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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan 

salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, 

terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain 

penelitian, baik tentang tujuan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, 

sampel data, sumber data, maupun metodologinya (mulai pengumpulan data 

hingga analisis data).40 

2. Jenis penelitian. 

Berdasarkan jenis penelitian yang dibahas dalam penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan jenis penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen 

adalah cara yang digunakan dalam penelitian yang banyak menggunakan 

aturan dengan persyaratan ketat yang harus diikuti oleh para peneliti.41  

Dalam penelitian ini desain penelitian yang peneliti pilih adalah quasi 

eksperimen design. Tujuannya adalah untuk memprediksi keadaan yang dapat 

                                                           
40Puguh Suharso, Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan 

Praktis, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hal. 3 
41 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan:Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2003), hal. 17 
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dicapai melalui eksperimen yang sebenarnya, tetapi tidak ada pengontrolan 

dan/atau manipulasi terhadap seluruh variabel yang relevan.42 

  Dalam desain ini terdapat dua kelompok yaitu kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Kelompok yang diberi treatment (perlakuan) disebut 

kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut 

kelompok kontrol. Dalam penelitian ini peneliti mengambil dua kelompok 

yaitu kelompok kelas pertama dengan model pembelajaran SAVI (Somatic, 

Auditori, Visual, Intelegensi) digunakan sebagai kelas eksperimen, sedangkan 

kelas kedua dengan menggunakan metode pembelajaran matematika 

konvensional sebagai kelas kontrol. Pada akhir proses belajar mengajar kedua 

kelompok tersebut diukur dengan menggunakan alat ukur yang sama yaitu tes 

pemahaman materi matematika sedangkan pada kelas eksperimen siswa juga 

diberikan angket untuk mengukur motivasi belajar siswa. 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.43 

 

 

                                                           
42 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan…, hal. 74 
43 Sugiyono, METODE PENELITIAN PENDIDIKAN…, hal. 118 
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