
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian  

1. Pendekatan penelitian   

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 

suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif 

atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan
1
. 

2. Jenis penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimen (quasi 

experimental). Kuasi eksperimen ini disebut juga sebagai eksperimen semu. Tujuan 

dari kuasi eksperimen ini adalah untuk memprediksi keadaan yang dapat dicapai 

melalui eksperimen yang sebenarnya, tetapi tidak ada pengontrolan atau manipulasi 

terhadap seluruh variable yang relevan
2
. 

Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti memberikan perlakuan eksperimen 

terhadap sebagian kelompok (kelas eksperimen) dan memberikan perlakuan biasa 

kepada kelompok yang lain (kelas kontrol). Dalam penelitian ini, kelas eksperimen 

akan diberi teori Brunner sedangkan kelas kontrolnya diberi model pembelajaran biasa 

atau konvensional. Dengan penelitian ini, peneliti akan melihat ada tidaknya pengaruh 

kreativitas belajar dan hasil belajar matematika siswa pada kelas eksperimen setelah 

diberi perlakuan dengan menggunakan teori Bruner. 
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B. Populasi, Sample dan Sampling Penelitian  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
3
Sedangkan menurut pengertian lain 

populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian, baik berupa katrakteristik nilai-nilai, 

jumlah maupun jenisnya.
4
 

Jadi yang dimaksud populasi adalah keseluruhan unsur-unsur yang memiliki satu 

atau beberapa karakteristik yang sama, sehingga populasi penelitian merupakan 

gambaran tentang apa yang harus diteliti, tetapi dengan perimbangan. Biasanya tidak 

semua populasi diteliti meskipun jumlahnya sudah diketahui. Dalam penelitian ini 

populasinya adalah siswa kelas VII SMP Islam MIA Tulunaggung yang berjumlah 32 

siswa. 

2. Sample 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.
5
 Sedangkan menurut pengertian lain sampel adalah himpunan bagian dari 

populasi yang dipilih peneliti untuk diobservasi. Sampel merupakan sebagian dari 

keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili terhadap populasi yang diambil. 

Pengambilan sampel ini dilakukan karena peneliti tidak memungkinkan untuk menliti 

populasi yang ada. Dalam hal ini yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VII SMP Islam MIA Tulungagung. 
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3. Teknik sampling  

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel dengan syarat besarnya 

sampel harus terpenuhi dan representativenes atau mewakili semua komponen 

populasi.
6
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh (sampling 

sensus), sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi 

relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisai 

dengan kesalahan yang sangat kecil.
7
   

Alasan digunakan teknik sampling jenuh ini karena semua populasi dijadikan 

sebagai sampel penelitian. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu mengetahui 

kemampuan berkoneksi siswa. Dalam penelitian ini mengambil kelas VII yang dibagi 

menjadi dua kelompok sebagai objek penelitian dengan pertimbangan bahwa kelas 

tersebut memiliki kemampuan yang hampir sama yang didasarkan pada nilai rata-rata 

tes matematika.  

 

C. Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukuran  

1. Sumber data 

Data merupakan keterangan tentang  suatu hal, dapat berupa sesuatu yang 

diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat 

angka, simbol, kode dan lain-lain. Sedangkan sumber data adalah subyek darimana data 

dapat diperoleh.
8
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Menurut pengertian tersebut penulis berusaha mendapatkan data yang bersumber 

pada: 

a. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data responden. Responden adalah orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Responden 

dari pengertian ini adalah: 

1) Kepala sekolah. 

2) Guru bidang studi.  

3) Siswa kelas VII. 

b. Sumber data sekunder yaitu: 

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi tentang 

struktur pegawai dan sekolah. 

Untuk mempermudah identifikasi, sumber data diklarifikasikan dalam tiga 

tingkatan yaitu: 

1) Person, yaitu sumber data yang memberikan data berupa jawaban lisan melalui 

wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. 

2) Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan 

bergerak. 

Diam, misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, dan lain-lain. 

Bergerak, misalnya aktivitas, kinerja, laju kendaraan, kegiatan belajar mengajar, 

dan lain-lain 

3) Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, dan 

atau simbol-simbol. 

2. Variabel Data 



Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya
9
. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel 

bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). 

a. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel terikat.
10

 Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah X1= pengaruh penerapan teori Bruner  

Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas.
11

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Y1= 

kreativitas belajar matematika siswa kelas VII SMP islam MIA Tulungagung. Y2= 

hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP islam MIA Tulunagung. 

3. Operasionalisasi variabel 

Operasional variabel adalah penarikan batasan yang lebih menjalankan ciri-ciri 

spesifik yang lebih subtantif dari suatu konsep. Operasionalisasi merupakan 

indikator yang digunakan dalam penyusunan penelitian.dalam penelitian ini 

terdapat tiga variabel yang diteliti, yaitu penerapan teori bruner(X), kreativitas 

belajar(Y1), dan hasil belajar(Y2). Untuk melakukan pengolahan data diperlukan 

unsur lain yang berhubungan dengan variabel dimensi, indikator, ukuran dan skala 

dimana variabel pengukuran dengan menggunakan skala ordinal, operasional untuk 

variabel ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 2 
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Operasional variabel  

Variabel  Indikator  Ukuran  Bentuk penyataan 

Teori bruner(x) Informasi  Mampu memahami 

materi yang 

disampaikan. 

Siswa mampu 

memberikan jawaban 

atas pertanyaan guru 

Transformasi  Mampu mengolah  

materi  

Siswa membuat 

pembaruan pada 

materi yang 

disampaikan oleh 

guru 

Evaluasi  Mampu menilai 

sendiri seberapa 

jauh informasi 

yang diperoleh. 

Siswa bisa memahami 

gejala-gejala lain atas 

materi yang 

disampaiakan. 

Kreativitas 

belajar(Y1) 

Kefasihan  Mampu 

menyelesaiakan 

masalah dengan 

berbagai macam 

jawaban.  

Siswa bisa 

menyelesaiakan 

masalah dengan 

berbagai macam 

jawaban. 

Flesibilitas  Mampu 

menyelesaiakn 

masalah dengan 

satu cara kemudian 

menggunakan cara 

lain. 

Siswa bisa 

menyelesaiakn 

masalah dengan satu 

cara kemudian 

menggunakan cara 

lain. 

Kebaruan  Mampu memeriksa 

cara penyelesaian 

kemudian membuat 

lainnya berbeda. 

Siswa bisa memeriksa 

cara penyelesaian 

kemudian membuat 

lainnya berbeda. 

Hasil belajar 

(Y2) 

Kognitif  Pengetahuan, 

pemahaman, 

aplikasi, analisis, 

sintesis, evaluasi 

Dapat 

menunjukan,dapat 

menjelaskan,dapat 

mendefinisikan, dapat 

memberikan 

contohdapat 

menguraiakan, dapat 

mengklarifikasikan, 

dapat 

menghubungkan, 

dapat menyimpulkan 

 Afektif Penerimaan, 

penanggakapan, 

penilaian, 

internalisasi, 

karakterisasi, 

Menunjukan sikap 

menerima dan 

menolak, kesedian 

berpartisipasi atau 

terlibat, menganggap 

penting dan 

bermartabat, 

menganggap indah 

dan 



harmonis,mengingkari 

 Psikomotorik  Ketrampilan 

bergerak dan 

bertindak, 

kecakapan ekspresi 

verbal dan non 

verbal 

Mengkordinasikan 

gerak mata kaki,dan 

angggota tubuh, 

mengucapkan 

membuat mimik dan 

gerakan dan jasmani.  

 

 

 

4. Skala pengukuran  

Menurut Stevens, pengukuran adalah penggunaan angka-angka pada objek 

atau peristiwa menurut aturan tertentu
12

. Skala pengukuran yang digunakan   

dalam analisi statistik dikategorikan empat macam, yaitu:
13

 

a. Skala normal  

Skala nominal adalah angka yang tidak mempunyai arti hitung. Angka yang 

diterapkan hanya berupa simbol atau tanda dari objek yang akan dianalisis. 

b. Skala ordinal 

Skala ordinal adalah suatu skala yang sudah mempunyai daya pembeda, 

tetapi perbedaan antara angka yang satu dengan angka yang lainnya tidak konstan 

(tidak mempunyai interval yang tetap). Uji statistik yang dapat digunakan adalah 

uji statistik nonparametik. 

c. Skala interval 

Skala interval adalah suatu skala yang mempunyai rentangan konstan antara 

tingkat satu dengan yang aslinya, tetapi tidak mempunyai angka nol mutlak. 

d. Skala rasio 
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Skala rasio merupakan skala tertinggi tingkatannya, karena selain 

mempunyai kesamaan dengan skala interval, skala rasio mempunyai titik nol 

yang sebenarnya. Ini berarti apabila suatu objek penelitian diukur dengan skala 

rasio dan berada pada titik nol, maka gejala atau sifat yang diukur benar-benar 

tidak ada. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji statistik parametrik
14

. 

Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan adalah skala 

nominal dan rasio dimana X= nominal dan Y= rasio . Skala ini nanti digunakan 

pada nilai tes kreativitas belajar dan hasil belajar matematika siswa di SMP Islam 

MIA Tulungagung.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian  

a. Teknik pengumpulan data  

Dalam rangka penelitian lapangan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data anatar lain: 

1) Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan jalan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai 

berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi 

buatan untuk mencapai tujuan tertentu
15

. Dalam penelitian ini observasi digunakan 

untuk memperoleh data mengenai langkah-langkah penerapan teori Bruner di kelas, 

motivasi siswa di kelas, keadaan gedung, dan letak geografis di SMP islam MIA 

Tulungagung. 
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2) Tes  

Tes adalah sederatan pertanyaan atau latihan atau alat yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, dan kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok. Jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes tertulis dengan bentuk uraian. Tes ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang hasil belajar matematika siswa dalam menyelesaikan soal aritmatika sosial 

kelas VII SMP islam MIA Tulungagung Tahun Ajaran 2017/2018. 

3) Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah tertulis SMP islam 

MIA Tulungagung, keadaan guru dan pegawai struktur organisasi, data tentang 

jumlah siswa dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian. 

b. Instrumen penelitian  

instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Pedoman tes  

Pedoman tes ini menggunakan evaluasi yaitu post tes yang dilakukan sesudah 

pembelajaran berlangsung untuk mengetahui hasil belajar siswa. Baik dikelas 

eksperimen maupun kelas kontrol yang kemudian akan dibandingkan hasil belajar 

siswa dari keduakelas tersebut. 

2) Pedoman dokumentasi  

Pedoman dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini melihat dan 

mencatat dari data yang sudah ada ditempat penelitian, misalnya buku-buku, catatan-

catatan, arsip-arsip dan benda-benda tertulis lain untuk dibaca dan dipelajari guna 

tujuan penelitian. 



 

E. Teknik Analisis Data  

Alat yang digunakan dalam analisis data disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

Dalam penelitian kuantitatif memakai metode kuantitatif atau biasa disebut metode 

statistik. Dalam penelitian yang digunakan ialah Uji MANOVA. Uji MANOVA dilakukan 

untuk mengetahui terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam 

analisis ini penulis akan menunjukkan pengaruh model quantum teaching dengan media 

puzzle aljabar terhadap minat dan hail belajar siswa. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah kelas ekspeimen dan 

kelas control setelah di kenai perlakuan berdistribusi normal atau tidak. Nilai yang 

digunakan adalah nilai semester sebelumnya dan uji yang digunakan adalah uji Chi-

Kuadrat, dengan hipotesis : 

H0 = data berdistribusi normal 

H1 = data tidak berdistribusi normal 

Pengujian hipotesis 

   ∑
        

  

 

   

 

Keterangan : 

   = Chi Kuadrat 

   = frekuensi hasil pengamatan  

   = frekuensi yang di harapkan 

 

  

2. Uji homogenitas  



Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kelas control dankelas 

eksperimen setelah dikenai pelakuan mempunyai varian yang sama (homogeny) atau 

tidak. Statistikyang digunakan untuk uji homogenitas sampel adalah dengan ujiF, 

dengan rumus : 

F 
               

                
 

Hipotesis yang digunakan : 

H0 :   
  =   

  

H1 :   
      

  

Kedua kelompok mempunyai varian yang sama, atau dengan kata lain H0 diterima 

apabila menggunakan      menghasilkan                        diperoleh 

dengan :dk pembilang =      dan dk penyebut =     . 

 

3. MANOVA 

Uji perbedaan rata-rata digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan 

adanya perbedaan hasil siswa yang pembelajarannya diterapkan model quantum 

teaching dengan prestasi belajar siswa yang pembelajarannya secara konvensional. 

Untuk uji perbedaan rata-rata digunakan MANOVA. Karena merupakan teknik 

analisis hubungan antara satu variabel factor dan kovariat dengan satu atau lebih 

variabel dependen.Yang nantinya jika ada perbedaan maka terdapat pengaruh 

penerapan pembelajaran model quantum teaching.  

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum uji dilakukan. Adapun 

serangkaian pengujian tersebut : 

a. Merumuskan hipotesis 



Ho : (1 2) Tidak adanya pengaruh model pembelajaran Quantum Teaching 

dengan media puzzle aljabar terhadap minat dan hasil belajar Matematika 

siswa materi Operasi Bentuk Aljabar di MTs Assyafi’iyah Gondang. 

H1 : (1 ≠2) Adanya pengaruh model pembelajaran Quantum Teaching dengan 

media puzzle aljabar terhadap minat dan hasil belajar Matematika siswa 

materi Operasi Bentuk Aljabar di MTs Assyafi’iyah Gondang. 

Keterangan: 

1 = Rata-rata kelompok eksperimen 

2 = Rata-rata kelompok kontrol 

b. Uji hipotesis  

Analisis varian multivariate merupakan terjemah dari multifariate analisis of 

varian. Bedanya dalam ANOVA varianyang dibedakan berasal dari satu variabel 

terikat, sedangkan pada MANOVA, varian yang dibedakan berasal dari lebih dari 

satu variable terikat. Adapun persyaratan untuk uji MANOVA, yaitu: 

1. Uji Homogenitas Varian 

Uji homogenitas dapat dilihat darihasil uji Leven’s dengan kriteria nilai 

Sig.       maka dapat dikatakan memiliki varian homogeny. 

2. Uji homogenitas Matriks Covarian 

Uji homogenitas matriks covarian dapat dilihat darihasil uji Box’s M, dengan 

kriteria hasil uji Box’s memiliki nilai Sig       maka dapat disimpulkan 

covarian dependen sama. 

Rumus MANOVA: 

Model MANOVA untuk membandingkan vector mean sebanyak g adalah sebagai 

berikut : 

                           dan I = 1,2,3, …,g. 



Vector observasi dapat dikomposisi ulang sesuai model, sebagai berikut. 

                       ̅                       ̅   ̅                      ̅    ̅  

(observasi) 

(rata-rata 

sampel 

keseluruhan  ) 

(stimasi efek 

perlakuan    
(residu    ) 

Tabel MANOVA untuk membandingkan vector mean adalah sebagai berikut : 

Sumber Variasi 
Matriks Jumah Kuadrat dan Perkalian 

Silang 
Derajat kebebasan 

Treatment  

 

 

 

Residu (Eror) 

  ∑               
 

   

 

  ∑∑(     ̅ )(     ̅ )
 

  

   

 

   

 

 

    

 

∑    

 

   

 

Total (Rata-rata 

terkecil)     ∑∑(     ̅ )(     ̅ )
 

  

   

 

   

 

 

∑    

 

   

 

Selanjutnya, dari niai B dan W dihitung koefisien  ʌ *
 dengan menggunakan rumus :    

ʌ *  
| |

|   |
 

Hipotesis diatas diuji dengan menggunakan rumus uji-t pihak kanan, dengan 

menggunakan rumus tersebut: 

a. Jika   
  =   

  rumus yang digunakan yaitu: 

 

        t1 -             

Keterangan : 

  ̅̅̅ : mean sampel kelas eksperimen 



  ̅̅ ̅  : mean sampel kelas kontrol 

n1 : jumlah peserta didik pada kelas eksperimen 

n2 : jumlah peserta didik pada kelas kontrol 

s: standar deviasi gabungan data eksperimen dan kontrol 

  
 : variansi data kelas eksperimen 

  
 : variansi data kelas control 

Kriteria pengujian adalah H diterima jika menggunakan = 5 % menghasilkan t 

hitung tabel t dengan dk = n1+ n 2 - 2, dan H0 ditolak untuk 

harga t lainnya. 

b. Jika   
      

  rumus yang digunakan yaitu : 

 

kriteria pengujian adalah terima    jika  

 
         

     
    

         

     
  dengan     

  
 

  
 ;     

  
 

  
 

t1= t(1-α ), (n1-1) dan t2 = t(1-α ), (n2-1) tβ, m didapat dari daftar distribusi 

student dengan peluang β dan dk = m. Untuk harga t lainnya,  H0 ditolak. 

 

Keterangan : 

t  : uji t 

  ̅̅̅ : mean sampel kelas eksperimen 

  ̅̅ ̅  : mean sampel kelas kontrol 

S  : simpangan baku gabungan 

S1  : simpangan baku kelas eksperimen 

S2  : simpangan baku kelas kontrol 



n1  : banyaknya kelas eksperimen 

n2  : banyaknya kelas kontrol 


