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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian  

Pada penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan yang banyak 

dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data, serta penampilan dari hasilnya.1 

Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

deduktif induktif yang berangkat dari kerangka teori, gagasan para ahli 

ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamanya yang 

kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta 

pemecahan yang diajukan untuk memperoleh kebenaran dalam bentuk 

dukungan empiris dilapangan, penelitian ini menitik beratkan pada 

penyajian data yang berupa angka atau kualitatif yang diangkakan degan 

menggunakan statistik.  

 

2. Jenis Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan jenis penelitian Eksperimen. Desain ini disebut 

sebagai Quasy Eksperimen design dengan bentuk Nonequivalent control 

                                                           
1 Suharsimi arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktiek, ( Jakarta: Rineka cipta 

2006) hal 12 



42 
 

groupe design. karena belum merupakan eksperimen sesungguhnya, 

dan sampel tidak dipilih secara random. Pada desain ini, baik kelompok 

kontrol maupun eksperimen dibandingkan, kedua kelompok diberikan 

pretest, kemudian diberi perlakuan dan yang terakir diberikan postest. 

 

 

 

Keterangan:  O1:Pre-test angket motivasi  

O2: Pre-test soal tes matematika  

O1’:Post-test angket motivasi  

O2’:Post-test soal tes matematika  

0: Metode konvensional 

X: Metode tutor Sebaya  

O3: Pre-test angket motivasi 

O4: Pre-test soal tes matematika  

O3’: Post-test soal tes matematika  

O4’: Post-test soal tes matematika  

KE: Kelas Eksperimen  

KK: Kelas Kontrol 

Pada desain ini, kelompok eksperimen diberi perlakukan yaitu 

pembelajaran dengan metode tutor sebaya (X), dan kelompok kontrol 

yang diberi tidak diberikan perlakuan yaitu dengan metode 

KE =  O1O2  X O1’O2’ 

------------------------------------  

KK = O3O4  0 O3’O4’ 
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konvensional (0). Masing-masing kelas diberi post-test dan prost-test. 

Untuk melihat secara mendalam perbedaan hasil belajar dan motivasi 

antara pembelajaran dengan menggunakan metode tutor sebaya dengan 

pembelajaran konvensional.  

 

3. Variabel  Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka variabel dalam penelitian ini 

dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu: 

a. Variabel bebas (variabel independen) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat.  

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode 

pembelajaran tutor sebaya (X). 

b. Variabel terikat (variabel dependen) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah motivasi (Y1) 

dan hasil belajar (Y2) 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi penelitian adalah seluruh data yang menjadi perhatian 

dalam ruang lingkup dan waktu yang ditentukan, populasi juga merupakan 
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keseluruhan sampel. Dengan demikian populasi bukan sekedar jumlah 

yang ada pada subyek atau obyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik yang dimiliki.  Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 

siswa MI Muhammadiyah Plus Suwaru Bandung yang berjumlah 293 

siswa. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber 

data yang dapat mewakili seluruh populasi. Bila populasi besar dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel harus 

dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu 

sendiri.2 Penelitian ini sangat memerlukan pengambilan sampel karena 

mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan maka Sampel yang 

digunakan pada penelitian sebanyak 50 siswa dengan ketentuan  IV-A 

sebanyak 25 siswa, dan siswa kelas IV-B yang terdiri dari 25 siswa.  

Peneliti mengambil sampel berdasarkan teknik purpose sampling. 

Peneliti memilih teknik ini dalam pengambilan sampel karena syarat dalam 

penelitian eksperimen kedua kelas harus memiliki kemampuan yang 

homogen atau tidak, sehingga bisa dijadikan kelas kontrol dan eksperimen. 

Teknik purpose sampling dilakukan bukan dengan cara mengambil subyek 

atas strata, random atau daerah tetapi atas dasar tujuan tertentu. Sampel 

yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas IV-A dan IV-B, 

                                                           
2 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif…. hal. 119 
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dengan ketentuan kelas IV-A sebagai kelas eksperimen karena saran dari 

guru kelas kemudian kelas IV-B sebagai kelas kontrol. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Usaha yang dilakukan dalam memperoleh data yang digunakan pada 

penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Angket motivasi  

Teknik ini dilakukan dengan memberikan pernyataan yang 

diberikan kepada responden, penelitian memberikan pernyataan 

langsung yang memberikan daftar pernyataan untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan. Sehingga dapat dianalisis dari jawaban responden. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai motivasi 

siswa selama mendapatkan pembelajaran matematika. Teknik ini 

melibatkan semua responden dan dilakukan sebelum memberikan 

perlakuan dan setelah memperoleh perlakuan berupa pengajaran 

dengan menggunakan metode tutor sebaya.  

2. Tes Soal Matematika 

Teknik ini dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada 

responden. Peneliti menggunakan tes soal yang memberikan daftar 

pertanyaan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, sehingga akan 

memperoleh jawabn dari responden. Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh perbandingan dari perlakuan yang telah penelitti gunakan. 
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D. Instrumen Penelitian 

Untuk mendapat kelengkapan yang sesuai dengan fokus penelitian 

maka yang dijadikan pengumpulan data adalah sebagai berikut:   

1. Angket motivasi  

Angket motivasi ini menggunakan teori dari Uno tentang 3 teori 

intrinsik yaitu  adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan 

dan kebutuhan dalam belajar serta Adanya harapan dan cita-cita masa 

depan. Data yang dicari pada hasil angket ini adalah untuk mengukur 

sejauh mana tingkat motivasi siswa ketika diterapkan Metode Tutor 

Sebaya dalam pembelajaran di MI Muhammadiyah Plus Suwaru. Soal 

angket motivasi belajar sebanyak 30. Pada kuesioner ini diukur dengan 

menggunakan skala likert yang berupa pertanyaan yang jawabanya 

berbentuk sekala terhadap pernyataan yang dinyatakan dalam 

persetujuan dimulai dari Sangat Sesuai, Sesuai, Kurang Sesuai, Tidak 

Sesuai dan sangat Tidak Sesuai. Dengan kisi-kisi sebagai berikut:  
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar3 

No Indikator Item Jumlah  

Soal 

Favorable Unfavorable 

1 Adanya 

hasrat dan 

keinginan 

untuk 

berhasil  

 Saya berusaha meminta 

penjelasan kembali 

kepada guru ketika 

belum paham dengan 

pelajaran 

 Saya memperhatikan 

penjelasan guru ketika 

guru menerangkan 

pelajaran 

 Saya berusaha mencari 

solusi tugas yang sulit 

dari buku sumber yang 

lain 

 Saya tetap belajar 

meskipun guru 

menganggap saya kurang 

meguasai pembelajaran  

 Saya selalu belajar 

meskipun tidak ada 

ulangan. 

 Saya hanya diam saja 

ketika tidak paham 

dengan penjelasan 

guru saat diajar 

matematika 

 Saya mengobrol 

didalam kelas ketika 

guru menerangkan 

pelajaran 

 Saya takut bertanya 

pada guru apabila ada 

soal yang tidak saya 

pahami, jadi saya 

suka menyuruh teman 

untuk 

menanyakannya pada 

guru 

 Saya akan belajar 

hanya pada saat 

diadakan ulangan 

 Jika saya kesulitan 

mengerjakan tugas 

maka saya tidak akan 

melanjutkan nya.  

10 

2 Adanya 

kebutuhan 

dan dorongan 

belajar  

 Saya selalu ingin tau 

materi apa yang akan 

diajarkan minggu ini  

 Saya selalu semangat 

ketika guru 

menyampaikan materi. 

 Saya merasa pelajaran 

matematika sangat 

penting karena sangat 

bermanfaat untuk masa 

depan 

 Saya malas 

mengerjakan PR  

 Saya malas 

mengulang kembali 

pelajaran dirumah 

 Saya mencontek 

tugas dari teman apa 

bila ada tugas atau 

PR 

 Walaupun nilai saya 

tidak meningkat saya 

sudah merasa puas  

10 

                                                           
3  Hamzah Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya …………………hal 73 
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 Saya berusaha belajar 

mandiri meski tidak 

dimotivasi orang lain  

 Saya selalu berusaha 

mencari tau untuk belajar 

dengan baik. 

 Jika nilai saya 

menurun saya malas 

untuk memperbaiki  

3 Adanya 

harapan dan 

cita-cita masa 

depan  

 Dengan tekun belajar 

saya dapat masuk 

kesekolah favorit  

 Saya belajar karena ingin 

menguasai materi  

 Saya belajar karena ingin 

berhasil menyelesaiakan 

sekolah tepat waktu  

 Saya tekun belajar karena 

ingin sukses lulus ujian  

 Saya giat belajar agar 

berhasil menjadi juara 

kelas  

 Bermain lebih 

penting daripada 

belajar untuk meraih 

cita-cita 

 Bagi saya cita-cita 

tidak penting 

 Bagi saya belajar 

untuk meraih cita-

cita hanya 

membuang-buang 

waktu. 

 Saya tidak ingin 

menjadi sukses 

 Saya merasa belajar 

giat untuk 

mendapatkan nilai 

yang tinggi dan 

menjadi juara tidak 

penting  

10 

JUMLAH 30 

 

Sebelum materi angket digunakan untuk menguji dalam penelitian 

untuk memperoleh data maka terlebih dahulu materi angket harus melalui 

tahap pengujian validitas dan reliabilitas. 

a. Pengujian Validitas  

Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen yang digunakan 

dapat mengukur apa yang hendak diukur. Dalam penelitian ini yang 

dicari adalah validasi isi karena instrumen yang digunakan untuk 
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mengukur kemampuan matematika materi pelajaran yang sedang 

berlangsung. Untuk menguji validitas instrumen menggunakan teknik 

korelasi Product Moment dengan bantuan SPSS 16.0. 

b. Pengujian Reliabilitas 

Suatu instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai reliabilitas 

yang tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten 

dalam mengukur yang hendak diukur.4 Karena tes yang digunakan 

dalam bentuk uraian maka rumus yang digunakan adalah rumus Alpha. 

Reliabel merupakan ukuran yang menyatakan tingkat keajegan 

suatu soal tes. Suatu soal disebut konsisten bila soal  menghasilkan skor 

yang relative sama meskipun diujikan berkali-kali. Reliabel soal dapat 

diketahui dengan rumus Cronbach Alpha  yang di uji adalah Uji 

validitas dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0 untuk 

menginterpretasikan nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh, 

dilakukan pengujian dengan kriteria: 

1. Soal dinyatakan reliabel jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

2. Soal dinyatakan tidak reliabel jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

2. Tes Soal Matematika  

Tes soal matematika digunakan peneliti untuk mengetahui hasil 

belajar siswa yang diberi perlakuan menggunakan metode tutor sebaya 

(kelas eksperimen) dan hasil belajar siswa yang tidak diberi perlakuan 

                                                           
4 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: PT Bumi  

Aksara, 2007), hal. 127  
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(kelas kontrol). Tes soal matematika yang diberikan dalam penelitian ini 

berupa tes tulis dengan soal sebanyak 10 soal dengan bentuk esai. 10 

soal tersebut berupa soal uraian dan semuanya mencangkup tentang 

pecahan. Dengan kisi-kisi sebagai berikut: 

Table 3.2 kisi-kisi soal matematika 

Kd Indikator No soal Bentuk Jumlah 

3.2 Menjelaskan 

berbagai bentuk 

pecahan ( pecahan 

biasa, campuran 

desimal dan persen) 

dan hubungan 

diantaranya 

3.2.2 siswa mampu 

mengubah pecahan biasa 

menjadi pecahan desimal 

dan sebaliknya 

1,2,3  Uraian  3 

3.3.3 Siswa mampu 

mengubah pecahan biasa 

menjadi pecahan campuran 

dan sebaliknya 

4,5  Uraian  2 

 3.3.4 Siswa mampu 

mengubah pecahan  

menjadi persen dan 

sebaliknya 

6.7.8 Uraian  3 

3.2.5 Siswa mampu 

mengurutkan pecahan 

dengan benar 

9.10 Uraian  2 
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E. Analisis Data  

Sesuai dengan jenis penelitian dan jenis data, maka analisis yang 

digunakan adalah analisis kuantitatif dengan penggunaan rumus statistik 

yang dalam pelaksananaannya menggunakan bantuan SPSS. Adapun tahap 

dalam analisis data sebagai berikut: 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui setelah diadakan 

penelitian apakah data kedua kelas tersebut berdistribusi normal atau 

tidak. Untuk menguji normalitas data dengan memasukan nilai N-

gain score dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan bantuan 

SPSS. Setelah data berdistribusi normal dilanjutkan dengan uji 

homogenitas. Adapun ketentuan uji normalitas adalah sebagai 

berikut: 

1. Nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

2. Nilai signifikansi > 0.05 maka data berdistribusi normal 

 

b. Uji Homogenitas  

Uji Homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

sampel memiliki kesamaan atau tidak pada variansi antar 

kelompok yang ingin dibandingkan. Untuk mengambil keputusan 

berpedoman pada ketentuan berikut: jika nilai signifikansi nilai 

sig. < 0,05 artinya tidak memiliki variansi yang homogen dan jika 
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nilai signifikansi nilai sig. > 0,05 berarti data memiliki variansi 

yang homogen. Untuk memperkuat hasil perhitungan dilakukan 

uji homogenitas dengan SPSS 16.0.  

 

2. Uji Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis gain score. Analisis gain 

score digunakan untuk melihat perbandingan nilai pretes dan postes. 

Analisis gain secore dipakai apabila ada interaksi atau perbedaan 

antara kelompok kelas ekperimen dengan kelompok kelas kontrol. 

Untuk menghitung gain score dilakukan dengan menggunakan 

bantuan SPSS. Setelah mengetahui nilai dari gain score selanjutnya 

menggunakan uji independent sample T-test. Perhitungan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh kelas eksperimen dibandingkan 

dengan kelas kontrol. Adapun hipotesis penelitian yang dirumuskan 

yaitu: 

1. Jika nilai thitung > ttabel,   maka H0 diterima dan H1ditolak yang 

berarti rata-rata mempunyai kesamaan  

2. Jika nilai thitung < ttabel , maka H0 ditolak dan H1diterima yang 

berarti rata-rata mempunyai perbedan . 

Selanjutnya menggunakan uji manova, Peneliti menggunakan uji 

manova (Multivariate Analysis of Variance) untuk mengengatahui ada atau 

tidaknya pengaruh metode tutor sebaya terhadap motivasi dan hasil belajar 

matematika MI Muhammadiyah Plus Suwaru. Pengujian ini dilakukan 
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dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Untuk menguji manova data 

yang digunakan adalah dari gain secore angket motivasi dan hasil belajar 

matematika siswa. 

 


