitian

Pada tahap persiapan ini peneliti menemukan

permasalahan yang sedang dihadapi dalam pelajaran

matematika di SMA Kristen Terang Bangsa, kemudian

Kajian Literatur

Menemukan Masalah

Merancang Penelitian: Menentukan jenis
penelitian, lokasi, jenis sampel, waktu

penelitian, variabel penelitian dan menentukan
teknik pengambilan data

Uji Coba
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peneliti melakukan kajian literatur untuk mendapatkan

informasi yang berhubungan dengan permasalahan

yang dihadapi. Selanjutnya peneliti melakukan

penelitian dan melakukan uji coba pada kelas XII tahun

ajaran 2011/2012 pada bulan Maret 2012. Masa try

out bagi peserta didik kelas XII dijadikan kesempatan

untuk memberi perlakuan Brain Gym sebelum ujian

dimulai.

Tahap Pelaksanaan

Penelitian dilaksanakan dalam waktu kurang lebih tiga

minggu, dimana dalam satu minggu Brain Gym

diberikan 4x setiap awal pembelajaran matematika.

Susunan pelaksanaan gerakan-gerakan Brain Gym

pada saat sebelum pembelajaran pada setiap

pertemuan dapat dilihat pada Rencana Pelaksanaan

Gerakan-gerakan Brain Gym (Lampiran). Desain

perlakuan pada Kelompok Eksperimen adalah sebagai

berikut:

Gambar 3.3. Urutan Perlakuan Pada Kelompok
Eksperimen

Peserta didik menerapkan fase PACE sebelum
melakukan gerakan-gerakan Brain Gym

berikutnya.

KBM sesuai RPP guru.
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Gambar 3.4. Urutan Tahapan Pelaksanaan Penelitian

3.5. Teknik Pengumpulan Data dan

Instrumen Penelitian
3.5.1. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi kedua sekolah eksperimen dan

kontrol digunakan untuk mendapatkan data

identitas peserta didik, dalam penelitian ini seperti:

daftar nama, agama, dan umur  peserta didik kelas

XI IPS pada kedua kelompok, jenis pekerjaan orang

Uji validitas dan Reliabilitas instrumen
Mempersiapkan Instrumen

Pre Test
Analisis

Tindakan/Treatment
Post-Test

Hasil dan Pembahasan
Kesimpulan
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tua peserta didik, NEM (SKHU) dan data hasil

Ulangan Akhir Semester (UAS) dari kelas X pada

tahun ajaran 2011/2013 pada mata pelajaran

matematika.

b. Teknik Tes/Ulangan

Tes prestasi akademik digunakan untuk mengetahui

hasil belajar matematika pada pokok bahasan

menentukan komposisi dua fungsi dan invers suatu

fungsi. Tes/ulangan yang digunakan adalah

tes/ulangan harian yang dilakukan sebelum pem-

berian intervensi gerakan-gerakan Brain Gym

(pretest) dan sesudah pemberian intervensi gerakan-

gerakan Brain Gym (posttest).

3.5.2. Instrumen Penelitian

Instrumen tes yang digunakan berisi item-item

soal mata pelajaran matematika untuk pengukuran

prestasi belajar matematika kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol. Tes yang dirancang awalnya terdiri

dari 30 butir pilihan ganda, kemudian setelah diuji

validitas dan reliabilitas instrument maka tinggal 21

butir soal pilihan ganda yang kemudian diujikan pada

pretest dan posttest. Tes digunakan untuk mengukur

prestasi peserta didik, menyediakan informasi

mengenai kualitas sekolah dan mempertahankan

akuntabilitas peserta didik dengan guru. Selain sebagai

umpan balik tes berfungsi juga sebagai motivasi,
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menentukan peringkat dan sebagai alat ukur tercapai

tidaknya kompetensi dasar.

Tes yang diberikan dalam penelitian ini, diberi

skor. Tujuan menskor adalah untuk memperoleh

gambaran hasil pencapaian belajar terhadap materi

yang diukur dan mendapatkan skor yang adil. Prosedur

pelaksanaan penilaian menurut Arikunto (1996)

adalah:

a. Menskor yaitu kegiatan memberikan skor pada hasil

penilaian yang dapat dicapai oleh peserta didik

dengan menggunakan kunci jawaban dan pedoman

penskoran.

b. Mengubah skor mentah menjadi skor standar yakni

kegiatan  dimana evaluator menghitung skor yang

dicapai selanjutnya mengubah skor yang diperoleh

ke dalam nilai.

c. Mengkonversi skor standar yang diperoleh ke dalam

nilai dimana merupakan kegiatan akhir dari

pengolahan hasil penilaian yaitu mengubah skor ke

dalam nilai.

Kriteria penskoran untuk butir soal pilihan ganda

adalah sebagai berikut:

1. Untuk jawaban yang benar diberi skor 1;

2. Untuk jawaban yang salah diberi skor 0
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3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Penelitian
3.6.1. Uji Validitas Item Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2008) uji validitas adalah

suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap item

dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur

ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu

penelitian. Di dalamnya terdapat variabel yang diteliti,

indikator sebagai tolak ukur dan nomor butir (item)

pertanyaan atau pernyataan yang telah dijabarkan dari

indikator. Setelah dikonsultasikan dengan orang yang

expert dibidang matematika, maka selanjutnya di-

ujicobakan dan dianalisis dengan analisis item.

Tabel 3.1 di bawah ini menunjukkan kisi-kisi

instrumen dengan 30 item soal yang merupakan

penjabaran dari indikator-indikator. Setelah instrumen

matematika diujicobakan maka ada sembilan item soal

yang gugur yaitu item 1, 3, 4, 9, 14, 15, 17, 25 dan 30.



51

Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen 30 Item Soal yang
Diperlukan untuk Mengukur Prestasi Belajar

Matematika

Variabel Kompetensi
Dasar Indikator Jumlah

Item Soal

Nomor
Item pada
Instrumen

Prestasi
Belajar
Matematika

Menentukan
komposisi
fungsi dari
dua fungsi

Menentukan
syarat dan
aturan fungsi
yang dapat
dikomposisikan

2 1, 2, 21

Menentukan
fungsi komposisi
dari beberapa
fungsi

3 3, 4, 5, 22

Menyebutkan
sifat-sifat
komposisi fungsi

2 6, 7, 23

Menentukan
komponen
pembentuk
fungsi komposisi
apabila fungsi
komposisi dan
komponen
lainnya diketahui

3 8, 9, 10,
24, 28, 30

Menentukan
invers suatu
fungsi

Menjelaskan
syarat agar suatu
fungsi
mempunyai
invers

2 11, 12, 25

Menggambarkan
grafik fungsi
invers dari grafik
fungsi asalnya

2 13, 14, 26

Mengidentifikasi
sifat-sifat fungsi
invers

2 15, 16, 27

Menentukan
fungsi invers dari
suatu fungsi

4 17, 18, 19,
20, 29
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Tabel 3.2. Kisi-kisi Instrumen 21 Item Soal yang
Diperlukan untuk Mengukur Prestasi Belajar

Matematika

Variabel Kompetensi
Dasar Indikator Jumlah

Item Soal

Nomor
Butir pada
Instrumen

Prestasi
Belajar
Matematika

Menentuka
n komposisi
fungsi dari
dua fungsi

Menentukan
syarat dan
aturan fungsi
yang dapat
dikomposisikan

2 2, 21

Menentukan
fungsi komposisi
dari beberapa
fungsi

3 5, 22

Menyebutkan
sifat-sifat
komposisi fungsi

2 6, 7, 23

Menentukan
komponen
pembentuk
fungsi komposisi
apabila fungsi
komposisi dan
komponen
lainnya diketahui

3 8, 10, 24,
28

Menentuka
n invers
suatu
fungsi

Menjelaskan
syarat agar suatu
fungsi
mempunyai
invers

2 11, 12

Menggambarkan
grafik fungsi
invers dari grafik
fungsi asalnya

2 13, 26

Mengidentifikasi
sifat-sifat fungsi
invers

2 16, 27

Menentukan
fungsi invers dari
suatu fungsi

4 18, 19, 20,
29
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Hasil uji validitas item soal instrumen yang

menggugurkan 9 item soal ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Analisis item yakni dengan mengkorelasikan item

soal dengan jumlah yang dikoreksi dengan butirnya

(Corrected item total correction). Validitas item

instrument penelitian dideskripsikan oleh Ali (1987)

sebagai berikut:

0 ≤ α  ≤ 0.20 =  tidak valid

0.20 < α ≤ 0.40 =  validitas rendah

0.40 < α  ≤ 0.60 =  validitas sedang

0.60 < α  ≤ 0.80 =  validitas tinggi

0.80 < α  ≤ 1.00 = validitas tinggi sekali

Ali (1987) mendeskripsikan bahwa suatu item

dikatakan valid jika koefisien Corrected Item total

correlation teruji pada ambang batas > 0.20.

Hasil uji validitas soal pilihan ganda sebanyak 30 butir

soal, pada 40 orang peserta didik yang dipakai untuk

menguji validitas item soal, ditunjukkan pada Tabel

3.3.

Tabel 3.3 di bawah ini menunjukkan dari 30 item

soal pilihan ganda ada 9 item soal yang gugur ketika

diuji validitas itemnya karena memiliki koefisien

Corrected Item Total Correlation < 0,20. Adapun 9 item

soal yang gugur yaitu item soal 1, 3, 4, 9, 14, 15, 17, 25

dan 30.
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Tabel 3.3. Hasil uji validitas 30 item soal pilihan ganda

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

Item01 16.23 13.769 .000 .791

Item02 17.05 12.356 .467 .776

Item03 16.23 13.769 .000 .791

Item04 17.20 13.651 .079 .791

Item05 16.28 13.281 .273 .786

Item06 17.05 12.613 .369 .781

Item07 16.28 13.281 .273 .786

Item08 17.05 11.844 .671 .765

Item09 17.23 13.769 .000 .791

Item10 16.50 12.410 .362 .782

Item11 16.95 12.510 .329 .784

Item12 16.83 12.763 .214 .792

Item13 16.28 13.281 .273 .786

Item14 17.20 14.062 -.268 .798

Item15 16.23 13.769 .000 .791

Item16 17.05 12.305 .487 .775

Item17 16.23 13.769 .000 .791

Item18 16.38 12.907 .281 .786

Item19 16.38 12.907 .281 .786

Item20 16.43 12.815 .272 .787

Item21 17.08 12.071 .623 .768

Item22 16.43 12.763 .291 .786

Item23 16.68 11.661 .539 .770

Item24 16.58 12.097 .428 .778

Item25 17.20 13.651 .079 .791

Item26 16.38 12.958 .261 .787

Item27 17.10 12.246 .602 .771

Item28 16.53 12.615 .285 .787

Item29 16.35 13.105 .227 .788

Item30 16.23 13.769 .000 .791

Sumber: Data primer diolah (2013)
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Tabel 3.4.Hasil uji validitas 21 item soal pilihan ganda

No Item

Scale

Mean if

Item

Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

1 item2 11.97 12.435 .476 .797

2 item5 11.20 13.344 .299 .806

3 item6 11.97 12.743 .358 .803

4 item7 11.20 13.344 .299 .806

5 item8 11.97 11.922 .679 .786

6 item10 11.42 12.456 .380 .802

7 item11 11.87 12.574 .342 .804

8 item12 11.75 12.910 .201 .814

9 item13 11.20 13.344 .299 .806

10 item16 11.97 12.435 .476 .797

11 item18 11.30 12.985 .291 .806

12 item19 11.30 12.985 .291 .806

13 item20 11.35 12.849 .297 .806

14 item21 12.00 12.256 .587 .791

15 item22 11.35 12.900 .278 .807

16 item23 11.60 11.785 .531 .792

17 item24 11.50 12.205 .425 .799

18 item26 11.30 12.933 .312 .805

19 item27 12.02 12.435 .562 .794

20 item28 11.45 12.767 .269 .809

21 item29 11.27 13.179 .240 .808

Sumber: Data primer diolah (2013)

Tabel 3.4 memperlihatkan hanya 21 item soal

yang dinyatakan valid karena memiliki koefisien

Corrected Item Total Correlation > 0,20 yaitu item soal

nomor 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 26, 27, 28, dan 29.
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3.6.2. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji reliabilitas adalah proses pengukuran

terhadap ketepatan (konsistensi) dari suatu instrumen

(Sugiyono, 2008). Pengujian ini dimaksudkan untuk

menjamin instrumen yang digunakan merupakan

sebuah instrumen yang handal, konsistensi, dan stabil,

sehingga bila digunakan berkali-kali dapat

menghasilkan data yang sama.

Kriteria untuk menentukan tingkat reliabilitas

instrumen dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan pedoman yang dikemukakan oleh George

dan Mallery (1995) sebagai berikut:

0     <  α  <  0,5          : tidak dapat diterima

0,5  <  α  <  0,6          : jelek

0.6  <  α  <  0,7          : diragukan

0.7  <  α  <  0,8          : dapat diterima

0.8  <  α  <  0,9          : bagus

0.9  <  α                     : sangat bagus

Untuk menguji reliabilitas instrumen yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik

korelasi Alpha Cronbach. Dikatakan soal reliabel bila

besarnya korelasi Alpha Cronbach minimal ≥ 0,70. Hasil

uji reliabilitas soal pilihan ganda 30 butir soal pada 40

orang peserta didik ditunjukkan pada Tabel 3.5.
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Tabel 3.5. Hasil uji reliabilitas 30 item soal pilihan
ganda

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.791 30

Pada Tabel 3.5 nampak bahwa koefisien Alpha

Cronbach soal pilihan ganda sebesar 0,791. Ber-

dasarkan ketentuan yang telah dibuat merujuk pada

George dan Mallery (1995), maka tes pilihan ganda

yang diujicobakan reliabel pada kategori dapat

diterima.

Tabel 3.6. Hasil uji reliabilitas 21 item soal pilihan
ganda

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.810 21

Berdasarkan Tabel 3.6 koefisien reliabilitas

instrument ulangan matematika  α  0,810 > 0,7

sehingga reliabilitas instrument penelitian dinyatakan

dapat digunakan dalam penelitian ini.
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3.7. Teknik Analisis Data
3.7.1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif ini digunakan untuk

menganalisis data dan memperoleh gambaran

mengenai hasil penelitian pretest dan posttest yang

diberikan kepada kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol dengan tanpa membuat suatu kesimpulan yang

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono,

2012). Data yang dipakai adalah hasil atau nilai dari

pretest dan posttest.

Tabel 3.7. Kategori skor ulangan matematika

Nomor Nilai Kategori

1 81 – 100 Tinggi sekali

2 61 – 80 Tinggi

3 41 – 60 Cukup

4 21 – 40 Rendah

5 0 – 20 Rendah sekali

Hasil pretest dan posttest diberikan skor dan dari

skor yang diperoleh setiap responden diberi nilai

dengan kategori rentangan nilai mulai dari 0 hingga

100 atau dari rendah sekali hingga tinggi sekali, dapat

dilihat pada Tabel 3.7. Menurut Hadi (1989),

menentukan lebar interval kelas dengan rumus
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Lebar Interval Kelas =

=

=  20

3.7.2. Teknik Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial disebut juga statistik induktif

atau statistik probabilitas adalah teknik statistik yang

digunakan untuk menganalisis data sampel dan

hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono,2012).

Statistik ini disebut statistik probabilitas karena

kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi data

sampel kebenarannya bersifat peluang (probability),

dimana peluang kesalahan dan kebenaran

(kepercayaan) dinyatakan dalam bentuk persentase.

Peluang kesalahan dan kepercayaan ini disebut taraf

signifikansi. Jika peluang kesalahan 5 % maka taraf

kepercayaan 95 %, dan jika peluang kesalahan 1%

maka taraf kepercayaan 99%. Pada penelitian ini

digunakan taraf kepercayaan 95 % dengan peluang

kesalahan 5%.

3.7.2.1. Uji Normalitas

Analisis statistik yang pertama dilakukan adalah

uji normalitas karena ketepatan terpenuhinya syarat

normalitas merupakan salah satu syarat dilakukannya
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uji t atau uji beda mean (Sugiyono, 2012). Dalam

penelitian ini digunakan uji Kolmogorov Smirnov

dengan SPSS for Windows 17.0. Kenormalan data dapat

diketahui dengan melihat probabilitas (sig) lebih besar

dari nilai tingkat signifikansi 0,05. Data yang tidak

normal dapat diketahui dengan melihat nilai

probabilitas (sig) lebih kecil dari 0,05.

3.7.2.2. Uji beda

Nilai pretest dan posttest dari kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol dikomputasikan

untuk mencari nilai beda mean dengan statistik uji t.

Uji statistik beda mean hasil pretest kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan untuk

melihat adakah perbedaan prestasi belajar matematika

peserta didik dalam penelitian ini sedangkan hasil

posttest kedua kelompok dianalisis menggunakan uji t

untuk mencari nilai beda setelah diberi perlakuan Brain

Gym. Rata-rata hitung yang akan diuji perbedaannya

dalam penelitian diuji menggunakan SPSS for Windows

17.0. Pengujian terhadap hipotesis yang telah

ditetapkan dalam penelitian ini diuji pada derajat

kepercayaan 95% dengan tingkat probabilitas (sig) <

0.05, Ho (hipotesis null) ditolak yang berarti ada

perbedaan yang signifikan nilai prestasi belajar

matematika siswa, dan apabila  > 0.05 Ho diterima
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yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan dari

nilai prestasi belajar matematika siswa.


