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III. METODE  PENELITIAN 
 

A. Metode Penelitian 
 
 
Metode dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Penggunaan metode eksperimen ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah suatu metode, prosedur, sistem, proses, alat, bahan serta 

model efektif dan efesien (produktif) jika diterapkan di suatu tempat. Tujuan dari penelitian 

eksperimen adalah untuk mengetahui ada tidaknya suatu hubungan timbal balik antara seorang 

pengajar dengan siswa serta seberapa besar hubungan itu terjadi dengan memberikan perlakuan 

tertentu pada kelompok kelas eksperimen dan menyediakan kelas kontrol sebagai kelas 

perbandingan. Dengan  adanya kelas eksperimen dan kelas kontrol ini seorang peneliti dapat 

melihat sejauh mana prestasi yang dihasilkan oleh siswa. 

 
B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek dari penelitian yang dapat berujud semua kasus kejadian, 

orang, hal ataupun yang lain yang memiliki satu atau beberapa karateristik yang sama. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Bandar Lampung Tahun 

pelajaran 2009/2010, dan keterangan lebih jelas tertera pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2 Data Populasi Seluruh Siswa kelas VIII di SMP Negeri 5 Bandar Lampung Tahun 
Ajaran 2009/2010 

No Kelas 
Jenis kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1 VIII A 15 22 37 
2 VIII B 15 21 36 
3 VIII C 15 21 36 
4 VIII D 15 22 37 
5 VIII E 15 22 37 
6 VIII F 16 21 37 
7 VIII G 15 22 37 
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Jumlah 105 151 256 
Sumber : Staf TU tahun 2009/2010 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian anggota  populasi yang dapat diambil sebagai sumber data. 

Menurut Riduwan, Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan 

teknik tertentu yang bisa disebut dengan teknik sampling, sedangkan Arikunto mengatakan bahwa 

sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh 

populasi. Riduwan (2005 : 11) 

 
Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A, B, C, D, E, F, G. Karena banyaknya kelas 

yang ada di kelas VIII, maka pemilihan sampel menggunakan teknik random sampling dengan 

populasi seluruh kelas VIII, dengan pemilihan secara acak dan terpilih tiga kelas yang akan 

menjadi subyek penelitian yaitu kelas E sebagai kelas eksperimen dan kelas F sebagai kelas 

kontrol.  

 

 

 

 

 

Tabel 3. Jumlah sampel siswa kelas VIII E sebagai kelas eksperimen dan kelas F sebagai 
 kelas kontrol tahun pelajaran 2009/2010 
 

No Kelas 
Jenis kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1 VIII E 15 22 37 
2 VIII F 16 21 37 

Jumlah 31 43 74 
Sumber : Data Siswa SMP N 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010 
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C. Variabel dan Definisi Operasional 

 
1. Variabel 

Variabel adalah objek penelitian ataupun yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.  Dalam 

penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari varibel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah siswa yang mendapat pembelajaran dengan 

menggunakan Metode Brainstorming (X1) dan siswa yang tidak menggunakan Metode 

Brainstorming (X2), sedangkan variabel terikat (Y) adalah hasil belajar yang diperoleh siswa. 

 
2. Devinisi Operasional 

Operasional berasal dari bahasa inggris yaitu operational yang berasal dari anak kata operation 

yang artinya hal-hal yang berhubungan dengan prosedur pengumpulan data seperti pemberian tes, 

interviu, pengamatan di kelas dan sebagainya. (Suharsimi Arikunto. 1988 : 25). Jadi definisi 

operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti 

menspesifikasikan kegiatan untuk mengukur variabel tertentu. Metode Brainstorming merapakan 

metode yang melibatkan siswa selalu aktif dalam setiap pembelajaran dimana metode ini 

melibatkan siswa secara aktif dengan memberi tanggapan setiap masalah yang diberikan oleh guru. 

1.  Metode Brainstorming 

Metode pembelajaran Brainstorming merupakan pembelajaran yang mengacu pada keaktifan 

dan penggunaan pola pikir siswa yang sedang melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan ini 

mendorong munculnya banyak gagasan, termasuk gagasan yang nyleneh, liar, dan berani 

dengan harapan bahwa gagasan tersebut dapat menghasilkan gagasan yang kreatif. 

Brainstorming sering digunakan dalam diskusi kelompok untuk memecahkan masalah 

bersama. Peranan guru sebagai mediator juga tidak kalah penting karena tugas guru adalah 
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untuk merumuskan masalah dari materi pelajaran yang ada dan juga menampung semua 

aspirasi, gagasan, ide yang dikeluarkan oleh siswa yang kemudian disaring. Dari kesemuanya 

itu yang nantinya akan menjadi suatu gagasan yang bersifat lebih baik. 

 
2.  Pengukuran variabel 

Untuk mengetahui hasil belajar yang diperoleh siswa maka siswa akan diberi sejumlah tes 

dengan menggunakan 25 soal pilihan ganda dengan alternatif jawaban yang A,B,C dan D. 

Kemudian untuk mengetahui hasil yang diperoleh siswa setelah mengerjakan soal, peneliti 

mengoreksi setiap lembar jawaban yang dikerjakan oleh siswa dengan cara jawaban benar 

dibagi jumlah soal dan dikalikan 100 %. 

 
Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah hasil belajar yang diperoleh siswa dengan 

kriteria sebagai berikut : 

 

 

 

a. Rendah : Jika nilai hasil belajar < 6,4 

b. Sedang : Jika nilai hasil belajar > 6,5 – 7,9 

c. Tinggi : Jika nilai hasil belajar > 8,0 

Pengelompokan data yang diperoleh siswa seperti diatas dilakukan dengan mengambil 

sampel dari nilai ujian pertama yaitu seperti dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 4. Data Nilai Tes Pertama Siswa Kelas VIII SMP N 5 Bandar Lampung Tahun 
Pelajaran 2009/2010 

No. 
Rentan 

Nilai 

Kelas 

VIII E 

Kelas 

VIII F 
Jumlah Persentase Keterangan 

1. 8,0 – 8,9 - 1 1 1,35 Tinggi 
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2. 6,5 – 7,9 3 4 7 9,45 Sedang 

3. 0,0 – 64  34 32 66 89,19 Rendah 

Jumlah 37 37 74 100 %  

Sumber : Hasil Nilai Tes Sub Sumatif (TSS) Siswa Kelas VIII SMP N 5 Bandar Lampung 
Tahun Pelajaran 2009/2010 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data dilakukan di dalam ruang kelas, yaitu pada saat pembelajaran 

berlangsung. Pengambilan data yaitu dengan teknik pokok dan teknik penunjang. Teknik 

pokok terdiri dari test, sedangkan teknik penunjang dengan dokumentasi .  

 
a. Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 

mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. (Suharsimi Arikunto, 2002:127). Sedangkan menurut Furchan tes 

adalah seperangkat rangsangan atau stimulan yang diberikan kepada seseorang dengan 

maksud untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan 

skor angka. Dalam penelitian ini metode tes digunakan untuk mengetahui hasil prestasi 

belajar siswa. (Furchan, 1982) 

 
b. Metode Dokumentasi 

Suharsimi Arikunto  memberikan batasan tentang metode dokumentasi sebagai berikut : 

“Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam 

melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-

buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya”. (Suharsimi Arikunto, 2002 : 135). Dalam penelitian ini metode dokumentasi 
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digunakan untuk mendapatkan data kemampuan awal siswa, guna tes kesamaan 

kemampuan awal sebelum dilakukan perlakuan eksperimen. Dokumen yang akan dipakai 

adalah nilai Tes Sub Sumatif kelas VIII semester genap. 

 
3. Uji Instrument Penelitian  

Sebelum digunakan untuk pengumpulan data instrument tes, diujicobakan di luar populasi untuk 

selanjutnya dilakukan analisis instrument Uji coba instrument akan dilaksanakan di SMP Negeri 

5 Bandar Lampung. Instrumen tes prestasi belajar  IPS Terpadu yang digunakan dalam penelitian 

ini harus memenuhi beberapa persyaratan analisis yaitu : 

1. Validitas 

Suharsimi Arikunto menyatakan ; Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat valid dari suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai 

validitas yang tinggi. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur  apa 

yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Ciri 

dari suatu tes yang baik adalah apabila tes itu mampu untuk mengukur apa yang akan 

diukur atau istilahnya valid. Penelitian yang digunakan disusun dan disesuaikan dengan 

materi dan tujuan pembelajaran khusus. (Suharsimi Arikunto, 2002: 144) 

 
2. Reliabilitas 

Menurut Arikunto realibilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Reliabilitas adalah ketepatan atau ketelitian suatu alat evaluasi. atau 

test dikatakan handal jika artinya  dapat dipercaya, konsisten, atau stabil. Jadi yang 

diperhitungkan di sini adalah ketelitiannya.  
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Suatu instrumen tes dikatakan valid jika koefisien korelasi antara skor tiap-tiap item lebih 

besar dari koefisien korelasi tabel (rxy > rTabel). 

            rxy = 
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  (Suharsimi Arikunto, 2002: 144) 

 

D. Teknik Analisis Data 

Setelah pengumpulan data dan uji instrument langkah berikutnya diuji apakah asumsi pengujian 

dipenuhi atau tidak? yakni normalitas data dan homogenitas ragam. Selanjutnya pada pengujian  

yang sesuai dengan perumusan hipotesis yang diajukan. 

Pengujian Hipotesis untuk Rata-rata. 

Setelah data penelitian diperoleh, kemudian dilakukan analisis data untuk mengetahui hasil 

belajar siswa. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan uji rata-rata dan 

uji perbedaan atau selisih dua rata-rata. Uji statistiknya adalah  t tes menurut Sudjana, yaitu : 

 
1. Menguji Rata-rata  

Uji rata-rata hasil belajar siswa prosedur hipotesisnya sebagai berikut: 

a. Tentukan perumusan hipotesisnya, yaitu      

H0 : Tidak ada pengaruh secara rata-rata pemberian metode Brainstorming  

H1:  Ada pengaruh secara rata-rata pemberian metode Brainstorming.   
 
b.  Tentukan taraf nyata (  ) yang diinginkan, biasanya 5 %     

c.  Tentukan statistik uji yang digunakan, untuk menguji rata-rata digunakan       

       

n
s

x
thitung

)( 
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d.  Tentukan kriteria uji, yaitu:  Terima H0  jika thitung  < ttabel , atau Tolak  H0  jika thitung  >  ttabel 

e. Membuat kesimpulan 

Keterangan  

t hitung  =  nilai statistik hitung yang dicari 

  =   rata-rata populasi hasil belajar IPS Terpadu siswa yang diajar dengan   
     menggunakan metode Brainstorming .  
 
x   =  rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan  menggunakan metode  
     Brainstorming 
 
s    =  simpangan baku ( standard deviation ). (Sudjana, 2006:232) 
2. Menguji Perbedaan Dua Rata-rata  

a. Tentukan perumusan hipotesisnya, yaitu      

H0 : Tidak ada pengaruh perbedaan secara rata-rata antara pemberian metode Brainstorming 

dengan tanpa pemberian metode Brainstorming atau kontrol. 

H1 :  Ada pengaruh perbedaan secara rata-rata antara pemberian metode  

 Brainstorming dengan tanpa pemberian metode Brainstorming atau kontrol.  

b.  Tentukan taraf nyata (  ) yang diinginkan, biasanya 5 %     

c.  Tentukan statistik uji yang digunakan, untuk menguji rata-rata digunakan   
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d.  Tentukan kriteria uji, yaitu:  Terima H0  jika thitung  < ttabel , atau Tolak  H0  jika thitung  >  ttabel 

e. Membuat kesimpulan 

Keterangan  

t hitung  =  nilai statistik hitung yang dicari. 

1   =   rata-rata populasi hasil belajar IPS Terpadu siswa yang diajar dengan 
        menggunakan metode Brainstorming .  
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2   =   rata-rata populasi hasil belajar IPS Terpadu siswa yang diajar tanpa 
        menggunakan metode Brainstorming .  
 
x 1    =   rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan  menggunakan metode 
        Brainstorming 
 
x 2    =   rata-rata hasil belajar siswa yang diajar tanpa  menggunakan metode 
        Brainstorming 
 
Sgab   =   simpangan baku gabungan ( polled standard deviation ).  
 
(Riduan, 2005 : 12) 
3. Koefisien Korelasi ( r ) 

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara hasil belajar siswa yang diajar tanpa  menggunakan 

metode Brainstorming dengan yang menggunakan metode Brainstorming, digunakan korelasi 

product moment yang diberikan oleh Pearson, yaitu: 

        rxy  =  
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Keterangan: 

X = nilai tes sub sumatif pada kelas yang tidak menggunakan metode Brainstorming  
Y = nilai tes sub sumatif pada kelas yang menggunakan metode Brainstorming  
(Riduan, 2005) 
 

 

 

 

 

 

 

 


