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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis atau Desain Penelitian 

Penelitian merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi 

(data) logis untuk beberapa kegunaan tergantung pada tujuan dari 

dilaksanakannya penelitian. Dari segi data yang dikumpulkan, penelitian 

dibagi menjadi 2 yaitu penelitian menggunakan data kuantitatif (penelitian 

kuantitatif) dan penelitian yang menggunakan data kualitatif (penelitian 

kualitatif). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif 

dan jenis penelitiannya eksperimen. Penelitian kuantitatif adalah penelitian 

yang menggunakan angka – angka yang dijumlahkan sebagai data yang 

kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik. (Suharsaputra, 2012 : 21 - 

49). 

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan jenis 

penelitian eksperimen yang bertujuan untuk meneliti apakah ada pengaruh 

penerapan teori Bruner terhadap kemampuan koneksi siswa materi pecahan 

kelas III SDN Mojolangu 5 Malang. Bentuk desain penelitian ini adalah 

menggunakan Pre – Experiment Designs (nondesigns).Desain ini belum 

dikatakan eksperimen sungguh – sungguh, karena masih terdapat variabel 

luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi 

hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata 

dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini terjadi, karena tidak adanya 
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variabel kontrol, dan sampel tidak dipilih secara randon.  (Sugiono, 2014 : 

74). 

Bentuk Pre – Experiment Designs yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah One Group Pretest – Posttest Design, karena hanya terdapat satu kelas 

eksperimen dan dalam desain ini terdapat pre-test sebelum diberi perlakuan 

dan post-test setelah diberi perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat 

diketahui lebih akurat, karena membandingkan sebelum diberi perlakuan dan 

sesudah diberi perlakuan. (Sugiono. 2014 : 74). 

 Bentuk pola hubungannya tampak sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.1 Desain One – Group Pretest – Posttest Design 

(Sugiyono, 2014 : 75) 

Keterangan :  

O1 = nilai pre-test (sebelum diberi perlakuan) 

O2 = nilai post-test (setelah diberi perlakuan) 

X  = perlakuan / treatment yang diberikan  

Rancangan ini hanya ada satu kelompok eksperimen, dimana pada 

awalnya akan dilakukan pre-test kemudian diberikan perlakuan post-test 

kemudian dianalisis pengaruhnya terhadap variabel yang diteliti. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SDN Mojolangu 5 Malang yang 

berlokasi di Jl. Sudimoro, No. 11, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. 

Tempat penelitian ini merupakan tempat magang peneliti yang telah ditempati 

O1 x O2 
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selama satu bulan magang penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 

17 Mei 2019 semester genap tahun ajaran 2018/2019.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas III SDN 

Mojolangu 5 Malang dengan jumlah 23 siswa, terdiri dari 13 siswa laki – laki 

dan 10 siswa perempuan. Teknik pengambilan sampel penelitian ini 

menggunkaan teknik nonprobability sampling jenis sampling purposive, 

dengan menggunakan kriteria yang sudah ditentukan yaitu siswa yang 

memiliki kemampuan koneksi. Sampel yang diambil sebanyak 23 siswa, 

terdiri dari 13 siswa laki – laki dan 10 siswa perempuan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Ada dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dari sebuah data hasil 

penelitian yaitu, kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan 

data.Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas instrumen dan 

kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara – cara yang digunakan 

untuk mengumpulkan data. (Sugiono, 2014 : 137). Pengujian kualitas 

instrumen dilakukan dengan melakukan validasi kepada ahli instrumen. Hal 

tersebut bertujuan untuk melihat apakah instrumen layak digunakan sebagai 

instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yang peneliti akan lakukan 

adalah teknik tes. 

Teknik tes ini adalah untuk mengukur dan melihat tingkat kemampuan 

koneksi siswa dalam pembelajaran materi pecahan kelas III SDN Mojolangu 5 

Malang. Pada penelitian ini tes dibagi menjadi dua bagian yaitu pre-test dan 

post-test. Pre-test atau tes awal dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 
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kemampuan koneksi siswa sebelum diterapkan teori Bruner, sedangkan post-

test atau tes akhir dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa setelah 

penerapan teori Bruner. 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

sebuah objek penelitian yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah  soal pre-test dan post-

test. Instrumen ini digunakan untuk mengukur pengaruh penerapan teori 

Bruner terhadap kemampuan koneksi siswa materi pecahan kelas III SDN 

Mojolangu 5 Malang. Tes diberikan kepada siswa berupa tes tertulis dalam 

bentuk soal yang terdiri dari 15soal. Adapun kisi – kisi soal tes tersebut 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 

Kisi – kisi Soal Pre-test dan Post-testKemampuan Koneksi 

INDIKATOR 

KEMAMPUAN 

KONEKSI 

KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKATOR SOAL 

 

BUTIR 

SOAL 

1. engenali dan 

memanfaatkan 

hubungan – 

hubungan 

antara gagasan 

dalam 

matematika 

 

3.4 

Menggeneralisasi 

ide pecahan sebagai 

bagian dari 

keseluruhan 

menggunakan 

benda-benda 

konkret. 

 

 Menunjukkan nilai 

pecahan dari gambar 

yang diarsir 

5 Soal 

 

 

 

 Menulis lambang 

bilangan pecahan 

1 Soal 

 Membandingkan nilai 

pecahan 

3 Soal 

 Menjumlahkan 

pecahan berpenyebut 

sama  

1 Soal 

 Mengurangkan 

pecahan berpenyebut 

sama 

1 Soal 
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INDIKATOR 

KEMAMPUAN 

KONEKSI 

KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKATOR SOAL 

 

BUTIR 

SOAL 

2. Memahami 

bagaimana 

gagasan – 

gagasan dalam 

matematika 

saling 

berhubungan 

dan mendasari 

satu sama lain 

untuk 

menghasilkan 

suatu keutuhan 

koheren 

4.4 Menyajikan 

pecahan sebagai 

bagian dari 

keseluruhan 

menggunakan 

benda-benda 

konkret. 

 Menyelesaikan soal 

dalam kehidupan 

sehari- hari yang 

melibatkan 

penjumlahan 

berpenyebut sama 

3 Soal 

 Menyelesaikan soal 

dalam kehidupan 

sehari- hari yang 

melibatkan 

pengurangan 

berpenyebut sama. 

1 Soal 

3. Mengenali dan 

menerapkan 

matematika 

dalam konsteks 

– konteks di luar 

matematika 

 

F. Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh 

responden dan sumber lain terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian kuantitatif terdiri atas dua macam, yaitu statistik deskriptif dn 

statistik inferensial (Sugiyono, 2014 : 147). Pada penelitian ini, jenis analisis 

data yang digunakan adalah statistik inferensial. Statistik inferensial 

merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel 

dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Statistik ini dapat 

disebut ststistik probabilitas, karena kesimpulan yang diberlakukan untuk 

populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang 

(probability).  

Berdasarkan data yang diperoleh, maka akan dilakukan beberapa 

teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini antara lain : 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil pre-test 

dan post-test terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dicari 

dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat. Chi Kuadrat untuk menguji 

frekuensi yang terdapat pada masing- masing sampel berbeda secara 

signifikan atau hanya kesalahan pengambilan sampel.  

Rumus Chi – Kuadrat menurut Bungin (2009 : 239) sebagai berikut : 

𝑥2=∑
(𝑓𝑜−𝑓ℎ)

2

𝑓ℎ
 

Keterangan : 

𝑥2= Chi – Kuadrat 

𝑓o = Frekuensi yang diperoleh 

𝑓h = Frekuensi yang diharapkan 

∑  = Sigma 

Kriteria :  

Jika 𝑥2 hitung  ≤ 𝑥2tabel dengan dk = k – 3 dan 𝛼 = 5 % maka data 

berdistribusi normal 

Keterangan : 

dk = derajat kebebasan 

k = banyak kelas interval 

Uji Normalitas penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov pada Windows SPSS 21. Uji normalitas data memiliki hipotesis 

sebagai berikut :  

Ho : data tidak berdistribusi normal 
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H1 : data berdistribusi normal 

Adapun kriteria untuk menentukan signifikasi sebuah data, yaitu : 

Data dengan probabilitas signifikasi > 0,05 maka Ho diterima 

Data dengan probabilitas signifikasi < 0,05 maka Ho ditolak 

2. Uji Homogenitas 

 Setelah uji normalitas untuk menunjukkan apakah sampel 

berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya adalah uji homogenitas. 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui beberapa varians populasi 

data sama atau tidak. Langkah – langkah menghitung uji homogenitas 

menurut Siregar (2013 : 168 – 169) sebagai berikut : 

a. Menghitung rata – rata nilai kelompok sampel  

�̅�𝑖 =
∑𝑋𝑖
𝑛

 

b. Menentukan nilai varian kelompok sampel 

𝑆𝑖
2=∑

(𝑋𝑖−�̅�𝑖)
2

𝑛−1
 

c. Menentukan nilai Fhitung  

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑆𝐵
2

𝑆𝐾
2 

Keterangan : 

�̅� = nilai rata – rata sampel ke ..... i 

Xi = data pada sampel ke .....i 

n = jumlah data 

𝑆𝐵
2  = untuk varian terbesar 

𝑆𝐾
2  = untuk varian terkecil 
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d. Membandingkan Fhitung dengan Ftabel pada tabel distribusi F, dengan dk 

pembilang n – 1 ( untuk varian terbesar) dan dk penyebut n – 1 (untuk 

varian terkecil). 

Jika Fhitung <  Ftabel , berarti homogen 

Jika Fhitung >  Ftabel , berarti tidak homogen 

 Untuk menguji homogenitas sebuah dapat menggunakan uji varian 

terbesar dan uji varian terkecil pada windows SPSS 21. 

Adapun kriteria untuk menentukan signifikasi sebuah data, yaitu : 

Data dengan probabilitas signifikasi > 0,05 maka Ho diterima, varians 

data adalah homogen. 

Data dengan probalitas signifikasi < 0,05 maka Ho ditolak, varians 

data adalah tidak homogen.  

 

3. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis menggunakan Paired Sampel T-test untuk mengetahui 

perbedaan rata-rata yang signifikan pada sebua data. Uji hipotesis dapat 

menggunkaan Paired Sample T-test atau uji t-tes pada windows SPSS 21. 

Adapun kesimpulan dari uji hipotesis ini adalah : 

Data dengan probabilitas signifikasi > 0,05 maka Ho diterima 

Data dengan probalitas signifikasi < 0,05 maka Ho ditolak 

Setelah semua data dianalisis dengan diuji prasyarat analisis 

tersebut, peneliti mendapatkan jawaban atas hipotesis dan dapat menarik 

sebuah kesimpulan dari perhitungan yang telah dilakukan. 


