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BAB IIIMETODE PENELITIAN 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam 

penelitian, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian  

kuantitatif yang mana peneliti memperoleh realitas kebenarannya bersifat objektif. 

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode  eksperimen semu (quasi experimental) dan untuk desain penelitiannya, 

peneliti menggunakan Nonequivalent Control Group Design dimana terdapat dua 

kelompok yang dipilih secara tidak random. Dalam desain ini menggunakan dua 

kelas yang dipilih secara Sampling Purposive, kelas XI IPS 1 sebagai kelas 

eksperimen merupakan kelas yang diberikan treatment penggunaan mind map 

sedangkan kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol merupakan kelas yang 

pembelajarannya tanpa menggunakan treatment mind map.  

Dalam disain ini, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol diberi pra test 

untuk mengetahui keadaan awal perbedaan antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Setelah itu kelas eksperimen diberikan treatment mind map, 

sebanyak tiga kali pertemuan, sedangkan kelas kontrol tidak diberikan treatment 

mind map. Lalu setelah diberikan treatment, kedua kelas tersebut diberi post test.  

Pengukuran keberhasilan penggunaan mind map  ini dilakukan dengan 

menghitung perbedaan nilai antara pretest dan posttest.  

1. Definisi Oprasional 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

a. Efektivitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas berasal dari 

kata efektif yang berarti “ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); 

manjur atau mujarab; dapat membawa hasil; berhasil guna; mangkus; mulai 

berlaku”. Sedangkan efektivitas artinya keefektivan (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008, hal. 352). 
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Maksud efektivitas dalam penelitian ini adalah sejauh mana, baik pengaruh 

dan keberhasilan mind map untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi PAI. 

b. Mind Map 

Saleh menjelaskan bahwa mind map merupakan salah satu cara kreatif yang 

dapat digunakan oleh guru pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Mind 

map adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan sebuah tema, ide, 

atau gagasan utama ditempatkan di tengah-tengah diagram. Masing-masing tema, 

ide, atau gagasan utama tersebut membentuk jaringan yang sangat luas. Jaringan-

jaringan dibuat saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian mind 

map merupakan gambaran menyeluruh dari suatu materi pembelajaran yang 

dibuat dalam bentuk sederhana (Saleh, 2008, hal. 68). 

Dalam penelitian ini, ketika pembelajaran menggunakan mind map 

berlangsung, peneliti pun menggunakan program software i mand map versi 5, 

yang diciptakan oleh Tony Buzan. Dimana materi yang disajikan dalam bentuk 

mind map telah dibuat oleh peneliti. 

c. Pemahaman Siswa 

Pemahaman siswa dalam penelitian ini adalah penguasaan siswa terhadap 

materi perintah menyantuni kaum ḍu`afā` dalam Q.S.  Al-Isrā`  [17] ayat 26-27 

dan Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 177. 

d. Materi Pendidikan Agama Islam 

Materi Pendidikan Agama Islam SMA merupakan sumber pembelajaran 

yang memberikan informasi atau penjelasan yang berupa definisi, teori, konsep, 

dan penjelasan yang berkaitan dengan pembelajaran khususnya tentang 

pendidikan agama Islam. Materi PAI yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

materi PAI SMA perintah menyantuni kaum ḍu`afā` dalam Q.S.  Al-Isrā`  [17] 

ayat 26-27 dan Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 177 di kurikulum KTSP 2006. 
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B. Partisipan atau Populasi 

Pada dasarnya penentuan partisipan dilakukan berdasarkan penentuan 

populasi (Arikunto, 2006, hal. 130). Sedangkan menurut Sugiono populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011, hal. 117). 

Maka dari itu, partisipan atau populasi yang diambil oleh peneliti adalah 

SMA YAS Bandung, kelas XI IPS Tahun Pembelajaran 2013/2014.  

Tabel 3.1 Anggota Populasi Penelitian 

No Kelas Program 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1. XI IPA 1 6 38 44 

2. XI IPS 1 14 17 31 

3. XI IPS 2 10 20 30 

Jumlah 30 75 105 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan 

Atikan Sunda (YAS)  Bandung. Terletak di jalan P. H. Hasan Mustapa No.115 

Bandung 40125. Adapun denah lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian SMA YAS Bandung 

Keterangan :  

              = Lokasi Penelitian  Dok. SMA YAS Bandung  
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D. Sample 

Sample menurut Sugiono adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut”. Sample yang diambil pun harus betul-betul 

representatif (mewakili). Teknik penarikan sample yang diambil peneliti 

nonprobability sampling (Sugiyono, 2011, hal. 118). Nonprobability sampling 

adalah teknik pengambilan sample yang tidak memberi peluang/kesempatan sama 

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sample (Sugiyono, 

2011, hal. 122). Nonprobability sampling yang digunakan peneliti yaitu jenis 

sampling purposive yang merupakan teknik penentuan sample dengan 

pertimbangan tertentu. Hal ini dilakukan karena, peneliti telah meninjau dan 

mengetahui kondisi bahwa terdapat tiga kelas XI dengan dua program jurusan 

ditempat tersebut. Maka peneliti mengambil kelas XI IPS 1 sebagai kelas 

eksperimen dengan jumlah 31 siswa dan kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol 

dengan jumlah 30 siswa di SMA YAS Bandung Tahun Ajaran 2013/2014. 

Tabel 3.2 Anggota Sample Penelitian 

No Kelas Program 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1. XI IPS 1 8 14 22 

2. XI IPS 2 9 13 22 

Jumlah 17 27 44 

Dikarenakan terdapat siswa-siswi non-muslim dan tidak hadir saat peneliti 

melakukan penelitian, maka kelas XI IPS 1 yang berjumlah 31 siswa menjadi 22 

siswa, dan kelas XI IPS 2 yang berjumlah 30 siswa menjadi 22 siswa. Jadi 

seluruhnya sampel yang digunakan adalah 44 siswa. 

E. Instumen Penelitian 

Arikunto (2006:160) menyatakan bahwa instrumen adalah “alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah” (Arikunto, 2006, hal. 160). 
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Adapun jenis instrumen dalam penelitian kuantitatif antara lain berupa test, 

pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner (Sugiyono, 2011, hal. 

305). 

Instrumen yang digunakan peneliti yaitu berupa test objektif pilihan ganda. 

Dengan bertujuan, untuk mengukur kemampuan pemahaman siswa terhadap 

materi perintah menyantuni kaum ḍu`afā` dalam Q.S.  Al-Isrā`  [17] ayat 26-27 

dan Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 177 . 

1. Proses Pengembangan Instrumen Penelitian 

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa instumen yang dipilih oleh 

peneliti berupa test tulis objektif pilihan ganda,  yang dimana tersedia satu 

jawaban yang paling tepat, dan empat pilihan lainnya sebagai pengecoh.  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrumen test 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PAI 

SMA kelas XI Standar Kompetensi tentang Perintah Menyantuni Kaum 

ḍu`afā` dalam Q.S.  Al-Isrā`  [17] ayat 26-27 dan Q.S. Al-Baqarah [2] 

ayat 177 . RPP terlampir. 

b. Membuat dan mengHatung tabel Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dan 

tabel spesifikasi berdasarkan aspek tingkah laku sesuai indikator dalam 

RPP. Tabel Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dan spesifikasi. 

Terlampir. 

c. Membuat kisi-kisi soal berdasarkan tabel TIK dan tabel spesifikasi mata 

pelajaran PAI materi SMA kelas XI tentang Perintah Menyantuni Kaum 

ḍu`afā` dalam Q.S.  Al-Isrā`  [17] ayat 26-27 dan Q.S. Al-Baqarah [2] 

ayat 177 . Kisi-kisi soal terlampir. 

d. Menyusun 60 draft soal tes pilihan ganda dan kunci jawaban berdasarkan 

kisi-kisi dan tabel spesifikasi untuk diujicobakan. Draft soal terlampir. 

e. Mengkonsultasikan draf soal yang telah dibuat tersebut kepada dosen 

pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, kemudian melakukan revisi 

soal berdasarkan saran yang diberikan dosen pembimbing 1 dan dosen 

pembimbing 2. 
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f. Melakukan uji coba instrumen berupa soal 

tes pemahaman di SMA PGII 2 Bandung, pada tanggal 19 Juli 2013 di 

kelas XII IPA oleh 36 siswa. Namun dikarenakan soal test yang valid 

hanya 21, maka berdasarkan rekomendasi dosen pembimbing II 

dilakukan kembali uji instrumen pada tanggal 26 Juli 2013 di kelas XII 

IPA oleh 34 siswa dan 27 Juli 2013 di kelas XII IPS oleh 20 siswa. 

g. Menganalisis hasil uji coba soal yang 

meliputi: 

1) Uji Validitas Tes 

Menurut Scarvia B. Anderson (Arikunto, 2010:64), sebuah tes 

dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak 

diukur.Validitas merupakan ukuran kemampuan suatu instrumen untuk 

mengukur apakah tepat dan sesuai. Secara garis besar terdapat dua macam 

validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris (Arikunto, 2010, hal. 

64). 

a) Validitas Logis 

Validitas logis menurut Arikunto  merupakan validitas yang sesuai 

dengan penalaran. Dimana sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan 

valid berdasarkan hasil penalaran dalam sebuah instrumen evaluasi. 

Maksudnya instrumen tes disebut valid secara logis, apabila instrumen 

tersebut disusun dan dibuat sesuai dengan teori dan ketentuan TIK dan 

Aspek Tingkah Laku. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai 

oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas konstrak. Validitas 

isi merupakan  sebuah instrumen menunjuk pada suatu kondisi sebuah 

instrumen yang disusun berdasarkan isi materi pelajaran yang di evaluasi, 

sedangkan validitas konstrak merupakan sebuah instrumen yang menunjuk 

suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan ketentuan TIK 

dan Aspek Tingkah Laku (Arikunto, 2010, hal. 65). 

Dalam validitas isi, instrumen ini tidak keluar dari materi Perintah 

Menyantuni Kaum ḍu`afā` dalam Q.S. Al-Baqarah 177 dan Al-Isrā`   26-

27 yang mengacu pada buku PAI SMA kelas XI  karya Syamsuri yang 

diterbitkan oleh Erlangga, serta LKS Pendidikan Agama Islam kelas XI 
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semester 1, karya Saminu, S.Ag., M.Si. yang diberi judul Celcius (Cara 

Belajar Lebih Serius) Pendidikan Agama Islam Sesuai Standar Isi 2006 

yang diterbitkan oleh  CV. Grafika Dua Tujuh, serta beberapa referensi 

yang lainnya. Dan untuk validitas konstrak instrumen dibuat berdasarkan 

tabel TIK dari aspek tingkah laku dalam materi yang diujikan. 

Nilai validitas dapat ditentukan dengan menentukan koefisien 

produk momen. Validitas soal dapat dihitung dengan menggunaka rumus 

korelasi product moment dengan angka kasar :  

 

      (Arikunto, 2010, hal. 72) 

Keterangan : 

Koefisien Korelasi antara variabel X dan Y 

 Jumlah skor total hasil tes tiap siswa 

 Jumlah skor rata-rata hasil ulangan harian siswa 

Jumlah skor-skor X yang dikuadratkan 

Jumlah skor-skor Y yang dikuadratkan 

Jumlah perkalian X dan Y 

Jumlah siswa 

Dalam penelitian ini uji validitas soal dihitung menggunakan 

bantuan Microsoft Office Excel 2007. 

Interpretasi koefisien korelasi yang menunjukan nilai validitas 

ditunjukan oleh Tabel  (Arikunto, 2010, hal. 75). 

Tabel 3.3 Kriteria Validitas Soal 

Koefisien Korelasi Kriteria Reliabilitas 

Antara 0,800sampai dengan 1,00 

Antara 0,600sampai dengan 0,800 

Antara 0,400sampai dengan 0,600 

Antara 0,200sampai dengan 0,400 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 
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Antara 0,00 sampai dengan 0,200 Sangat Rendah 

 Sunmber : (Arikunto, 2010, hal. 75) 

Selanjutnya, untuk melihat signifikasinya dilakukan dengan 

menstribusikan rumus student t, yaitu: 

Dengan kriteria : Jika thitung> tkritis,maka butir item valid dan signifikan. 

b) Validitas Empiris 

Menurut Arikunto sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas 

empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Ada dua macam validitas 

empiris, yaitu yang disebut dengan validitas “ada sekarang” atau yang 

disebut dengan concurrent validity ialah pengujian dilakukan dengan 

membandingkan kondisi instrumen yang bersangkutan dengan kriterum 

atau sebuah ukuran. Kriterium yang digunakan sebagai pembanding 

kondisi instrumen dimaksud ada dua, yang sudah teredia dan yang belum 

ada tetapi akan terjadi diwaktu yang akan datang. Bagi instrumen yang 

kondisinya sesuai dengan kriterium yang sudah tersedia, yang sudah ada, 

disebut memiliki validitas “ada sekarang”. Sedangkan instrumen yang 

kondisinya sesuai dengan kriterium yang diramalkan akan terjadi, disebut 

memiliki validitas ramalan atau validitas prediksi atau predicitive validity 

(Arikunto, 2010, hal. 66) . 

c) Validitas Item/Butir Soal 

Validitas item/butir soal adalah sebuah item dikatakan valid apabila 

mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Untuk mengetahui 

validitas item dapat digunakan rumus berikut (Arikunto, 2010, hal. 76). 

rpbi =  

Keterangan : 

= koefisien korelasi biserial 

Mp    = rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang 

dicari validitasnya  

Mt      = rerata skor total 

St = standar deviasi dari skor total 

p = proporsi siswa yang menjawab benar 
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    ( p = banyaknya siswa yang benar ) 

         Jumlah seluruh siswa 

q = proporsi siswa yang menjawab salah ( q = 1 – p ) 

Dalam menghitung validitas item, peneliti menggunakan bantuan 

microsoft excel. Pengujian validitas soal dilakukan pada tanggal 19Juli 

2013 dan diujikan pada siswa di 2 (dua)  kelas, yaitu XII IPA SMA PGII 2 

Bandung. Hasil pengujian vraliditas soal yang telah dilakukan dapat dilihat 

pada Lampiran 3. Instrumen Penelitian 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas, diperoleh R tabel 0,329 

dengan taraf signifikan 5%, sehingga diketahui bahwa dari sebanyak 60 

butir item yang diuji hanya terdapat 20  butir item valid, diantaranya yaitu 

nomor 3, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 31, 33, 34, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 53, 55, 56, 

dan 60, sedangkan 40 butir item lainnya dinyatakan invalid. 

Dikarenakan  hasil pengolahan analisis instrumen yang telah 

diujikan hanya mendapat 20 butir item soal saja yang valid. Maka peneliti 

mengujikan kembali 40 butir item soal yang dinyatakan invalid dengan 

memperbaiki dan merubah beberapa kata atau kalimat pada 40 butir item 

soal tersebut, setelah berkonsultasikan dengan dosen pembimbing II.  

Pengujian ulang validitas soal dilakukan pada tanggal 26-27 Juli 

2013 yang diujikan pada siswa di 2 (dua)  kelas, yaitu XII IPA dan XII IPS 

SMA PGII 2 Bandung. Hasil pengujian ulang validitas soal dapat dilihat 

pada Lampiran 3. Instrument Penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan uji 

validitas, diperoleh R Tabel 0,339 dengan Taraf signifikan 5% sehingga 

diketahui bahwa pengujian yang dilakukan pada 40 butir soal diperoleh 

hasil 21 butir soal yang valid antara lain soal nomor 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, dan 34. Selain itu, soal 

dianggap invalid sebanyak 19 butir soal.  

Dari 60 butir soal pilihan ganda yang telah diujikan secara 

keseluruhan, hasilnya adalah 41 butir soal Valid, yaitu soal nomor 1, 2, 3, 

4, 6, 7, 8, 9. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 

33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 56 dan 60. Butir 

soal yang hasilnya valid akan digunakan untuk soal pretest dan posttest. 



49 

 

Puji Oktavia Pratiwi, 2015 
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MIND MAP UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TERHADAP 
MATERI PAI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Namun dari 41 butir soal yang Valid digenapkan menjadi 40 butir soal 

saja, dengan tidak mengikut sertakan nomor 60. 

Setelah dilakukan perbaikan dan pengujian ulang analisa validitas 

item soal, maka  item soal yang valid secara keseluruhan diperoleh 41 

butir dari 60 butir item soal. Namun item soal yang digunakan digenapkan 

menjadi 40 butir, setelah berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

 

2) Reliabilitas  Tes 

Reliabilitas suatu perangkat tes berhubungan dengan masalah 

kepercayaan. Dimana reliabilitas merupakan ukuran sejauh mana suatu 

alat ukur dapat memberikan gambaran yang benar-benar dapat dipercaya 

tentang kemampuan seseorang. Dimana suatu test dapat dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika test tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap (Arikunto, 2010, hal. 86). 

 Reliabilitas pun menunjukan kestabilan skor yang diperoleh ketika 

perangkat tes diujikan secara berulang kepada seseorang dalam waktu 

yang berlainan. Dalam menghitung koefisien reliabilitas tes, peneliti 

mengunakan rumus Rulon  

Nilai reliabilitas perangkat tes ditunjukan oleh koefisien reliabilitas 

yang diperoleh dengan rumus K-R 20. 

 

Sumber : (Arikunto, 2010, hal. 98) 

Keterangan : 

 = koefisien reliabilitas tes 

1 = bilangan konstan 

 = varians perbedaan antarskor yang dicapai oleh testee pada 

belahan I dengan skor yang dicapai oleh testee pada belahan II 

 = varian total 

Menurut Arikunto bahwa penafsiran harga koefisien ada dua cara 

yaitu (Arikunto, 2010, hal. 75): 
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1. Dengan melihat harga r dan diinterpretasikan misalnya korelasi 

tinggi, cukup, dan sebagainya. 

2. Dengan berkonsultasi ke tabel harga kritik r product moment 

sehingga dapat diketahui signifikan tidaknya korelasi ersebut. Jika 

harga r lebih kecil dari harga kritik dalam tabel, maka korelasi 

tersebut tidak signifikan. Begitu juga arti sebaliknya. 

Peneliti di sini menggunakan cara kedua, yaitu dengan 

menggunakan r tabel. 

Adapun interpretasi Reliabilitas Instrumen ditunjukan dalam Tabel 

(Arikunto, 2010, hal. 75). 

Tabel 3.4 Kriteria Reliabilitas Tes 

Koefisien Korelasi Kriteria Reliabilitas 

0,81 – 1,00 

0,61 – 0,80 

0,41 – 0,60 

0,21 – 0,40 

0,00 – 0,20 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat Rendah 

Sumber : (Arikunto, 2010, hal. 75) 

 Kriteria pengujian reliabilitas adalah jika rhit> rtab dengan tingkat 

kepercayaan 95%  dengan dk (n-2) maka item tersebut dikatakan reliable. 

Berikut perhitungan mencari r11. 

a) Penjumlah skor total item (X dan Y) setiap belahan yang diperoleh 

siswa masukan ke dalam table berikut dan lakukan perhitungan untuk 

memperoleh nilai d (different), kuadrat different (d
2
), skor total (Xt) 

dan kuadrat skor total (Xt
2
). Tabel hasil perhitungan dapat dilihat pada 

Lampiran 3. Instrumen Penelitian dengan hasil sebagai berikut : 

a. d (different) : 18 

b. d
2
 (kuadrat different) : 296 

c. Xt (skor total) : 1594 

d. Xt2 (kuadrat skor total) : 71580 
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b) Mencari jumlah kuadrat perbedaan antar skor (∑Xd
2
) belahan kiri dan 

kanan : 

 =296– (18)
2 

/36 = 287,00 

c) Mencari varian perbedaan antar skor (Sd
2
) belahan kiri dan kanan 

dengan menggunakan rumus berikut : 

 =  = 7,97 

d) Mencari jumlah kuadrat dari skor total (∑xt
2
) dengan menggunakan 

rumus : 

 

 =  71580  = 1001,22 

e) Mencari varian total dari skor-skor hasil tes (St
2
) dengan menggunakan 

rumus : 

  =  = 27,81 

 

f) Menghitung koefisien reliabilitas tes dengan rumus : 

 =  = 0,713 

g) Interpretasi 

Interpretasi hasil perhitungan r11 dapat dikategorikan berdasarkan 

tabel 3. Dengan koefisien realibilitas sebesar 0,713 dapat dinyatakan 

bahwa tes reliabilitas hasil belajar bentuk objektif dengan menyajikan 60 

butir item dan diikuti oleh 36 siswa tersebut memiliki RELIABILITAS 

TES yang TINGGI, sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumentasi soal 

memiliki kualitas yang baik. 

3) Tingkat Kesukaran dan Daya Pembeda 

Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Tingkat kemudahan adalah 

bilangan yang menunjukan mudah atau sukarnya suatu soal. Bilangan yang 
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menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut indeks kesukaran 

(difficlty index) (Arikunto, 2010, hal. 207).  

Untuk menghitung tingkat kemudahan tiap butir soal digunakan 

rumus: 

 

Keterangan : 

 Indeks Kemudahan 

 Banyaknya Siswa yang menjawab soal itu benar 

 Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Tingkat kemudahan dapat diklasifikasikan seperti dalam tabel  

(Arikunto, 2010, hal. 207-208).  

Tabel 3.5 Klasifikasi Tingkat Kesukaran 

Indeks Kemudahan Klasifikasi 

1,00 – 0,29 

0,30 – 0,70 

0,70 – 1,00 

Soal Sukar 

Soal Sedang 

Soal Mudah 

Sumber : (Arikunto, 2010, hal. 210) 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah (Arikunto, 2010, hal. 211). Daya pembeda butir 

soal dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

D =  -  = PA - PB 

Keterangan: 

D = Daya Pembeda 

J = Jumlah peserta tes  

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah 
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BA = Banyak peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

BB  = Banyak peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar 

PA = = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Kriteria indeks daya pembeda ditunjukan oleh Tabel  (Arikunto, 

2010, hal. 218). 

Tabel 3.6 Klasifikasi Indeks Daya Pembeda Soal 

Indeks Daya Pembeda Kualifikasi 

0,00 – 0,20 

0,20 – 0,40 

0,40 – 0,70 

0,70 – 1,00 

Negatif 

Jelek (poor) 

Cukup (satisfactory) 

Baik (good) 

Baik Sekali (exellent) 

Tidak baik, harus dibuang 

Sumber : (Arikunto, 2010, hal. 218) 

Untuk menghitung tingkat kesukaran dan daya beda, peneliti 

menggunakan bantuan microsoft excel, yang hasil perhitungannya  dapat 

dilihat pada Lampiran 3. Instrument Penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis daya pembeda terdapat 2 soal yang 

mendapat nilai baik yaitu nomor 8 dan 42. Selain itu, terdapat 16 soal 

mendapat nilai cukup yaitu nomor 3, 7, 11, 12, 18, 29, 31, 33, 34, 38, 48, 

53, 55, 55, 58 dan 60. Sedangkan 42 soal lainnya mendapatkan nilai daya 

pembeda jelek. Begitu juga dengan hasil analisis tingkat kesukaran soal 

terdapat 6 soal yang dinilai sukar yaitu nomor 10, 14, 27, 50, 51, dan 60. 

Selain itu, terdapat 12 soal yang mendapat nilai kesukaran sedang yaitu 

nomor 3,7,8,28,29, 30, 34,36,42, 49, 52 dan 55, sedangkan 42 soal lainnya 

mendapat nilai kesukaran mudah. 

Walaupun ada yang berpendapat bahwa idealnya, bahwa suatu soal 

itu dianggap baik, yaitu soal-soal sedang yaitu yang memiliki indeks 

kesukaran 0,30 sampai 0,70. Namun, bahwa soal-soal yang terlalu mudah 

dan terlalu sukar, bukan berarti tidak boleh digunakan (Arikunto, 2010, 
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hal. 210). Maka butir soal yang sudah valid namun tingkat kesukaran dan 

daya beda masih belum memenuhi kriteria, maka butir soal tersebut tidak 

dibuang, namun hanya perlu diperbaiki. Karena menulis soal adalah suatu 

pekerjaan yang sulit, sehingga masih dapat diperbaiki. Seperti 

kekurangannya hanya terletak pada rumusan kalimat, sehingga perlu 

ditulis kembali (Arikunto, 2010, hal. 220). 

Pada akhirnya peneliti menata dan memperbaiki kembali instrumen 

soal yang masih perlu dihaluskan untuk dijadikan instrumen final, 

sehingga peneliti mendapati 40 soal instrumen tes pilihan ganda. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan 

(Sugiyono, 2011, hal. 308). 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai 

pertanyaan berupa tes objektif. Tes tulis yang digunakan peneliti adalah berupa tes 

objektif pilihan ganda. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian.  

Serta tes objektif ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa 

mengenai perintah menyantuni kaum ḍu`afā` dalam Q.S.  Al-Isrā`  [17] ayat 26-

27 dan Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 177  pada saat sebelum (pretest) dan sesudah 

(posttest) dilakukan treatment.
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F. Prosedur Penelitian 

Berikut ini adalah diagram alur penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Alur Penelitian 

 

Mengidentifikasi permasalahan 

Melakukan studi literatur 

terhadap permasalahan tersebut 

Pengajuan Proposal Penelitian 

Penyusunan Instrument 

Penelitian 

Proposal disetujui oleh Dosen 

Melakukan uji coba soal dengan 

test objektif pilihan ganda 

Pengujian soal dengan analisis 

validitas, reliabilitas dan TKDP 

Hasil pengujian diperoleh 40 

butir soal dari 60 butir soal valid 

dan reliable 

Pembuatan RPP dan Mind Map 

Penentuan Metode Penelitian Metode Quasi Eksperimen 

Penentuan Teknik Pengumpulan 

dan Analisis Data 

Pengumpulan data: Tes Tulis 

Pilihan Ganda 

Analisis data: Uji Normalitas, Uji 

Homogentias, dan Uji Hipotesa 

Penentuan Populasi dan Sampel 

Penelitian 

Populasi: Siswa/siswi Kelas XI 

SMA YAS Bandung 

XI-IPS1: 31 siswa 

XI-IPS2: 30 siswa 

Sampel: Non-probability 

sampling dengan jenis sampling 

purposive 

Pelaksanaan Penelitian 

 

Pelaksanaan 

Penelitian 

Pelaksanaan Pre-Test: 

1. Jumlah soal 40 butir soal 

2. Waktu 2 x 45 menit 

Kelas Kontrol: 22 

siswa 

Kelas Eksperimen: 22 

siswa 

Penyampaian Materi Sesuai Dengan 

RPP: 

1. Jumlah pertemuan 3 kali 

pertemuan 

2. Waktu 2 x 45 menit 

Kelas Kontrol: Tanpa 

menggunakan Mind 

Map 

Kelas Eksperimen: 

Menggunakan Mind 

Map 

Pelaksanaan Post-Test: 

3. Jumlah soal 40 butir soal 

4. Waktu 2 x 45 menit 

Kelas Kontrol: 22 

siswa 

Kelas Eksperimen: 22 

siswa 

Pengolahan 

Data Penelitian 

Data 

Coding 

Data 

Entering 

Data 

Cleaning 

Data 

Output 

Analisa Data 

Penelitian 

Uji 

Normalitas 

Uji 

Homogenitas 

Uji 

Hipotesa 

Gain 

Ternormalisasi 

Kesimpulan Hasil 

Penelitian 

Penyusunan Laporan 

Penelitian 
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G. Analisis Data 

Menurut Sugiyono analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2011, hal. 207). 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, 

yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan dalam proposal (Sugiyono, 2011, hal. 333).  Maka teknik 

analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Analisis Deskriptif 

Menurut Sugiyono statistik deskriptif atau analisis deskriptif adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis 

deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sample, 

dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sample 

diambil (Sugiyono, 2011, hal. 207). 

Dengan demikian, analisis deskriptif ini adalah menjelaskan data yang telah 

diolah berupa tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, dan angka-angka 

lainnya. Analisis data yang digunakan yaitu penilaian kemampuan tes tulis dari 

materi perintah menyantuni kaum ḍu`afā` dalam Q.S.  Al-Isrā`  [17] ayat 26-27 

dan Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 177  serta data gain. 

a. Penilaian Kemampuan Tes Tulis 

Setelah hasil intrumen diketahui valid dan reliabel, intrument tersebut 

digunakan untuk pretest dan posttest untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Penskoran yang dilakukan pada materi perintah menyantuni kaum ḍu`afā` dalam 

Q.S.  Al-Isrā`  [17] ayat 26-27 dan Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 177   melalui tes tulis 

pilihan ganda dengan cara hitung; jika benar mendapat skor satu (1) dan jika salah 

mendapatkan skor nol (0). Untuk mendapatkan nilai tes tulis tiap siswa diperoleh 

dari skor benar dibagi skor ideal dikali 100.  

Setelah data terkumpul dan telah diolah dan digambarkan oleh 

diagram/tabel maka akan dijelaskan kembali dengan uraian-uraian yang 

menjelaskan gambar tesebut sesuai interpretasi menurut Arikunto dengan 
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menggunakan skala 100, kategorisasinya dapat dilihat pada tabel berikut 

(Arikunto, 2010, hal. 245). 

Tabel 3.7 Pedoman Kategorisasi Nilai Perintah Menyantuni Kaum ḍu`afā` 

Dalam Q.S.  Al-Isrā`  [17] ayat 26-27 dan Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 177  

Angka 100 Keterangan 

80 – 100 Baik Sekali 

66 – 79 Baik 

56 – 65 Cukup 

40 – 55 Kurang 

30 – 39  Gagal 

Sumber : (Arikunto, 2010, hal. 245) 

 

b. Interpretasi Hasil Data 

Data yang sudah terkumpul penulis kualifikasikan atau tuangkan kedalam 

bentuk angka-angka, sehingga data tersebut bersifat kuantitatif, untuk selanjutnya 

dianalisa dan diinterpretasikan secara deskriptif. Pengalihan data kedalam bentuk 

kuantitatif ini ditempuh dengan menggunakan rumus: 

 

 

Keterangan : 

f  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya. 

N = Number of cases (jumlah frekuensi) 

P  = Angka persentase. 

(Soehartono, 2002, hal. 65) 

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisa dan interpretasi data, 

maka penulis menentukkan skala persentase sebagaimana tertera pada tabel 

berikut: 
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Tabel 3.8 Skala Presentasi 

No Persentase Penafsiran 

1 100% Seluruhnya 

2 91% - 99% Hampir seluruhnya 

3 61% - 90% Sebagian besar 

4 51% - 60% Lebih dari separuh 

5 50% Separuhnya 

6 40% - 49% Hampir separuhnya 

7 11% - 39% Sebagian kecil 

8 1% - 10% Sedikit sekali 

9 0% Tidak ada 

Sumber : (Daisuki, 2006, hal. 23) 

c. Data Skor Gain Ternormalisasi 

Setelah instrumen yang telah diketahui validitas dan reliabilitasnya, 

kemudian diujikan kepada siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada saat 

pretest dan posttest. Hasil pretest dan posttest tersebut kemudian ditentukan 

besarnya gain ternormalisasi dengan perhitungan menurut (Hake, 1999, hal. 

1)yaitu sebagai berikut. 

 

 

Keterangan: 

<g> = gain skor ternormalisasi 

Sf = skor rerata posttest 

Si = skor rerata pretest 

Sm = Skor maksimum 

Peningkatan pemahaman siswa setelah pembelajaran dengan penggunaan 

media mind map dalam pembelajaran materi Pendidikan Agama Islam dicari 
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dengan menghitung rata-rata gain yang dinormalisasi bedasarkan kategori dengan 

interpretasi menurut (Hake, 1999, hal. 1). 

Tabel 3.9 Interpretasi Nilai Gain Yang Dinormalisasi 

Nilai <g> Klasifikasi 

({g})>0,7 Tinggi 

0,7>({g})>0,3 Sedang 

({g})<0,3 Rendah 

 

2. Analisis Inferensial 

Menurut Sugiyono statistik inferensial adalah teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sample dan hasilnya diberlakukan untuk 

populasi. Statistik ini sering disebut statistik probabilitas, karena kesimpulan yang 

diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sample itu kebenarannya bersifat 

peluang (probability). Dimana suatu kesimpulan dari data sampel yang akan 

diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran 

(kepercayaan) yang dinyatakan dalam bentuk prosentase (Sugiyono, 2011, hal. 

209). 

Bila peluang kesalahan 5% maka taraf kepercayaan 95%, bila peluang 

kesalahan 1% maka taraf kepercayaannya 99%. Peluang kesalahan dan 

kepercayaan ini disebut dengan taraf signifikasi. Pengujian taraf signifikasi dari 

hasil suatu analisis akan lebih praktis bila didasarkan pada tabel sesuai teknik 

yang digunakan. Misalnya uji-t akan digunakan tabel-t, uji-F digunakan tabel F. 

Pada setiap tabel sudah disediakan untuk taraf signifikansi berapa persen suatu 

hasil analisis dapat digeneralisasikan. 

Jadi menurut Sugiyono signifikasi adalah kemampuan untuk 

digeneralisasikan dengan kesalahan tertentu (Sugiyono, 2011, hal. 210). 

Ada dua statistik dalam staistik/analisis inferensial, yaitu statistik parametis 

dan nonparametis. 
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a. Statistik Parametris 

Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi 

melalui statistik, atau menguji ukuran populasi melalui data sample 

(Sugiyono, 2011, hal. 210). Parameter populasi itu meliputi, diantaranya: 

rata-rata dengan rotasi  (mu), simpangan baku  (sigma), dan varians 
2
. 

Sedangkan statistikanya adalah meliputi: rata-rata x  (X bar), simpangan 

baku Ѕ, dan varians Ѕ2
.  Dalam statistik, pengujian parameter melalui 

statistik (data sample) dinamakan uji hipotesis statistik. Oleh karena itu 

penelitian yang berhipotesis statistik adalah penelitian yang menggunakan 

sample dan untuk jenis data yang digunakan untuk menganalisis yaitu data 

interval dan rasio. 

Selain itu, statistik parametris memerlukan terpenuhi banyak asumsi. 

Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi 

normal. Selanjutnya dalam penggunaan salah satu test mengharuskan data 

dua kelompok atau lebih yang diuji harus homogen, dalam regresi harus 

terpenuhi asumsi linieritas (Sugiyono, 2011, hal. 211).  Di bawah ini 

pengujian asumsi/hipotesis dilakukan meliputi sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui sebaran distribusi data 

yang diperoleh. Hal ini berkaitan dengan sampel yang diambil. Melalui uji 

normalitas peneliti bisa mengetahui apakah sampel yang diambil mewakili 

populasi ataukah tidak. . Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai 

berikut (Usman & Akbar P, 2006, hal. 315): 

a) Fungsi: 

Menguji kesesuaian antara distribusi harga-harga yang diobservasi 

dengan distribusi teoritis tertentu (uniform, normal, maupun poisson). 

Yang dibandingkan adalah distribusi frekuensi kumulatif hasil 

pengamatan yang distribusi frekuensi kumulatif yang terjadi di bawah 

distribusi teoritis tertentu (direpresentasikan dalam H0). 
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b) Metode/Cara menghitung: 

(1) Tentukan distribusi kumulatif teoritis (F0(X)) 

(2) Tentukan distribusi kumulatif observasi (SN(X)) yang sesuai 

dengan interval F0(X) 

(3) Hitung selisih F0(X)-SN(X) 

(4) Hitung deviasi maksimum (simpangan terbesar) 

D = max │F0(X)-SN(X)│ 

Dengan : 

F0(X) = fungsi distribusi frekuensi kumulatif teoritis di bawah 

H0(proporsi kasus yang diharapkan mempunyai skor < = X) 

SN(X) = distribusi frekuensi kumulatif observasi dari suatu sample 

dengan N observasi. SN(X) = K/N dengan k = banyaknya observasi 

yang < = k. 

Keputusan : 

Jika kemungkinan yang dikaitkan dengan munculnya nilai d < = a, 

maka tolak H0. 

Menentukan hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Jika  , maka data berdistribusi normal jika nilai 

signifikasi > 0,05, Ho diterima, sedangkan 

Jika  , maka data tidak berdistribusi normal jika nilai 

signifikasi ≤ 0,05, Ho ditolak. 

Namun dalam perhitungan ini, peneliti menggunakan rumus 

Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS versi 21. Langkah-

langkahnya dijelaskan di bab empat. 

 

2) Uji Homogenitas 

Setelah dilakukan uji normalitas dan data menunjukan distribusi 

normal, maka pengolahan data dilanjutkan pada uji homogenitas. Untuk 

menentukan bahwa data tersebut telah dapat dianggap homogen. Tingkat 
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homogenitas dapat ditentukan menggunakan distribusi F. Nilai F hitung 

ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Usman & Akbar P, 

2006, hal. 134): 

a) Persamaan distribusi F: 

 

b) Tetapkan taraf signifikan (ά) 

c) hitung Ftabel dengan rumus: 

Ftabel = F ½ ά (dk varians terbesar -1, dk varians terkecil -1) 

d) Merumuskan nilai Fhitungdibandingkan dengan Fkritis 

Menentukan hipotesis: 

Ho :Rata-rata nilai hasil kelas eksperimen dan kontrol tidak berbeda 

secara signifikan. 

Ha :Rata-rata nilai hasil kelas eksperimen dan kontrol berbeda secara 

signifikan. 

e) Nilai Fhitung dibandingkan dengan Fkritis dengan derajat kebebasan (dk) 

= n – 1.  Kriteria hipotesis sebagai berikut: 

Jika Fhitung< Fkritis, maka data homogen, karena nilai signifikasinya  ≥ 

0,05 maka Ho diterima. 

Jika Fhitung> Fkritis, maka data tidak homogen, karena nilai 

signifikasinya ≤ 0,05 maka Ho ditolak. 

  Untuk menghitung uji homogenitas, peneliti menggunakan rumus 

one way anova dengan bantuan program SPSS versi 21 dengan langkah-

langkahnya dijelaskan di bab empat. 

 

3) Uji hipotesis dengan Uji – t 

Setelah diketahui varian kedua kelompok normal dan homogen, maka 

pengolahan data dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji – t. Dengan tujuan untuk mengetahui signifikasi atau 

tidaknya hubungan dua variable. Berdasarkan hipotesis pada Bab I, maka uji 
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hipotesis yang digunakan adalah uji – t two  tail. Rumus yang digunakan 

adalah (Sugiyono, 2011, hal. 273): 

 

Setelah nilai tkritis diperoleh, kemudian dibandingkan dengan ttabel. 

Akan diuji pasangan hipotesis, dengan formula hipotesis: 

Ho :  

Ha :  

Jika thitung> tkritis, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Jika thiutung< tkritis, maka Ha ditolak dan Ho diterima 

atau 

Jika nilai signifikasinya > 0,05, maka Ho diterima 

Jika nilai signifikasinya ≤ 0,05, maka Ho ditolak. 

Dalam penghitungan uji-t ini, peneliti menggunakan bantuan program 

SPSS versi 21. Langkah-langkahnya dijelaskan di bab empat. 

b. Statistik Nonparametris 

Sedangkan statistik nonparametris adalah kebalikan dari statistik 

parametris. Yaitu tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi 

dan untuk jenis data yang digunakan untuk menganalisis yaitu data nominal 

dan ordinal. Selain itu, tidak menuntut terpenuhinya banyak asumsi, seperti 

halnya bahwa data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal dan 

homogen (Sugiyono, 2011, hal. 210-211). Atau menurut Purwanto, apabila 

pengujian asumsi atas data sample tidak dapat dipenuhi maka pengolahan 

data tidak menggunakan statistika parametrik tapi menggunakan statistika 

nonparametrik. Dimana pengguna statistika nonparametrik membawa 

konsekuensi bahwa hasil pengujian tidak berlaku umum dan hanya berlaku 

sample data yang diambil (Purwanto, 2007, hal. 298). 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis, dengan dilakukan uji 

normalitas, jika diketahui datanya berdistribusi normal maka digunakan uji 
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statistik parametrik. Untuk menggunakan uji statistik parametrik, 

memerlukan satu uji lagi yaitu uji homogenitas, seperti dijelaskan 

sebelumnya. Namun jika diketahui datanya berdistribusi tidak normal atau 

bahkan datanya tidak homogen, maka digunakan uji statistik non parametrik, 

dalam penelitian ini akan menggunakan uji Mann Whitney. 

1) Uji Mann Whitney 

Uji Mann Whitney memiliki fungsi untuk menguji apakah dua sample 

independen diambil dari populasi yang sama. Merupakan alternatif 

dari uji T untuk dua sampel independen. 

Ho: rata-rata nilai kelas eksperimen dan kontrol tidak berbeda secara 

signifikan. 

Ha:rata-rata nilai kelas eksperimen dan kontrol berbeda secara 

signifikan (Usman & Akbar P, 2006, hal. 325). 

Metode: 

hitung n1 dan n2, dengan: 

n1=banyaknya kasus dalam kelompok yang lebih kecil 

n2=banyaknya kasus dalam kelompok yang lebih besar 

Beri ranking data dari kedua kelompok, mulai yang terkecil sampai 

yang terbesar (skor sama diberi ranking rata-rata) 

Jumlah rangking masing-masing kelompok (R1 dan R2) 

Hitung statistik U dengan: 

U = ↓  +  +  - R1atau U = n1 n2 +  – R2 

Ambil nilai U yang terkecil 

Keputusan: 

Untuk n1,n2 ≤ 8, gunakan Tabel J (uji satu sisi). 

Tolak Ho jika nilai kemungkinan yang berkaitan dengan U (p) ≤α. 

Untuk 9≤n2≤20, gunakan Tabel K. 

Tolak Ho jika U ≤ nilai kritis pada tabel J. 

Untuk n2 > 20, digunakan pendekatan distribusi normal (Tabel A), 

dengan: 
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Dengan 

 

 

 

 

Jika ada angka yang sama dari dua kelompok yang berbeda maka 

berpengaruh pada harga U, gunakan rumus korelasi untuk σ, yaitu: 

 

Dengan: 

N = n1 + n2, 

T = (t
3
 – t)/12 

T= banyaknya observasi yang berangka sama suatu ranking tertentu. 

(Usman & Akbar P, 2006, hal. 326) 

Untuk menghitung Uji Mann Whitney ini, peneliti menggunakan 

bantuan program SPSS versi 21. 

Langkah-langkahnya dijelaskan di bab empat. 

Pengujian Hipotesis 

  H0 ditolak = jika Jcalc >nilai Jkritis, maka Ho diterima. 

  H0 diterima = jika Jcalc≤Jkritis, maka Ho ditolak. 

 

Alur pengolahan data untuk membuktikan hipotesis mengenai 

peningkatan pemahaman siswa mengenai mareri perintah menyantuni 

kaum ḍu`afā` dalam Q.S. Al-Baqarah 177 dan Al-Isrā`   26-27 dengan 

menggunakan mind map ditunjukkan gambar di bawah ini. 
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Bagan 3.2 Tahapan Dalam Analisis Data Kuantitatif 

Tidak ada kesalahan 

DATA 

CODING 

DATA ENTERING 

DATA CLEANING 

DATA OUT PUT 

1. NUMERIK 

2. GRAFIK 

DATA ANALIZING 

1. UNIVARIAT 

2. BIVARIAT 

3. MULTIVARIAT 

 

Ada kesalahan 

Bagan 3.1 Alur Uji Statistik 

n  3.2 Alur Uji Statistik 

DATA 

UJI NORMALITAS 

PENGUJIAN HAPOTESIS  DENGAN 

UJI MANN WHITNEY 

 

UJI HOMOGENITAS 

PENGUJIAN HAPOTESIS 

DENGAN UJI -t 

KESIMPULAN 

 

Tidak 

Ya 



67 

 

Puji Oktavia Pratiwi, 2015 
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MIND MAP UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TERHADAP 
MATERI PAI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

H. Tahap-Tahap Analisis Data Kuantitatif 

Menurut Prasetyo dan Jannah, bahwa setelah data hasil penelitian 

dikumpulkan oleh peneliti, tentunya dengan menggunakan berbagai teknik 

pengumpulan data, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah 

bagaimana menganalisis data yang telah diperoleh tadi. Langkah ini diperlukan 

karena tujuan dari analisis data adalah untuk meyusun dan menginterpretasikan 

data (kuantitatif) yang sudah diperoleh. Dalam menganalisis data kuantitatif ini, 

terdapat suatu poses dengan beberapa tahap yang sebaiknya dilakukan oleh 

peneliti. Di bawah ini gambar tahap-tahapan analisis data kuantitatif sebagai 

berikut, baik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyajian data (Prasetyo & 

Jannah, 2010, hal. 170). 

Penjelasan dari bagan 3.2 pada halaman sebelumnya, sebagai berikut: 

1. Pengkodean Data (Data Coding) 

Data coding merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis data 

mentah (yang ada dalam kuesioner) ke dalam bentuk yang mudah dibaca oleh 

mesin pengolah data seperti komputer (Prasetyo & Jannah, 2010, hal. 171). 

Seperti data yang diolah oleh peneliti, data mentah diperoleh dari soal test 

tulis pemahaman objektif yang berupa soal pilihan ganda 60 soal. Soal test tulis 

tersebut digunakan untuk instrumen penelitian berupa pretest dan posttest yang 

sebelumnya telah dilakukan uji validitas , reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

pembeda.  

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa instumen yang dipilih oleh 

peneliti berupa test tulis objektif pilihan ganda,  yang dimana tersedia satu 

jawaban yang paling tepat dan empat pilihan lainnya sebagai pengecoh dengan 

tujuan untuk mengukur kemapuan pemahaman siswa terhadap materiajar. 

Kemudian, hasil test dilakukan pengkodean (coding) agar pengolah data hasil test 

dapat dilakukan dengan mudah. Kode yang digunakan yaitu jika soal itu dijawab 

benar maka diberi kode angka satu, sedangkan jika salah maka diberi kode angka 

nol.  
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2. Pemindahan Data ke Komputer (Data Entering) 

Menurut Prasetyo dan Jannah, data entering adalah memindahkan 

data yang telah diubah menjadi kode kedalam mesin pengolah data 

(Prasetyo & Jannah, 2010, hal. 173). 

Peneliti melakukan pemindahan data mentah yang dikodekan (data 

coding) ke dalam program microsoft office excel dan  program SPSS 

(Statistical Package for Social Science), versi 21 untuk membantu  

menganalisis dan menjawab rumusan masalah atau hipotesis yang 

dirumuskan.  

Pengolahan data untuk pengujian validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya pembeda dilakukan menggunakan program microsoft 

excel. Perhitungan tersebut dilakukan menggunakan fungsi-fungsi 

perhitungan yang sudah tersedia dalam program microsoft excel. Selain 

itu, dengan menggunakan program microsoft excel, peneliti dapat dengan 

mudah melakukan tabulasi dan rekapitulasi data hasil pengujian.  

Kemudian, peneliti menggunakan program SPSS versi 21, untuk 

melakukan perhitungan statistik terhadap data hasil penelitian. Dengan 

menggunakan program SPSS, peneliti dapat melakukan perhitungan 

statistik yang rumit dengan mudah. Beberapa perhitungan yang dilakukan 

adalah perhiungan uji normalitas, homogenitas, t-test, dan non-parametric 

test. 

Dengan menggunakan 2 (dua) program komputer tersebut, peneliti 

dapat memperoleh hasil pengolahan data yang akan disimpulkan untuk 

memecahkan rumusan masalah. 

 

3. Pembersihan Data (Data Cleaning) 

Menurut Prasetyo dan Jannah data cleaning adalah memastikan 

bahwa seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam mesin pengolah data 

sudah sesuai dengan yang sebenarnya (Prasetyo & Jannah, 2010, hal. 173). 

Peneliti melakukan pembersihan beberapa data pretest dan posttest 

yang telah dilakukan pengkodean yang berpengaruh pada keakuratan hasil 

perhitungan. Dalam pelaksanaan pretest dan posttest terdapat beberapa 



69 

 

Puji Oktavia Pratiwi, 2015 
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MIND MAP UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TERHADAP 
MATERI PAI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

siswa (objek penelitian) yang hanya mengikuti satu pengujian saja, pretest 

saja atau posttest saja. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh pada hasil 

perhitungan statistik data penelitian. Oleh karena itu, data dari siswa yang 

hanya mengikuti satu kali pengujian (pretest/posttest) dihilangkan sesuai 

dengan yang disebutkan oleh Arikunto bahwa jika ditemukan ada subjek 

yang hanya yang hanya ikut satu kali uji coba, sebaiknya subjek tersebut 

disingkirkan dari analysis (Arikunto, 2010, hal. 172). 

 

4. Penyajian Data (Data Output) 

Menurut Prasetyo dan Jannah data output adalah hasil pengolahan 

data. Bentuk hasil pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut 

(Prasetyo & Jannah, 2010, hal. 177). 

a. Numerik atau dalam bentuk angka 

Hasil pengolahan data yang berupa numerik dapat disajikan dalam 

bentuk tabel frekuensi dan tabel silang. 

Contoh salah satu tabel silang yang dilakukan oleh peneliti yang 

memudahkan peneliti dalam melihat rekapan hasil nilai yang disajikan 

yang telah dikategorikan berdasarkan interpretasi perolehan nilai. 

b. Grafik atau dalam bentuk gambar 

Menurut Prasetyo dan Jannah bahwa penyajian data dengan 

menggunakan grafik atau gambar lebih menarik jika dibandingkan 

penyajian data menggunakan tabel frekuensi maupun tabel silang. Namun, 

penyajian data menggunakan gambar atau grafik juga memiliki 

kelemahan, yaitu adanya informasi yang hilang. Pembuatan grafik harus 

memperhatikan tingkat pengukuran yang dipergunakan (Prasetyo & 

Jannah, 2010, hal. 178).  

 

5. Penganalisisan Data (Data Analyzing) 

Menurut Penganalisisan data merupakan suatu proses lanjutan dari 

proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan 

data, kemudian menganalisis data dari hasil yang sudah ada pada tahap 

hasil pengolahan data.  
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a. Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan sebuah variable 

bentuknya macam-macam, misalnya distribusi frekuensi, rata-rata, 

proporsi, standar deviasi, median, farians, modus, dsb. 

Dengan analisis ini dapat diketahui apakah konsep yang kita ukur 

berada dalam kondisi yang siap untuk dianalisis yang lebih lanjut. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis secara simultan dari dua variable. 

Hal ini biasanya dilakukan untuk melihat untuk apakah suatu 

variable, seperti jenis kelamin, adalah terkait dengan variable lain, 

mungkin sikap terhadap terhadap pria maupun wanita kesetaraan. 

Analisis bivariat terdiri dari metode-metode statistik inferensial yang 

digunakan untuk menganalisis data dua variable  penelitian. 

Penelitian terhadap dua variable biasanya mempunyai tujuan untuk 

mendeskripsikan distribusi data, menguji perbedaan dan mengukur 

hubungan antara dua variable yang diteliti. 

c. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat atau metode multivariat berhubungan dengan 

metode-metode statistik yang secara bersama-sama atau simultan 

melakukan analisis terhadap lebih dari dua variable pada setiap objek 

atau orang. Jadi, bisa dikatakan analisis multivariat merupakan 

perluasan dari analisis univariat seperti uji t atau analisis bivariat 

seperti uji korelasi dan regresi sederhana. 


