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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat 

kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. 

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu 

rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan 

dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. 

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia. 

Sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. 

Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-

langkah tertentu yang bersifat logis.
1
 

Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan metode penelitian adalah strategi umum yang dipakai dalam pengumpulan 

data dan analisis yang diperlukan guna menjawab persoalan yang di hadapi. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, yaitu 

                                                           
1
 Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.(Bandung: Alfabeta) 
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metode penelitian yang menguji kebenaran hipotesis yang menyangkut hubungan 

kasual (sebab-akibat).  

Penelitian eksperimen diadakan dengan mengontrol variabel tertentu yang 

relevan dan mengobservasi efek atau pengaruhnya terhadap satu atau lebih variabel 

terikat. Desain Experimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasy 

Exsperiment Design. Hal ini dikarenakan tidak memungkinkan bagi peneliti untuk 

mengendalikan dan memanipulasi semua variabel yang relevan. Metode penelitian 

eksperimen diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.
2
  

B. Desain Penelitian 

 Terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam 

penelitian dan yang telah dicoba oleh peneliti untuk memperoleh variabel yang 

relevan. Desain peneliti yang digunakan dalam penelitian ini adalah Posttest Only 

Control Design.
3
  

Dalam penelitian ini responden dikelompokkan menjadi dua kelompok. 

Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen, yaitu peserta didik yang mendapat 

perlakuan pembelajaran matematika dengan model Flipped Classroom. Kelompok 

kedua adalah kelompok kontrol, yaitu peserta didik yang mendapat perlakuan 

pembelajaran matematika dengan model konvensional. 

 

 

                                                           
2
Sugiyono,Op.Cit, h. 112 
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Table 3.1 

Desain Penelitian Posttest Only Control Design 

 

Kelas Tahap Perlakuan Test 

Eksperimen X O1 

Kontrol –  O2 

Keterangan : 

O1,    : Posttest untuk kelompok eksperimen  

O2   : Posttest untuk kelompok control 

X   : Pembelajaran Model Flipped Classroom 

 

 Pada kelas eksperimen diterapkan model Flipped Classroom, sedangkan pada 

kelas control diterapkan pembelajaran konvensional. Pada akhir pembelajaran 

dilakukan tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Tes dilakukan di 

kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan soal yang sama. Soal tes yang diberikan 

kepada kelas sampel adalah soal yang telah diuji coba oleh para ahli. 

C. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
4
 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah satu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Penelitian ini 

mengkaji keterkaitan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Penentuan 

                                                           
4
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variabel bebas dan variabel terikat biasanya dinyatakan dengan X (variabel bebas) 

dan Y (variabel terikat). Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel independen (variabel bebas) (X) adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat), yang menjadi variabel bebas adalah model Flipped 

Classroom 

2. Variabel dependen (variabel terikat) (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 
5
, yang menjadi variabel 

terikat adalah kemampuan pemahaman konsep matematis. 

D. Populasi dan Sampel  

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 kesimpulannya.
6
 Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas X IPA 1 berjumlah 36 siswa dan kelas X IPA 2 berjumlah 31 

siswa.  

2. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.
7
 Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel 

dengan metode Purposive Sampling. Purposive sampling adalah pengambilan 

                                                           
5
 Ibid. h. 39 

6
 Ibid. h. 80 

7
 Ibid. h .81 
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sample secara sengaja dengan persyaratan sampel yang diperlukan.
8
 Seringkali 

banyak batasan yang menghalangi peneliti mengambil sampel secara random 

(acak). Dengan menggunakan purposive sampling, diharapkan kriteria sampel yang 

diperoleh benar-benar sesuai dengan peneliti yang akan lakukan. Menurut hasil 

wawancara dengan guru Matematika MAN Krui, siswa atau kelas yang memiliki 

kemampuan pemahaman konsep yang seimbang adalah siswa kelas X IPA 1 dan X 

IPA 2 MAN Krui Pesisir Barat, jadi dengan demikian kelas yang digunakan untuk 

penelitian kali ini adalah kelas X IPA 1 dan X IPA 2 yang berjumlah 67 siswa. 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini, maka 

teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti antara lain. 

1. Wawancara (interview) 

  Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit/kecil.
9
 

2. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang mampu 

memberikan informasi kuantitatif, seperti jumlah peserta didik, peserta didik dalam 

suatu sekolah. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi yang digunakan untuk 

                                                           
8
 www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-smpel-dengan metode.html/m=1 

9
 Ibid h.137 
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mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa data sekolah, gambar ketika proses pembelajaran, dan 

sebagainya.
10

 

3. Metode Tes 

 Tes adalah cara ( yang dapat digunakan) atau prosedur (yang perlu ditempuh) 

dalam rangka pengukuran dan penilaian dibidang pendidikan yang berbentuk 

pemberian tugas atau serangkaian tugas yang berupa pertanyaan-pertanyaan (yang 

harus dijawab), atau perintah-perintah (yang harus dikerjakan) oleh tastee. Sehingga 

(atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut) dapat dihasilkan 

nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi testee.
11

 

F. Instrumen Penelitian 

 Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena 

sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau 

dinamakan membuat laporan dari pada melakukan penelitian. Namun demikian 

dalam skala yang paling rendah laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk 

penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk tes. Tes yang 

diberikan berupa butir soal uraian untuk kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa.  

 

                                                           
10

 Anas sudijono, pengantar evaluasi pendidikan, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2006). 

hlm, 76 
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1. Tes Hasil Belajar Kemampuan Pemahaman Konsep 

Instrumen bantu dalam penelitian ini adalah soal tes yang digunakan sebanyak 

10 butir soal berbentuk soal uraian atau essay. Kelebihan tes essay yaitu melatih 

siswa berpikir kritis dan kreatif yang dituangkan kedalam kalimat. Sedangkan 

kelemahannya adalah sukar emeriksanya dan sulit dalam pensekoran karena 

jawaban siswa heterogen.
12

 Untuk itu perlu dibuatnya pedoman penskoran serta 

format kisi-kisi soal dengan materi Relasi dan Fungsi. 

Instrumen dalam penelitian ini dibuat dengan memperhatikan indikator-indikator 

kemampuan pemahaman konsep: 

a. Menyatakan ulang konsep suatu konsep 

b. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 

c. Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konesp 

d. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu 

e. Mengaplikasikan konsep pada pemecahan masalah 

2. Validasi Instrumen Soal 

Validasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesasihan suatu instrumen
13

. Sedangkan Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Sedangkan pengertian 

valid itu sendiri adalah instrument yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

                                                           
12

 Eddy Soewardi Kartawidjaja, pengukuran dan Hasil Evaluasi Belajar (Bandung: Sinar 

Baru,1987), h.49 
13

 Suharsimi Arikunto, Suharsimi Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, h. 80 
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seharusnya diukur. Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan 

data yang akurat maka instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini harus 

memenuhi kriteria tes yang baik. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika 

hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes 

tersebut dengan kriterium.  

Validasi dalam penelitian ini menggunakan Validasi Isi. Validasi Isi adalah 

sebuah instrumen menunjuk suatu kondisi sebuah instrument yag disusun 

berdasarkan isi materi pelajaran yang dievaluasi.
14

 Dengan kata lain untuk menguji 

validitas isi instrument tes dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi 

intrumen dengan materi pembelajaran yang diajarkan.  

Sebelum soal digunakan, instrument tes tertulis ini terlebih dahulu divalidasi 

oleh para ahli, yaitu ahli matematika terdiri dari 3 dosen, dan seorang guru 

matematika. Validasi diarahkan pada kesesuaian soal dengan materi, kesesuaian 

soal dengan indikator, dan ketepatan penggunaan bahasa. Nama-nama Validator 

dapat terlihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.2 

Nama-nama Validator Instrumen Soal 

 

No Nama Pekerjaan Ahli 

1 Suherman, M.Pd Dosen UIN Raden Intan Lampung Matematika 

2 Abi Fadilla, M.Pd Dosen UIN Raden Intan Lampung Matematika 

3 Rany Widyastuti, M.Pd Dosen UIN Raden Intan Lampung Matematika 

4 Purwanto, S.Pd Guru Matematika MAN Krui 

Pesissir Barat 

Pendidikan 

Matematika 

  

Berdasarkan validasi yang telah dilakukan, keempat validator tersebut 

menyatakan bahwa instrumen tes tertulis tersebut valid dan layak utuk digunakan 

dengan beberapa perbaikan. Lembar validasi instrument tes tertulis terdapat pada 

lampiran. 

G. Teknik Analisis Data 

Untuk keperluan uji keseimbangan, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

terhadap data awal kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Adapun uji 

prasyarat terhadap data tersebut meliputi uji normalitas dengan menggunakan metode 

Liliefors dan uji homogenitas variasi dengan menggunakan metode uji kesamaan dua 

varians. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel dalam penelitian 

ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, 
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uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Liliefors15, dengan rumus 

sebagai berikut: 

             ( )   ( )           (   ) 

Dengan hipotesis: 

   : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

   : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Kesimpulan: Jika                 (   )                  

Langkah-langkah Liliefors: 

1) Mengurutkan data  

2) Menentukan frekuensi masing-masing data  

3) Menentukan frakuensi komulatif 

4) Menentukan nilai Z dimana    
    ̅

 
 dengan  ̅  

∑  

 
 ,  

  √
∑(    ̅) 

   
  

5) Menentukan nilai  ( ) dengan menggunakan table z 

6) Menentukan  ( )  
    

 
 

7) Menentukan nilai     ( )   ( )   

8) Mentukan nilai             ( )   ( )   

9) Menentukan nilai         (   ) 

                                                           
15

 Budiyono, Statistik untuk penelitian,(jawa tengah : UPT penertiban dan percetakan, 2003), 

h 170. 
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10) Membandingkan          dan         serta membuat kesimpulan. Jika 

              , maka                

2. Uji Homogenitas 

Uji kesamaan dua varians adalah pengujian mengenai sama tidaknya varians-

varians dua buah distribusi atau lebih. 

Uji homogenitas yang digunakan peneliti adalah uji kesamaan dua varians 

digunakan untuk menguji apakah kedua data tersebut homogen yaitu dengan 

membandingkan kedua variansnya. Rumus uji kesamaan dua varians sebagai 

berikut:  

a. Hipotesis 

   = Tidak ada pengaruh antara varians 1 dan varians 2 

   = Ada pengaruh antara varians 1 dan varians 2 

b. Cari         dengan menggunakan rumus; 

  
                

                
  

 

c. Tetapkan taraf signifikan ( ) 

d. Hitung        dengan rumus 

           

  

(                                           ) 

e. Tentukan pengujian    yaitu: 

Jika                maka    diterima (homogen) 

f. Bandingkan         dengan        

g. Buatlah kesimpulannya.
16

  

 
                                                           

16
 Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2011), h.133-134. 
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H. Uji Hipotesis 

Setelah uji normalitas dan homogenitas terpenuhi, maka dilakukan uji hipotesis. 

Untuk uji hipotesis, peneliti menggunakan uji “t” yang satu sama lain tidak 

mempunyai hubungan. 

Rumus yang digunakan yaitu: 

t = 
X

   X
 

     √
 

  
  

 

  

  dimana  Sgab = 
X

   X  

√
(        

   (     )  
 

         
 (

 

  
  

 

  
)

 

Keterangan : 

X   = Nilai rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis kelas eksperimen 

X   = Nilai rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis kelas kontrol 

   = Banyaknya peserta didik kelas eksperimen 

   = Banyaknya peserta didik kelas control 

  
  = Varians data kelompok eksperimen 

  
  = Varians data kelompok control 

     = Simpangan baku kedua kelompok 

 

Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis ini sebagai berikut: 

1. Rumusan Hipotesis 

a. Ho  : Kemampuan Pemahaman konsep dengan model Flipped Classroom 

tidak memberikan yang lebih baik daripada pembelajaran konvensional 

b. H1  : Kemampuan Pemahaman konsep dengan model Flipped Classroom 

memberikan yang lebih baik daripada pembelajaran konvensional 

2. Taraf signifikan 

Α = 0,05 
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3. Kriteria Uji 

    |       |                          (Uji Dua Pihak) 

T-test 2 sempel tak berkorelasi merupakan salah satu uji statistika parametrik 

sehingga mempunyai asumsi yang harus dipenuhi, yaitu normalitas dan 

homogenitas. Jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka solusi menggunakan uji 

non parametrik  atau ditransformasikan. Uji non parametrik yang digunakan yaitu 

uji Mann-Whitney.  Jika asumsi normalitas  tidak terpenuhi, maka rumus uji-t yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

   
( ̅   ̅ )    

√(
  

 

  
)  (

  
 

  
)

 

        (    ) 

Dengan rumus derajat bebas: 

   
(
  

 

  
 

  
 

  
) 

(
  

 

  
) 

     
(
  

 

  
) 

    

 

Dengan: 

 ̅  = Rata-rata sempel satu 

 ̅  = Rata-rata sempel dua 

   = Banyak data sampel satu 

   = Banyak data sampel dua 

   = Simpangan baku sampel satu 

   = Simpangan baku sampel dua 

  


