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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Menurut Furqon (2004, hlm. 17) menyatakan bahwa pengertian rencana 

penelitian adalah: 

 Uraian rinci mengenai metode penelitian (bagaimana penelitian akan 

dilakukan), desain eksperimen (jika penelitian eksperimental), populasi dan 
sampel (dari mana data akan dikumpulkan), teknik dan alat pengumpul data, serta 
teknik analisis dan penyajian data. 

 Metode penelitian menurut Danim (2004, hlm. 134) meliputi: 

 Operasionalisasi atau definisi operasional peubah – peubah penelitian. 
Penentuan populasi dan sampel penelitian, perumusan asumsi – asumsi, 

rancangan penelitian atau perlakuan yang akan diperbuat, instrumen penelitian 
dan validasinya, cara pengumpulan data, teknik analisis data. 

 Disamping itu, menurut Sugiyono (2012, hlm. 2) menyatakan bahwa:  

 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

  

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Pendidikan Indonesia yang 

berlokasi di Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Furqon (2004, hm. 146) mengungkapkan bahwa “Secara 

formal, populasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan objek, 
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orang, atau keadaan yang paling tidak memiliki suatu karakteristik 

umum yang sama.” 

Berdasarkan pengertian diatas, maka populasi pada penelitian 

ini adalah mahasiswa yang masih mengikuti perkuliahan RAB dari 

program studi Pendidikan Teknik Bangunan Jurusan Pendidikan 

Teknik Sipil, Fakultas Pendidikan dan Teknologi Kejuruan, 

Universitas Pendidikan Indonesia sebanyak 63 orang dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Penelitian 

No Kelas Angkatan 

Jumlah  

Mahasiswa 

1 Pendidikan Teknik Bangunan 2011 37 

2 Pendidikan Teknik Bangunan 2010 4 

3 Pendidikan Teknik Bangunan 2009 9 

4 Pendidikan Teknik Bangunan 2008 6 

5 Pendidikan Teknik Bangunan 2007 7 

Jumlah 63 

 Sumber: Data Biro Akademik FPTK UPI 

 

3.2.2 Sampel 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012, hlm. 81). Dengan 

kata lain sampel adalah bagian populasi yang mewakili seluruh 

populasi. 

Dalam menentukan jumlah sampel, semakin besar jumlah 

sampel mendekati jumlah populasi maka, semakin kecil peluang 

kesalahan generalisasi dan sebaliknya. Untuk penentuan jumlah 

sampel dari populasi yang telah diketahui peneliti mengacu pada 

Arikunto (2006, hlm. 134) yaitu: “Apabila subjeknya kurang dari 

100 maka baik diambil semua sehingga penelitinya merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar dapat 

diambil 10 – 15 % atau 20 – 25 % atau lebih.” 

Berdasarkan hal tersebut dan data populasi yang ada, maka 

peneliti melakukan penelitian pada populasi. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode adalah suatu cara untuk mencari jawaban dari suatu 

permasalahan. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2012, hlm. 2) 

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. 

Dalam melaksanakan suatu penelitian yang sifatnya ilmiah diperlukan 

pemilihan dan penggunaan metode penelitian yang tepat. Hal ini bertujuan 

agar tujuan penelitian yang ditetapkan dapat tercapai sesaui target yang 

diharapkan.  
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Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian kuantitatif. Sesuai dengan pengertian metode penelitian 

kuantitatif yang diungkapkan oleh Sugiyono (2012, hlm. 8) dibawah ini: 

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 
instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Iqbal Hasan (dalam Suardihan, 2013, hlm. 29) membagi metode 

penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi atau penjelasan menjadi tiga 

tingkatan, yaitu: 

a. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai dari suatu variabel, dalam hal ini mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 

dengan variable lain. Penelitian ini hanya menggunakan satu sampel. 

b. Penelitian komparatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

membandingkan nilai satu variabel dengan variabel lainnya dalam waktu 

yang berbeda. Penelitian ini menggunakan lebih dari satu sampel. 

c. Penelitiah asosiatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggabungkan 

antara dua variabel atau lebih. Melalui penelitian ini akan dibangun suatu 

teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan 

mengontrol suatu fenomena.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena metode 

tersebut memfokuskan pada permasalahan yang bersifat tidak 

menghubungkan antar variabel namun hanya memberikan gambaran saja. 
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Diharapkan, pemilihan metode dan penjelasan penelitian kuantitatif 

dan penjelasan secara deskriptif mendapatkan gambaran seberapa efektifnya 

penerapan metode brainstorming pada mata kuliah RAB di Program Sttudi 

Pendidikan Teknik Bangunan Jurusan Pendidikan Teknik Sipil, Fakultas 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. 

Penelitian ini dilakukan dua kali tatap muka, dimana pada pertemuan 

pertama dalam mata kuliah rencana anggaran biaya ini membahas materi 

mengenai lantai, sedangkan materi pada pertemuan kedua yaitu membahas 

mengenai atap. Pemilihan dari kedua materi tersebut berdasarkan silabus 

yang sudah ada dan juga melihat dari agenda pembelajaran dari dosen yang 

bersangkutan, sehingga tidak mengganggu pembelajaran yang telah 

direncanakan oleh dosen yang bersangkutan. Selain itu karakteristik 

pemberian materi pada matakuliah RAB  sendiri tidak harus berurutan, 

melainkan bisa diberikan sesuai dengan kebutuhan ataupun strategi tertentu. 

Misalnya untuk materi pada atap dan lantai ini disimpan diakhir dikarenakan 

sebagian besar peserta didik sering mengerjakan pekerjaan atap dan lantai ini 

terlebih dahulu dalam tugas besarnya, sehingga diharapkan para peserta didik 

sudah lebih memahami kedua materi ini berdasarkan tugas yang telah mereka 

kerjakan. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 38) mengatakan bahwa “variabel 

penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.” 
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Hatch dan Farhady (dalam Sugiyono, 2012, hlm. 38) menyatakan 

secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau 

objek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau 

satu objek dengan objek yang lain. Variabel pada penelitian ini adalah berupa 

variabel tunggal, yaitu: “Efektivitas Penerapan Metode Brainstorming” 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini mengkaji variabel tunggal seperti yang telah 

diungkapkan pada sub bab sebelumnya. Untuk lebih mengarahkan dan 

memfokuskan aspek yang akan diungkap pada variabel tersebut, maka 

penulis akan terlebih dahulu mengungkapkan definisi operasional dari setiap 

variabel yang akan diteliti, yaitu efektivitas penerapan metode Brainstorming 

pada perkuliahan RAB. 

Efektivitas adalah suatu ukuran dari sebuah usaha untuk mencapai 

target yang sesuai dengan rencana, serta seberapa jauh rencana tersebut telah 

tercapai, dimana perbandingan presentase yang telah dicapai berbanding lurus 

dengan tingkat efektivitasnya. 

Ada beberapa ciri pembelajaran yang efektif seperti yang 

dikemukakan oleh Eggen dan Kauchak (dalam Muhammad, 2013), yaitu : 

a. Peserta didik menjadi pengkaji terhadap lingkungannya melalui 

mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan dan perbedaan 

serta membuat suatu konsep generalisasi berdasarkan kesamaan yang 

ditemukan. 

b. Pengajar menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi 

dalam pelajaran. 
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c. Aktivitas peserta didik sepenuhnya didasarkan pada pengkajian. 

d. Pengajar secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntutan kepada 

peserta didik dalam menganalisis informasi. 

e. Orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan 

keterampilan berfikir. 

f. Pengajar menggunakan teknik pembelajarn yang bervariasi sesuai dengan 

tujuan dan gaya pembelajaran pengajar. 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat kita tarik benang merahnya, bahwa 

keefektifan pembelajaran harus ditinjau dari beberapa aspek seperti dari 

perencanaan pembelajaran, proses, sampai pada hasil dari pembelajaran 

tersebut. 

Sedangkan pengertian metode pembelajaran brainstorming menurut 

Roestiyah (dalam Ardiansyah, 2013) adalah “teknik mengajar yang dilakukan 

pengajar di dalam kelas dengan cara memberikan suatu masalah yang 

kemudian pesertadidik menjawab, menyatakan pendapat, atau memberi 

komentar sehingga memungkinkan masalah tersebut berkembang menjadi 

masalah baru”. 

Menurut Donny (2011) langkah-langkah Metode Brainstorming, 

yaitu: 

a. Pemberian informasi dan motivasi 

Pada tahap ini pengajar menjelaskan masalah yang akan dibahas dan latar 

belakangnya, kemudian mengajak pesertadidik agar aktif untuk 

memberikan tanggapannya. 

b. Identifikasi 
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Pada tahap ini peserta didik diajak memberikan sumbang saran pemikiran 

sebanyak-banyaknya. Semua saran yang diberikan pesertadidik ditampung, 

ditulis dan jangan dikritik. Hal tersebut dilakukan agar kreativitas peserta 

didik tidak terhambat. Mereka diperbolehkan mengajukan pertanyaan 

hanya untuk meminta penjelasan. 

c. Klasifikasi 

Semua saran dan masukan pesertadidik ditulis, kemudian langkah 

selanjutnya mengklasifikasikan berdasarkan kriteria yang dibuat dan 

disepakati oleh kelompok. Klasifikasi bisa berdasarkan struktur faktor-

faktor lain 

d. Verifikasi 

Pesertadidik secara bersama meninjau kembali sumbang saran yang telah 

diklasifikasikan. Setiap sumbang saran diuji relevansinya dengan 

permasalahan yang dibahas. Apabila terdapat kesamaan maka yang 

diambil adalah salah satunya dan yang tidak relevan dicoret. Namun untuk 

yang memberikan saran atau ide bisa dimintai argumentasinya. 

e. Penyepakatan 

Pengajar beserta pesertadidik menyimpulkan butir-butir alternatif 

pemecahan masalah yang disetujui. Setelah semua menyepakatinya, maka 

diambil kesepakatan terakhir cara pemecahan masalah yang dianggap 

paling tepat. 

Selain itu dalam penelitian ini juga menyangkut dengan RAB, dimana 

menurut Soedradjat (1984) rencana anggaran biaya adalah “proses 

perhitungan volume pekerjaan, harga dari berbagai macam bahan dan 

pekerjaan yang akan terjadi pada suatu konstruksi”.Taksiran atau rencana 

tersebut dibuat sebelum dimulainya pembangunan maka jumlah biaya yang 
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diperoleh merupakan taksiran biaya bukan biaya yang sebenarnya.Mengenai 

kecocokan atau tidaknya suatu taksiran dengan biaya yang sebenarnya sangat 

tergantung dari kepandaian dan keputusan serta pengalaman seorang 

perencana. 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan salah satu matakuliah 

keahlian di program studi pendidikan teknik bangunan JPTS FPTK UPI pada 

semester 6. Materi perkuliahan ini secara garis besar mengenai perhitungan 

biaya kebutuhan upah pekerja, bahan dan juga alat dalam suatu konstruksi 

(rumah, gedung, jalan, jembatan, bangunan keairan, dll). 

 

3.6 Deskripsi Pelaksanaan Metode Brainstorming 

3.6.1 Perencanaan 

Rencana yang dibuat adalah keseluruhan proses pembelajaran 

yang disesuaikan dengan tujuan mengefektifkan perkuliahan Rencana 

Anggaran Biaya baik dari segi prestasi belajar maupun keaktifan 

peserta didik dalam PBM. Adapun tahapan yang dilakukan adalah: 

a. Menyusun RPP 

Penyusunan RPP ini meliputi menentukan indikator dan tujuan 

pembelajaran, skenario kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, serta 

media pembelajaran yang digunakan. 

b. Menyiapkan soal pre test dan post test 

Soal untuk pre test dan post test pada pertemuan pertama dan 

kedua berbeda, hal ini disebabkan karena bahasannya berbeda. 

Pertemuan pertama materi yang dibahas mengenai lantai, 

sedangkan pertemuan kedua membahas mengenai atap. Soal pre 

test dan post test pada pertemuan pertama dibuat sebanyak 8 soal, 
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sedangkan soal pre test dan post test pada pertemuan kedua dibuat 

sebanyak 7 soal. 

c. Menyiapkan lembar observasi 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui aktivitas atau 

peran peserta didik dan pengajar pada saat pembelajaran, 

mengetahui apakah langkah-langkah penerapan telah berjalan 

sesuai dengan yang semestinya, serta hambatan yang muncul pada 

saat pembelajaran. 

d. Menyiapkan media pembelajaran 

Media pembelajaran yang digunakan untuk metode ini yaitu papan 

tulis, spidol, kertas karton, dan stick notes. 

 

3.6.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan 2 kali pertemuan. 

Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 14 mei 2014 dan 

pertemuan kedua pada tanggal 21 mei 2014. 

Pada pertemuan pertama materi yang dibahas mengenai lantai.  

Pada kegiatan pembelajaran ini, yang menerapkan metode belajar ini 

langsung oleh dosen RAB yang bersangkutan, sedangkan peneliti  

hanya sebagai pengamat saja. Langkah-langkah pembelajaran pada 

pertemuan pertama ini yaitu: 

a. Pengajar memeriksa kesiapan kelas. 

b. Pengajar mengawali pembelajaran dengan salam, kemudian 

memberikan lembar absensi kepada peserta didik. 



 

 
Firda Hadi Permana, 2014 

Efektivitas penerapan metode brainstorming pada perkuliahan rencana anggaran biaya  

(studi kasus pada program studi pendidikan teknik bangunan jpts fptk upi)  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

c. Pengajar sedikit membahas mengenai materi lantai dikarenakan 

pada minggu sebelumnya peserta didik sudah diberitahu materi 

yang akan dipelajari minggu ini. 

d. Pengajar memberikan tes (pre test) kepada peserta didik dengan 

tipe soal esai dan diminta untuk mengerjakannya selama 15 

menit. 

e. Pengajar memberikan permasalahan yang berhubungan dengan 

materi lantai. 

f.     Peneliti membantu pengajar untuk membagikan beberapa lembar 

stick notes kepada peserta didik. 

g. Pengajar memberikan waktu kepada peserta didik untuk menulis 

di kertas stick notes semua yang mereka fikirkan atas 

permasalahan yang telah diberikan oleh pengajar. Peserta didik 

sangat aktif dan bersemangat dalam proses ini. 

h. Kemudian peserta didik menempelkan kertas stick notes yang 

telah mereka tulis pada karton yang sudah tersedia sesuai 

dengan bagiannya. 

i.     Setelah semua peserta didik melakukan hal tersebut, kemudian 

pengajar melakukan klasifikasi terhadap gagasan dari peserta 

didik. Dalam proses ini pengajar beserta peserta didik 

mengklasifikasikan semua gagasan yang muncul sesuai dengan 

permasalahan yang diberikan. Dari proses ini kita bisa jadi 

mempunyai pandangan yang luas, bahkan bisa mengetahui hal-

hal yang baru.  

j.     Setelah itu pengajar beserta peserta didik melakukan verifikasi, 

dengan cara pengajar meminta pertanggung jawaban atas 
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gagasan yang telah peserta didik utarakan dan hubungannya 

dengan masalah yang diberikan. Apabila terdapat kesamaan 

maka diambil salah satunya dan yang tidak relevan dicoret. Pada 

proses ini beberapa peserta didik ada yang kehilangan vokus 

mereka, dikarenakan verifikasi yang dilakukan langsung secara 

keseluruhan masalah yang diberikan. Hal tersebut menjadi 

bahan evaluasi bagi peneliti dan pengajar. Selain itu disini juga 

kita bisa mengetahui apakah persepsi peserta didik dengan 

pengajar itu sama atau berbeda. 

k. Kemudian pengajar melakukan penyepakatan bersama peserta 

didik atas masalah yang diungkap, dan memberikan kesempatan 

peserta didik untuk bertanya jika ada yang belum mereka 

pahami. 

l.     Pengajar memberikan soal tes (post test) dengan waktu yang 

sama selama 15 menit. 

m. Setelah itu pengajar menyampaikan rencana kegiatan beserta 

materi yang akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya, dan 

mengakhiri perkuliahannya. 
 

Sedangkan pada pertemuan yang kedua materi yang dibahas 

mengenai atap.  Pada kegiatan pembelajaran ini, yang menerapkan 

metode belajar ini langsung oleh dosen RAB yang bersangkutan, 

sedangkan peneliti  tetap hanya sebagai pengamat saja. Langkah-

langkah pembelajaran pada pertemuan kedua ini yaitu: 

a. Pengajar memeriksa kesiapan kelas. 

b. Pengajar mengawali pembelajaran dengan salam, kemudian 

memberikan lembar absensi kepada peserta didik. 
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c. Pengajar sedikit membahas mengenai materi atap dikarenakan 

pada minggu sebelumnya peserta didik sudah diberitahu materi 

yang akan dipelajari minggu ini. 

d. Pengajar memberikan tes (pre test) kepada peserta didik dengan 

tipe soal esai dan diminta untuk mengerjakannya selama 15 

menit. 

e. Pengajar memberikan permasalahan yang berhubungan dengan 

materi atap. 

f.     Peneliti membantu pengajar untuk membagikan beberapa lembar 

stick notes kepada peserta didik. 

g. Pengajar memberikan waktu kepada peserta didik untuk menulis 

di kertas stick notes semua yang mereka fikirkan atas 

permasalahan yang telah diberikan oleh pengajar. Peserta didik 

sangat aktif dan bersemangat dalam proses ini. 

h. Kemudian peserta didik menempelkan kertas stick notes yang 

telah mereka tulis pada karton yang sudah tersedia sesuai 

dengan bagiannya. 

i.     Setelah semua peserta didik melakukan hal tersebut, kemudian 

pengajar melakukan klasifikasi terhadap gagasan dari peserta 

didik. Dalam proses ini pengajar beserta peserta didik 

mengklasifikasikan semua gagasan yang muncul sesuai dengan 

permasalahan yang diberikan. Dari proses ini kita bisa jadi 

mempunyai pandangan yang luas, bahkan bisa mengetahui hal-

hal yang baru.  

j.     Setelah itu pengajar beserta peserta didik melakukan verifikasi, 

dengan cara pengajar meminta pertanggung jawaban atas 
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gagasan yang telah peserta didik utarakan dan hubungannya 

dengan masalah yang diberikan. Apabila terdapat kesamaan 

maka diambil salah satunya dan yang tidak relevan dicoret. Pada 

proses ini peserta lebih fokus dari pada pertemuan pertama, hal 

itu dikarenakan verifikasi yang dilakukan menjadi persub 

masalah, tidak lagi secara keseluruhan langsung dibahas. Jadi 

peserta didik bisa lebih fokus dan waktu yang digunakan lebih 

efektif, disamping itu pengajar pun menjadi bisa mengontrol 

semua peserta didik dengan baik. Selain itu disini juga kita bisa 

mengetahui apakah persepsi peserta didik dengan pengajar itu 

sama atau berbeda. 

k. Kemudian pengajar menyepakati secara bersama dengan peserta 

didik atas masalah yang diungkap, dan memberikan kesempatan 

peserta didik untuk bertanya jika ada yang belum mereka 

pahami. 

l.     Pengajar memberikan soal tes (post test) dengan waktu yang 

sama selama 15 menit. 

m. Setelah itu pengajar menyampaikan rencana kegiatan beserta 

materi yang akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya, dan 

mengakhiri perkuliahannya. 

 

3.7 Data dan Sumber Data 

3.7.1 Data 

Arikunto (dalam Suardihan, 2013, hlm. 33) menyatakan 

bahwa: 
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Data merupakan hasil pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta 

maupun angka. Data adalah segala fakta dan angka yang dapat 
dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan 
informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu 

keperluan.  
 

Berdasarkan pengertian diatas, maka data yang diperoleh 

dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, yaitu berupa angka 

penilaian jawaban responden   (Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Teknik Bangunan) terhadap pernyataan – pernyataan yang diajukan 

melalui instrumen pendidikan, yang dikumpulkan melalui instrumen 

tes dan observasi. 

3.7.2 Sumber Data 

Arikunto (dalam Suardihan, 2013, hlm. 33) menjelaskan 

bahwa: 

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Apabila peneliti 
menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya 

maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau 
menjawab pertanyaan – pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis 

maupun lisan. 
 

Jadi, sumber data dalam penelitian ini yang menjadi sumber 

data utama yaitu jumlah mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik 

Bangunan Jurusan Pendidikan Teknik Sipil, Fakultas Pendidikan dan 

Teknologi Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia yang 

mengontrak matakuliah Rencana Anggaran Biaya. 

3.8 Instrumen Penelitian  

Sugiyono (2012, hlm. 102) menjelaskan bahwa: “Instrumen Penelitian 

adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial 
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yang diamati atau secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel 

penelitian.” 

Untuk memperoleh data, pada penelitian ini digunakan instrumen 

berupa tes. Tes adalah sederetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengukuran, intelegesi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa pretest dan 

posttest. Pretest diberikan untuk mengetahui prestasi belajar peserta didik 

sebelum diberikannya perlakuan sedangkan posttest untuk mengetahui hasil 

belajar peserta didik sesudah diberikannya perlakuan. 

Selain menggunakan teknik tes, penulis juga menggunakan teknik 

observasi dalam penelitian ini. Syaodih (2011, hlm. 220) mengatakan bahwa 

“ observasi merupakan suatu teknik mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung”. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi dapat digunakan pada 

penelitian yang berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, proses 

pembelajaran, gejala alam, dan apabila responden yang diamati tidak terlalu 

besar.  

Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun non partisipatif. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian non partisipatif, yang 

artinya peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, dimana penulis hanya 

berperan sebagai pengamat. 

3.9 Pengujian Instrumen Penelitian 
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Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel pula. Dengan 

menggunakan istrumen yang memenuhi kedua syarat tersebut, diharapkan 

data hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel. Dengan alasan tersebut, 

sebelum digunakan instrumen harus diuji terlebih dahulu validitas dan 

reliabilitas butir soal tersebut.  

3.9.1 Uji Validitas (Test of Validity) 

Sugiyono (2012, hlm. 121) menjelaskan bahwa: 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen 
tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. 

Jika dilihat dari pendapat diatas, maka validitas dapat diartikan 

sebagai hasil suatu pengukuran yang menggambarkan suatu aspek 

yang diukur. Validitas dalam penelitian ini berdasarkan judgment 

expert, hal itu disebabkan karena keterbatasan waktu bagi penelitian 

yang kurang memungkinkan melakukan uji coba. 

3.9.2 Uji Realibilitas (Test of Realibility) 

Sugiyono (2012, hlm. 121) menjelaskan bahwa: 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 
beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama. 
 

Jadi, uji realibilitas adalah untuk melihat konsistensi dari suatu 

instrumen. Jika  suatu instrumen menghasilkan ukuran yang konsisten 

walaupun berkali – kali dipakai, maka intrumen tersebut reliabel. 
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Realibilitas dalam penelitian ini berdasarkan judgment expert, 

hal itu disebabkan karena keterbatasan waktu penelitian yang kurang 

memungkinkan peneliti melakukan uji coba. 

3.10 Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2012, hlm. 137) menyatakan bahwa: “Teknik 

pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.” 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik tes dan observasi. 

Pengumpulan data dengan teknik tes dan observasi ini digunakan untuk 

mencari data real dilapangan dari variabel tunggal yaitu efektivitas 

penerapan metode brainstorming pada matakuliah RAB. 

3.11 Teknik Analisis Data 

 Sugiyono (2012, hlm. 147) mengungkapkan bahwa: 

 Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 
setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. 
Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari 
seluruh responden, menyajikan data variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 
 Dari pernyataan diatas, maka pengolahan data dari hasil 

penyebaran angket penelitian ini adalah : 

 

3.11.1 Tabulasi Data 
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 Tabulasi data adalah pengelompokan data sesuai dengan 

kebutuhan untuk pengolahan. Bentuknya berupa nomor, alternatif 

pada jawaban, frekuensi pada jawaban dan presentase. 

3.11.2 Uji Normalized Gain (N-Gain) 

Gain adalah selisih antara nilai pos-test dan pre-test, gain 

menunjukkan peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep 

peserta didik setelah pembelajaran dilakukan pengajar. Kelebihan 

penggunaan model dalam meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis ditinjau berdasarkan perbandingan nilai gain yang 

dinormalisasi (N-gain), antara nilai sebelum (pre-test) dan sesudah 

perlakuan (post-test). Gain yang dinormalisasi (N-gain) dapat 

dihitung dengan persamaan: 

pre test

pre testpost test
GainN

Skor idealSkor 

Skor  -Skor 


                                      

                    Hake (Sudarso, 2013, hlm.31) 

Kategori gain ternormalisasi menurut Hake (Sudarso, 

2013.hlm.31) disajikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.2 Klasifikasi N-Gain 

Skor N-Gain Kriteria Normalized Gain 

0,70 < N-Gain Tinggi 

0,30 ≤ N-Gain ≤ 0,70 Sedang 

N-Gain < 0,30 Rendah 
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3.11.3 Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak teralu mudah dan tidak 

terlalu sukar. Suatu perangkat evaluasi yang baik akan menghasilkan 

skor atau nilai yang membentuk distribusi normal. Tingkat kesukaran 

suatu butir soal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

     (Arikunto, 2006, hlm. 223) 

Keterangan: 

P = Indeks Kesukaran 

B = Jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

 Selanjutnya indeks kesukaran yang diperoleh dari 

perhitungan, diinterpretasikan dengan kriteria dari Suherman dan 

Sukajaya (dalam Gozali, 2012) sebagai berikut : 
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Indeks Kesukaran Jumlah Persentase Indeks Kesukaran Jumlah Persentase

Sangat Sukar 0 0% Sangat Sukar 0 0%

Sukar 4 50% Sukar 3 38%

Sedang 2 25% Sedang 1 13%

Mudah 2 25% Mudah 4 50%

Sangat Mudah 0 0% Sangat Mudah 0 0%

Jumlah 8 100% Jumlah 8 100%

Indeks Kesukaran Jumlah Persentase Indeks Kesukaran Jumlah Persentase

Sangat Sukar 0 0% Sangat Sukar 0 0%

Sukar 3 43% Sukar 2 29%

Sedang 3 43% Sedang 2 29%

Mudah 1 14% Mudah 3 43%

Sangat Mudah 0 0% Sangat Mudah 0 0%

Jumlah 7 100% Jumlah 7 100%

PERTEMUAN 1

Pre Test Post Test

Pre Test Post Test

PERTEMUAN 2

Tabel 3.3 Klasifikasi Indeks Kesukaran 

INDEKS KESUKARAN INTERPRETASI 

P = 0,00 Soal sangat sukar 

0,00 < P ≤ 0,30 Soal sukar 

0,30 < P ≤ 0,70 Soal sedang 

0,70 < P < 1,00 Soal mudah 

P = 1,00 Soal sangat mudah 

 

Distribusi tingkat kesukaran butir soal yang digunakan tersebar 

mulai dari mudah sampai sukar sebagaimana tercantum pada tabel 

dibawah ini dan perhitungan tingkat kesukaran selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran. 

Tabel 3.4 Distribusi Butir Soal berdasarkan Tingkat Kesukaran 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Hasil Penelitian 2014) 
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3.11.4 Uji Normalitas 

Uji Normalitas data ini bertujuan untuk menguji apakah 

data yang diuji itu berdistribusi normal atau tidak. Pengujian 

normalitas merupakan pengujian awal yang digunakan sebagai 

persyaratan dalam pengujian berikutnya. Uji normalitas distribusi 

dimaksukan untuk menguji normal atau tidaknya suatu variabel 

dengan menggunakan Chi-kuadarat.  

Adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai 

berikut : 

Langkah 1: Menemukan rentang (R) 

R = Skor tertinggi – skor terendah   

Sudjana (Rangga, 2013, hlm. 47) 

Langkah 2: Menentukan banyaknya kelas interval 

BK= 1 + 3,3 Log n   Sudjana (Rangga, 2013, hlm. 47) 

 Keterangan: 

K = Banyak interval 

n = Jumlah data 

Langkah 3: Menetukan rentang interval (P) 
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    Sudjana (Rangga, 2013, hlm. 47) 

  Langkah 4: Membuat Tabel Distribusi Frekuensi 

Tabel 3.5 Tabel Distribusi Frekuensi 

NO 
KELAS 

INTERVAL 
fi 

Nilai 

Tengah 

(Xi) 

fi . xi (fi . xi)2 (Xi-M)2 fi . (Xi-M)2 

                    

Langkah 5: Membuat tabulasi dengan tabel penolong 

Langkah 6: Mencari rata-rata (mean) dengan rumus: 

   Sudjana (Rangga, 2013, hlm. 47) 

Langkah 7: Mencari simpangan baku (standard deviasi) dengan 

rumus: 

  Sudjana (Rangga, 2013, hlm. 47) 

Langkah 8: Membuat tabel distribusi harga yang diperlukan dalam 

Chi-kuadrat 

a. Batas kelas interval (BK) 

b. Nilai baku (Z) 
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c. Luas dibawah kurva normal baku dari 0 ke z (L) 

L = Z2tabel – Z1tabel 

d. Mencari harga ekspetasi (Ei) 

Ei = N.L 

e. Menentukan harga Chi-kuadrat (X2) 

    

Keterangan: 

𝜒2 = chi kuadrat 

fo = frekuensi yang diobservasi 

fh = frekuensi diharapkan 

f. Mencari derajat kebebasan (dk) 

dk = kelas interval - 1  

g. Penentuan normalitas 

Kriteria pengujian normalitas adalah data berdistribusi 

normal. Bila 𝜒 2
hitung < 𝜒 2

tabel dengan derajat kebebasan (dk = kelas 
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interval - 1). Tetapi jika 𝜒 2
hitung > 𝜒 2

tabel, maka data berdistribusi 

tidak normal. 

3.11.5 Perhitungan Prosentase 

Untuk mengetahui gambaran prosentase indikator – 

indikator pada instrumen penelitian, digunakan rumus berikut:  

   Ali (Suardihan, 2013, hlm.49) 

Keterangan : 

P   = Persentase jawaban 

f0  = Frekuensi jawaban 

N   = jumlah jawaban responden 

100%  = Bilangan konstan 

Untuk menafsirkan setiap jawaban di buat pedoman tafsiran 

yang diambil dari Ali (Suardihan, 2013.hlm.49), yaitu : 

0 %   = ditafsirkan tidak seorangpun 

1 – 30 %   = ditafsirkan sebagian kecil 

31 – 49 %  = ditafsirkan hampir setengahnya 

50 %   = ditafsirkan setengahnya 

51 – 80 %  = ditafsirkan sebagian besar 

81 – 99 %  = ditafsirkan hampir seluruhnya 

100 %   = ditafsirkan seluruhnya 

3.11.6 Uji t-test 
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Uji t-test dilakukan untuk mengetahui diterima atau tidaknya 

hipotesis, yang sekaligus untuk melihat keberartian atau tidaknya 

hubungan antara variabel. Dalam penelitian, terdapat dua macam 

hipotesis yaitu hipotesis alternatif dan nol. Uji ini dimaksudkan 

untuk menguatkan hasil kesimpulan dari uji kecenderungan. 

Untuk menguji hipotesis yang telah dianjurkan (Ha) dapat 

digunakan rumus sebagai berikut: 

  (Riduwan, 2011, hlm.139) 

 

Dimana: 

t = Nilai t 

r = Nilai koefisien korelasi 

n = Jumlah sampel 

Setelah diperoleh harga thitung kemudian dibandingkan 

dengan harga ttabel 

Dengan dk = (n – 2) taraf kepercayaan 95%. Kriteria 

pengujiannya apabila thitung > ttabel maka koefisien korelasi tersebut 

signifikan. 

Jika thitung > ttabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

Jika thitung < ttabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima. 

(Riduwan, 2011.hlm.139) 


