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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan analisis data guna mencapai tujuan dengan 

pengujian hipotesis, diperlukan perencanaan tindakan yang disebut dengan 

perencanaan penelitian. Berikut pendekatan dan jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
1
 Jadi, penelitian ini 

termasuk pendekatan kuantitatif karena data penelitian berupa angka-

angka dan menggunakan analisis statistik. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Pada dasarnya penelitian 

eksperimental adalah ingin menguji hubungan antara sebab (cause) 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

(Bandung:Alfabeta, 2017), hal. 14 
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dengan akibat (effect).
2
 Rancangan penelitian eksperimental ada tiga 

jenis, yakni : eksperimental sungguhan (true-eksperimental), pra-

eksperimental (pre-eksperimental), dan eksperimental semu (quasi-

eksperimental).  

Jenis penelitian ini termasuk eksperimental semu (quasi-

eksperimental). Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok yang 

masing-masing dipilih secara random (acak). Kelompok pertama diberi 

perlakuan (kelompok eksperimen) dan kelompok lain tidak diberi 

perlakuan (kelompok kontrol). Rancangan tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

Skema 3.1 Rancangan Penelitian 

 

Keterangan: 

R = randomisasi 

E = sekelompok unit eksperimen diberi perlakuan (kelas eksperimen) 

K = sekelompok unit eksperimen tidak diberi perlakuan (kelas kontrol) 

O = unit eksperimen dilakukan pengukuran 

 

 

 

 

                                                           
2
 Gempur Santoso, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Prestasi Pustaka, 2005), hal. 31 

O1 

R 

E 

K O2 
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B. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan pusat perhatian di dalam penelitian kuantitatif yang 

dapat didefinisikan sebagai konsep yang memiliki variasi atau memiliki lebih 

dari satu nilai.
3
 Dalam penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode 

Student Facilitator and Explaining. Sedangkan variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah motivasi dan hasil belajar siswa.  

a. Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel yang 

memengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat dari variabel yang 

lain. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel “X”. Adapun 

yang menjadi variabel bebas adalah metode pembelajaran yang digunakan 

dalam penyampaian materi pembelajaran. Penyampaian materi 

pembelajaran dengan menggunakan metode  Student Facilitator and 

Explaining pada kelas eksperimen. Penyampaian materi pembelajaran 

dengan menggunakan pengajaran konvensional pada kelas kontrol. 

b. Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang 

dipengaruhioleh variabel bebas. Variabel ini biasanya disimbolkan 

dengan variabel “Y”. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah motivasi 

dan hasil belajar siswa, yang dilihat dari aspek kognitifnya yang 

diwujudkan dalam bentuk angka. 

 

                                                           
3
 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif:Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, 

(Depok:PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), hal. 73 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian.
4
 Dengan demikian populasi merupakan sumber data dalam 

penelitian yang memiliki jumlah banyak dan luas.  

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti.
5
 Sampel didefinisikan sebagai anggota 

populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga 

diharapkan dapat mewakili populasi. Sampel ditentukan oleh peneliti 

berdasarkan pertimbangan masalah, tujuan, hipotesis, metode, dan instrumen 

penelitian. 

Cara menentukan sampel disebut juga teknik sampling.  Teknik 

pengambilan sampel atau tekning sampling adalah suatu cara mengambil 

sampel yang representative dari populasi.
6
 Ada dua macam teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian yang umum dilakukan, yaitu 

probability sampling dan nonprobability sampling.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

nonprobability sampling dengan purposive sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penentuan sampel ini peneliti 

mendapatkan kelas yang akan dijadikan sampel penelitian atas pertimbangan 

                                                           
4
 Ibid, hal. 76 

5
 Riduwan, Dasar-dasar Statistika, (Bandung:Alfabeta, 2013), hal. 10 

6
 Ibid, hal. 11 
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yang telah dipilihkan oleh guru mata pelajaran matematika dan kelas yang 

terpilih mempunyai kemampuan yang homogen.   

1. Populasi 

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas XI semester II di MAN 3 Blitar tahun ajaran 2018/2019. 

2. Sampel  

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas 

dari sembilan kelas di MAN 3 Blitar tahun ajaran 2018/2019, yaitu kelas 

XI IIS 1 dan XI IIS 2. 

D. Kisi-kisi Instrumen 

Kisi-kisi merupakan suatu format yang memuat informasi yang dijadikan 

pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi suatu tes. Kisi-kisi 

berisi ruang lingkup dan isi materi yang akan diujikan. Tujuan penyusunan 

kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk 

pembuatan soal. Adapun kisi-kisi dinyatakan dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2 

berikut : 

Tabel 3.1 : Kisi-kisi Angket Motivasi Belajar 

No. Aspek Indikator 
No. Item 

Jumlah 
Positif Negatif 

1. Intrinsik 

a. Perasaan 

senang 

 

 

 

 

 

 

 

- Senang terhadap 

pelajaran matematika 

- Senang terhadap guru 

matematika  

- Senang mengerjakan 

matematika 

 

- Kemauan siswa 

 

1 

 

17, 18, 19, 

20, 26 

 

 

 

2, 5 

 

15, 22 

 

 

 

25, 21 

 

 

 

 

3 

 

5 

 

2 

 

 

2 
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b. Kemauan 

 

 

 

 

 

c. Kecerdasan 

 

 

 

 

d. Kemandirian 

mengerjakan soal-soal 

matematika atau PR 

- Kemauan siswa 

memperoleh nilai baik 

 

- Kesadaran siswa untuk 

belajar matematika 

- Kesadaran siswa untuk 

mendalami bahan 

 

- Kesadaran siswa untuk 

tidak mencontek 

 

 

 

7, 14 

 

 

3, 12 

 

6 

 

 

8 

 

 

9, 24, 29 

 

4, 13, 28 

 

 

10 

 

 

3 

 

 

5 

 

4 

 

 

1 

 

 

2. Ekstrinsik 

Dorongan 

- Dorongan dari orang 

tua, guru atau teman 

siswa 

- Dorongan untuk 

berprestasi 

 

16, 23, 27 

 

 

30 

 

 

11 

4 

 

 

1 

 

Jumlah 16 14 30 

 

Tabel 3.2 : Kisi-kisi Soal Post-Test Hasil Belajar 

Kompetensi Inti 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator 

Tingkat 

Ranah 

Kognitif 

No. 

Soal 

KI 3 : 

Memahami, 

menerapkan, dan 

menganalisis 

pengetahuan faktual, 

konseptual, 

prosedural, dan 

metakognitif 

berdasarkan rasa 

ingintahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan 

kemanusiaan,  

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

penyebab fenomena 

dan kejadian, serta 

menerapkan 

3.3  Menjelaskan 

sifat-sifat 

turunan fungsi 

aljabar dan 

menentukan 

turunan fungsi 

aljabar 

menggunakan 

definisi atau 

sifat-sifat 

turunan fungsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

Turunan 

Fungsi 

Aljabar 

Menuliskan 

definisi 

turunan 

fungsi 

 

C1 1 

Menentukan 

laju 

perubahan 

dari suatu 

fungsi  

 

C2 2 

Menentukan 

nilai   jika 

telah 

diketahui 

sebuah 

fungsinya 

 

C2 3 

Menentukan 

persamaan 

garis 

singgung 

jika 

C3 4 
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pengetahuan 

prosedural pada 

bidang kajian yang 

spesifik sesuai 

dengan bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan 

masalah 

turunan fungsi 

aljabar 

 

 

 

 

 

diketahui 

titik absisnya 

 

Menentukan 

interval saat 

fungsi naik 

dan fungsi 

turun  

 

C3 5 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data. Syarat instrumen penelitian 

yang baik digunakan untuk mengontrol maupun mengukur variabel, yakni 

akurasi (accuracy), presisi (precision), dan peka (sensitivity).
7
 Akurasi 

instrumen disini berkaitan dengan validasi instrumen, artinya apakah 

intstrumen tersebut benar dapat mengukur yang hedak diukur. Presisi 

instrumen berkaitan dengan keandalan (reliability), artinya kemampuan 

memberikan kestabilan ketika dilakukan pengulangan pengukuran. Kepekaan 

diperlukan untuk mendeteksi besarnya perubahan nilai variabel tertentu jika 

peneliti ingin mengetahuinya.  

Beberapa instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  sebagai berikut : 

1. Angket (Questionnaire) 

Angket merupakan alat bantu yang digunakan peneliti yang dilakukan 

dengan cara menyampaikan sejumlah pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. 

                                                           
7
 Gempur Santoso, Metodologi Penelitian…, hal. 63 
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2. Tes tertulis 

Pedoman tes dalam penelitian ini menggunakan Post Test (tes akhir). 

Post Test dilakukan setelah siswa pada kelas kontrol dan eksperimen 

melaksanakan pembelajaran dengan perlakuan yang berbeda. 

Sebelum peneliti melakukan post-test pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, peneliti melakukan uji validasi dan uji reliabilitas terlebih dahulu. 

Post-test dilakukan dengan cara menyebar anket motivasi belajar dan 

memberikan soal sebanyak 5 butir kepada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji validitas ahli dan uji 

validitas statistik. Uji validitas ahli dilakukan oleh tiga dosen IAIN 

Tulungagung dan satu guru matematika MAN 3 Blitar. Berikut validasi dari 

tim ahli : 

1. Ibu Anisak Heritin (Dosen IAIN Tulungagung). Pada hasil validasi, Ibu 

Anisak memberikan validasi terhadap intrumen post-test dengan 

kesimpulan penilaian secara umum bahwa intrumen layak digunakan 

tanpa perbaikan. 

2. Ibu Farid Imroatus Sholihah, S. Si, M. Pd. (Dosen IAIN Tulungagung). 

Pada hasil validasi instrumen lembar angket motivasi, Ibu Farid 

memberikan masukan untuk menyamakan jumlah pernyataan antara 

pernyataan positif dan pernyataan negatif. Hasil validasi instrumen hasil 

belajar, Ibu Farid memberikan masukan untuk menghapus pertanyaan 

nomor satu yang berupa definisi turunan fungsi aljabar. Kesimpulan  
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penilaian secara umum yang diberikan Ibu Farid adalah layak 

digunakan dengan sedikit perbaikan. 

3. Bapak Miswanto, M. Pd. (Dosen IAIN Tulungagung). Pada hasil 

validasi, Bapak Miswanto memberikan validasi terhadap intrumen post-

test dengan kesimpulan penilaian secara umum bahwa intrumen layak 

digunakan tanpa perbaikan. 

4. Bapak Drs. Abdur Rohman, M. Si. (Guru matematika MAN 3 Blitar). 

Pada hasil validasi instrumen lembar angket motivasi, Bapak Abdur 

Rohman memberikan masukan untuk menyamakan jumlah pernyataan 

antara pernyataan positif dan pernyataan negatif. Kesimpulan  penilaian 

secara umum yang diberikan Ibu Farid adalah layak digunakan dengan 

sedikit perbaikan. 

Uji validitas statistik dilakukan dengan menyebar angket motivasi dan 

soal post-test kepada 15 anak yang tidak termasuk ke dalam sampel 

penelitian. Hasil uji validitas dan uji reliabilitas adalah sebagai berikut : 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian 

soal atau angket yang digunakan peneliti untuk memperoleh data 

penelitian. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 

16.0 for windows.  Adapun kaidah pengambilan keputusan dalam uji 

validitas adalah : 

1) Jika nilai Sig. (2-tailed) <      dan Pearson Correlation bernilai 

positif, maka item soal tersebut valid. 
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2) Jika nilai Sig. (2-tailed) <      dan Pearson Correlation bernilai 

negatif, maka item soal tersebut tidak valid. 

3) Jika nilai Sig. (2-tailed) >      dan, maka item soal tersebut tidak 

valid. 

Adapun data hasil uji validitas terhadap angket motivasi disajikan 

pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 berikut : 

Tabel 3.3 : Nilai Hasil Uji Coba Angket Motivasi 

 

Tabel 3.4 : Output Uji Validitas Angket Motivasi 
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Dari hasil output uji validitas terhadap angket motivasi pada Tabel 

3.4, diperoleh untuk semua item pernyataan angket memiliki nilai Sig. (2-

tailed) <     . Dapat disimpulkan bahwa 30 item penyataan tersebut 

valid karena memiliki nilai Sig. (2-tailed) <      dan nilai Pearson 

Correlation bernilai positif. Rekapitulasi hasil uji validitas angket 

ditunjukkan pada Tabel 3.5 berikut : 

Tabel 3.5 : Rekapitulasi Uji Validitas Angket Motivasi 

Item 
Nilai Korelasi 

(person correlation) 

Probabilitas Korelasi 

[sig.(2-tailed)] 
Kesimpulan 

1. 0.569 0.027 Valid 

2. 0.696 0.004 Valid 

3. 0.707 0.003 Valid 

4. 0.664 0.007 Valid 

5. 0.800 0.000 Valid 

6. 0.659 0.008 Valid 

7. 0.563 0.029 Valid 

8. 0.547 0.035 Valid 

9. 0.638 0.010 Valid 

10. 0.746 0.001 Valid 

11. 0.633 0.011 Valid 

12. 0.715 0.003 Valid 

13. 0.552 0.033 Valid 

14. 0.607 0.016 Valid 

15. 0.532 0.041 Valid 

16. 0.588 0.021 Valid 

17. 0.668 0.006 Valid 

18. 0.816 0.000 Valid 

19. 0.563 0.029 Valid 

20. 0.669 0.006 Valid 

21. 0.625 0.013 Valid 

22. 0.819 0.000 Valid 

23. 0.514 0.050 Valid 

24. 0.772 0.001 Valid 

25. 0.820 0.000 Valid 

26. 0.682 0.005 Valid 

27. 0.826 0.000 Valid 

28. 0.797 0.000 Valid 

29. 0.660 0.000 Valid 
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30. 0.605 0.017 Valid 
 

Setelah dilakukan uji validitas terhadap angket post-test, selanjutnya 

dilakukan uji validitas terhadap soal post-test. Adapun data hasil uji 

validitas terhadap soal post-test disajikan pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7 

berikut : 

Tabel 3.6 : Nilai Hasil Uji Coba Soal Post-test 

Resp. 
Nomor Soal (Xi) 

skor 
x1 x2 x3 x4 x5 

1 10 5 18 8 3 44 

2 15 2 18 13 0 48 

3 15 5 18 18 23 79 

4 10 5 18 8 3 44 

5 15 5 18 18 23 79 

6 5 5 18 16 15 59 

7 15 10 20 16 25 86 

8 5 5 18 18 5 51 

9 14 20 20 18 18 90 

10 15 20 20 18 18 91 

11 0 18 20 15 0 53 

12 15 20 20 20 20 95 

13 15 20 20 15 18 88 

14 15 20 20 10 23 88 

15 13 3 20 20 15 71 

 

Tabel 3.7 : Output Uji Validitas Soal Post-test 
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Dari hasil output uji validitas terhadap soal post-test pada Tabel 3.7, 

diperoleh untuk semua item soal memiliki nilai Sig. (2-tailed) <     . 

Dapat disimpulkan bahwa 5 item soal tersebut valid karena memiliki 

nilai Sig. (2-tailed) <      dan nilai Pearson Correlation bernilai positif. 

Rekapitulasi hasil uji validitas soal post-test ditunjukkan pada Tabel 3.8 

berikut: 

Tabel 3.8 : Rekapitulasi Uji Validitas Soal Post-Test 

Pernyataan 

Nilai Korelasi 

(person 

correlation) 

Probabilitas 

Korelasi 

[sig.(2-tailed)] 

Kesimpulan 

1. 0.653 0.008 Valid 

2. 0.665 0.007 Valid 

3. 0.676 0.006 Valid 

4. 0.532 0.041 Valid 

5. 0.887 0.000 Valid 

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu 

soal yang digunakan oleh peneliti, sehingga soal yang akan digunakan 

untuk penelitian ini benar-benar dapat dipercaya sebagai alat 

pengumpulan data atau tidak. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan SPSS 16.0 for windows. Adapun kaidah 

pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah : 

a. Jikan nilai Cronbach’s Alpha >      maka soal tersebut dinyatakan 

reliabel atau konsisten. 

b. Jikan nilai Cronbach’s Alpha <      maka soal tersebut dinyatakan 

tidak reliabel atau konsisten. 
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Adapun data hasil uji reliabilitas terhadap angket motivasi disajikan 

pada Tabel 3.9 berikut : 

Tabel 3.9 : Output Uji Reliabilitas Angket Motivasi 

 

Dari hasil output uji reliabilitas terhadap angket motivasi pada Tabel 

3.9, diperoleh N of Items ada 30 buah item dengan nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar      . Dapat diketahui bahwa nilai Cronbach’s Alpha > 

     yaitu           . Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ketigapuluh item pernyataan tersebut adalah reliabel atau konsisten. 

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas terhadap soal post-test yang 

disajikan pada Tabel 4.8 berikut : 

Tabel 3.10 : Output Uji Reliabilitas Soal Post-test 

 
Dari hasil output uji reliabilitas terhadap soal post-test pada Tabel 

3.10, diperoleh N of Items ada 5 buah item dengan nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar      . Dapat diketahui bahwa nilai Cronbach’s Alpha > 

     yaitu           . Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima soal 

tersebut adalah reliabel atau konsisten. 
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Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap angket motivasi 

dan soal post-test diatas, dapat dinyatakan bahwa ketigapuluh pernyataan 

angket motivasi dan kelima soal post-test tersebut dapat dijadikan sebagai alat 

pengumpulan data dalam penelitian ini. 

F. Data dan Sumber Data 

Berikut data dan sumber data dalam penelitian ini : 

1. Data  

Data ialah bahan metah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang 

menunjukkan fakta.
8
 Data kualitatif merupakan data yang berhubungan 

dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-

kata. Data ini biasanya didapat dari hasil wawancara. Data kualitatif 

dapat diangkakan dalam bentuk ordinal atau ranking. Data kuantitatif 

merupakan data yang berwujud angka. Data ini diperoleh dari 

pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang diperoleh dengan 

mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. 

2. Sumber data  

Sumber data dari penelitian ini adalah siswa kelas XI MAN 3 Blitar, 

serta sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. 

Pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti disebut sumber 

primer, sedangkan apabila melalui tangan kedua disebut sumber 

sekunder. Dijelaskan sebagai berikut : 

                                                           
8
 Riduwan, Dasar-dasar Statistika…, hal. 31 
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a. Data primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah nilai Post Test dan angket. 

Tes dan angket yang dilakukan setelah pembelajaran pada kelas 

kontrol dan eksperimen. 

b. Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai kepala 

sekolah, sejarah  dan data-data penting lainnya. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data di siniadalah cara-cara yang itempuh dan alat-

alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya.
9
 Penelitian 

ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 

1. Angket 

Angket merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang diperikan 

kepada orang lain yang bersedian memberikan respon (responden) sesuai 

permintaan pengguna. Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi 

yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa 

khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan 

kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan.
10

 Angket dibedakan 

menjadi 2 jenis, yaitu: 

 

 

                                                           
9
 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung:PT REMAJA ROSDAKARYA, 

2014), hal. 159 
10

 Riduwan, Dasar-dasar…, hal. 53 
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a. Angket terbuka (anket tidak terstruktur) 

Angket jenis ini memberikan kebebasan kepada responden untuk 

mengisi pertanyaan-pertanyaan bebas sesuai dengan kehendak dan 

keadaannya. 

b. Angket tertutup (angket terstruktur) 

Angket jenis ini menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengharuskan responden untuk memilih satu jawaban yang sesuai 

dengan karakteristik dirinya dengan menberinya tanda silang ( x ) 

atau tanda checklist ( √ ). 

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka angket yang digunakan 

adalah angket tertutup, yakni responden memilih satu atau lebih 

kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Adapun 

untuk hasil penelitian yang diperoleh dari angket penulis membuat 

kriteria penilaian sebagai berikut: 

Tabel 3.11 : Krtiteria Penilaian Angket Motivasi 

No. Item 
Skor 

Positif Negatif 

1. Sangat Setuju (SS) 4 1 

2. Setuju (S) 3 2 

3. Kuang Setuju (KS) 2 3 

4. Tidak Setuju (TS) 1 4 

 

2. Tes 

Tes sebagai instrumen pengumpul data adalah serangkaian pertanyaan 

atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, 

inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 
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kelompok.
11

 Tes dalam penelitian ini menggunakan soal subjektif, yaitu 

soal dalam bentuk uraian. Pada penelitian ini dilakukan satu kali tes pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu Post Test. Adapun untuk hasil 

penelitian yang diperoleh dari Post Test penulis membuat kriteria 

penilaian sebagai berikut: 

Tabel 3.12 : Krtiteria Penilaian Soal Post Test 

No. 
No. 

Soal 

Skor yang 

diperoleh 
Keterangan 

Bobot 

Soal 

1. 1 15 
Jika siswa dapat memahami 

pertanyaan dan jawaban benar 
15 

2. 2 

5 

Jika siswa mampu menuliskan 

yang diketahui dan mengetahui 

maksud dari laju perubaahan 

20 10 

Jika siswa mampu menuliskan 

pemisalan dan dapat mengerjakan 

sesuai dengan prosedur 

3 
Jika siswa dapat mensubstitusikan 

nilai yang telah diketahui 

2 Jika jawaban siswa benar 

3. 3 

1 
Jika siswa mampu menuliskan 

yang diketahui 

20 

6 

Jika siswa mampu menentukan 

turunan pertama dan kedua suatu 

fungsi 

3 
Jika siswa dapat mensubstitusikan 

nilai yang telah diketahui 

8 
Jika siswa dapat mengerjakan 

sesuai dengan prosedur 

2 Jika jawaban siswa benar 

4. 4 

3 

Jika siswa mampu menuliskan 

yang diketahui dan dapat 

menentukan sebuah titik 

20 7 
Jika siswa mampu menentukan 

turunan fungsi dan gradient 

8 
Jika siswa dapat mengerjakan 

sesuai dengan prosedur 

2 Jika jawaban siswa benar 

5. 5 
3 

Jika siswa mampu menuliskan 

yang diketahui dan turunan 

pertama dari suatu fungsi 
25 

7 Jika siswa dapat menentukan batas 

                                                           
11

 Riduwan, Dasar-dasar…, hal. 57 
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interval 

8 
Jika siswa dapat mencari daerah 

fungsi dan daerah fungsi turun 

5 
Jika siswa dapat menggambarkan 

daerah fungsi naik dan turun 

2 Jika jawaban siswa benar 

Total Skor 100 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan setelah data dikumpulkan dengan 

menggunakan metode yang diterapkan. Analisis data merupakan bagian 

kegiatan dalam penelitian yang sangat penting karena sebuah kesimpulakdari 

penelitian ini akan diperoleh. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya 

yaitu mengorganisasikan dan melakukan analisis data untuk mencapai tujuan 

penelitian yang telah dirumuskan.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data 

kuantitatif. Adapun data kuantitatif ini dianalisis dengan menggunakan 

statistik. Analisis yang digunakan adalah analisis manova (Multivariate 

Analysis of Variance)  menggunakan bantuan SPSS 16.0 for windows. Teknik 

manova merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh 

variabel independen terhadap beberapa variabel dependen.  

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum uji dilakukan. 

Adapun serangkaian pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut : 
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a.    = Tidak ada pengaruh Metode Student Facilitator and Explaining 

terhadap motivasi belajar siswa kelas XI di MAN 3 Blitar 

   = Ada pengaruh Metode Student Facilitator and Explaining 

terhadap motivasi belajar siswa kelas XI di MAN 3 Blitar 

b.    = Tidak ada pengaruh Metode Student Facilitator and Explaining 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI di MAN 3 Blitar 

   = Ada pengaruh Metode Student Facilitator and Explaining 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI di MAN 3 Blitar 

c.    = Tidak ada pengaruh Metode Student Facilitator and Explaining 

terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas XI di MAN 3 Blitar 

   = Ada pengaruh Metode Student Facilitator and Explaining 

terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas XI di MAN 3 Blitar 

2. Uji prasyarat 

Uji prasyarat terdiri dari uji homogenitas dan uji normalitas data. Berikut 

pembahasan dari uji homogentas dan uji normalitas data : 

1) Uji homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui suatu data homogen 

atau tidak. Dalam penelitian ini uji homogenitas mengunakan bantuan 

SPSS16. Kaidah pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah : 

a. Jika nilai signifikansi <      maka dikatakan bahwa varian dari 

dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama atau 

tidak homogen. 
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b. Jika nilai signifikansi >      maka dikatakan bahwa varian dari 

dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama atau 

homogen.  

Apabila homogenitas terpenuhi, maka peneliti dapat melakukan tahap 

analisa selanjutnya. 

2) Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data hasil 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji 

normalitas menggunkan bantuan SPSS 16.0 for windows. Kaidah 

pengambilan keputusan dalam uji normalitas data adalah : 

a. Jika taraf signifikansinya >     , maka data tersebut dikatakan 

berdistribusi normal.  

b. Jika taraf signifikansinya <     , maka data tersebut dikatakan 

berdistribusi tidak normal. 

Setelah pengujian prasyarat tersebut, jika hasil penelitian berasal dari 

distribusi normal, maka pengujian hipotesis menggunakan analisis 

parametrik. Jika hasil penelitian berasal dari distribusi tidak normal, maka 

pengujian hipotesis menggunakan analisis non-parametrik. 

3. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini menggunakan uji manova (Multivariate Analysis of 

Variance). Dalam uji manova (Multivariate Analysis of Variance) terdapat 

tabel Tests of Between-Subjects Effects yang digunakan untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel metode Student 
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Facilitator and Explaining (X) terhadap motivasi belajar siswa (Y1) dan 

variabel metode Student Facilitator and Explaining (X) terhadap hasil 

belajar siswa (Y2). Sedangkan tabel Multivariate Tests
b digunakan untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel metode 

Student Facilitator and Explaining (X) terhadap motivasi (Y1) dan hasil 

belajar siswa (Y2).  

Uji manova (Multivariate Analysis of Variance) merupakan uji statistik 

yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas (independent) 

terhadap beberapa variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan bantuan SPSS 16.0 for windows untuk melakukan uji manova. 

Berikut pembahasan dari uji manova (Multivariate Analysis of Variance) : 

1) Pada tabel Tests of Between-Subjects Effects terdapat nilai Sig. untuk 

hipotesis pertama dan kedua. Kaidah pengambilan keputusan dalam 

uji manova untuk tabel Tests of Between-Subjects Effects adalah 

sebagai berikut : 

a. Jika nilai signifikansi >     , maka    diterima dan    ditolak. 

b. Jika nilai signifikansi <     , maka    ditolak dan    diterima. 

2) Pada tabel Multivariate Tests
b
 apabila pada hasil output memperoleh 

hasil analisis harga   untuk Pillai's Trace, Wilks' Lambda, 

Hotelling's Trace, Roy's Largest Root memiliki signifikansi <      

artinya signifikan dan terbukti terdapat pengaruh. 
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Apabila dalam melakukan analisis intrumen ternyata tidak lulus dalan uji 

prasyarat (uji homogenitas dan uji normalitas), maka intrumen dapat 

dianalisis menggunakan analisis lain (analisis non parametrik).
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