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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti 

aturan-aturan metodologi misalnya observasi secara sistematis, dikontrol, dan 

didasarkan pada teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada (Sukardi, 2007, 

hlm. 4).  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran dengan 

strategi brain-based learning terhadap kemampuan berpikir logis. Menurut Sukardi 

(2007, hlm. 79) penelitian eksperimen  merupakan penelitian yang paling produktif, 

karena jika penelitian tersebut dilakukan dengan baik maka dapat menjawab hipotesis 

yang utamanya berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Untuk itu metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen.  Pada metode kuasi 

eksperimen siswa tidak dikelompokkan secara acak, tetapi menerima keadaan siswa 

seadanya (Ruseffendi, 2005, hlm. 52).  Ini dikarenakan tidak mungkin dilakukan 

penempatan siswa secara acak dengan membentuk kelas baru dalam sebuah sekolah, 

sehingga pada penelitian ini dilakukan pengambilan sampel  secara acak pada kelas 

kemudian menerima keadaan kelas tersebut seadanya. Adapun Desain yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah desain kelompok kontrol PreTest-PosTest 

yang digambarkan sebagai berikut (Ruseffendi, 2005, hlm. 50).  

 A O1 X O2 

  

 A O1  O2 

  

Keterangan: 

A : Pengambilan sampel secara acak kelas 

X : Pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi brain-based learning. 

O1 : Pretes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

O2 : Postes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Lembang di kabupaten Bandung Barat. Alasan pemilihan populasi yang berasal dari 

kelas VIII SMP yaitu karena pada tingkatan tersebut siswa berada pada tahapan 

operasi formal dalam tahap perkembangan kognitif  berdasarkan Piaget. Seperti  yang 

dijelaskan sebelumnya, Sumarmo (dalam Jaya, 2013, hlm. 30) menyatakan bahwa 

kemampuan berpikir logis merupakan ciri khusus dari operasi formal pada tahap 

perkembangan kognitif berdasarkan Piaget. 

Penentuan sampel dilakukan dengan cara kelompok (cluster sampling) yaitu 

pengambilan sampel secara acak yang didasarkan kepada kelompok, bukan 

didasarkan kepada anggota-anggotanya (Ruseffendi, 2005, hlm.94). Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini sebanyak dua kelas yang diambil secara acak, yaitu 

kelas VIII D terpilih sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII C terpilih sebagai kelas 

kontrol. Kelas eksperimen yaitu kelas yang memperoleh pembelajaran matematika 

mengunakan strategi Brain-Based Learning, sedangkan kelas kontrol adalah kelas 

yang memperoleh pembelajaran dengan metode ekspositori 

 

C. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab berubahnya variabel 

terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2012, hlm.4). Variabel bebas 

yang dimaksud pada penelitian ini yaitu  pembelajaran matematika dengan strategi 

brain-based learning,  sedangkan kemampuan berpikir logis sebagai variabel terikat. 

 

D. Bahan Ajar 

Menurut  Depdiknas (Yuniarsa, 2012, hlm. 26) bahan ajar adalah segala 

bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. Adapun bahan ajar yang akan digunakan antara lain: 
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1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan pada kelas 

eksperimen disusun berdasarkan langkah-langkah pada strategi brain-based learning. 

Sedangkan RPP yang digunakan pada kelas kontrol disusun berdasarkan metode 

ekspositori. 

2. Lembar Kerja Siswa 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dikembangkan dari  materi garis singgung 

persekutuan dalam dan luar dua lingkaran, panjang tali lilitan minimal dua lingkaran 

atau lebih, serta lingkaran dalam dan luar segitiga. LKS digunakan pada kelas 

eksperimen, sedangkan kelas kontrol tidak menggunakan LKS.  

3. Alat dan Media Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dengan strategi brain-based learning memerlukan 

alat seperti soundsytem, laptop, serta media pembelajaran pada setiap pertemuannya. 

4. Lembar Target Evaluasi 

Lembar target evaluasi digunakan pada setiap pertemuan untuk membantu 

siswa menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan mengevaluasi hasil 

pencapaian di akhir pembelajaran. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Tes matematika adalah alat pengumpul informasi tentang hasil belajar 

matematika (Suherman, 2003, hlm. 65). Secara garis besar alat evaluasi atau teknik 

evaluasi yang digunakan dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu teknik non tes 

dan teknik tes. Atas dasar tersebut, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri atas instrumen tes dan instrumen non tes. Instrumen tes yang dibuat berupa tes 

kemampuan berpikir logis, sedangkan instrumen non tes berupa angket, jurnal, dan 

lembar observasi. 

1. Instrumen Tes 

Instrumen tes berupa soal tes kemampuan berpikir logis matematika yang 

digunakan dalam pretes dan postes. Pretes digunakan untuk mengukur kemampuan 
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awal kelas eksperimen dan kelas kontrol, sedangkan postes digunakan untuk 

mengukur kemampuan akhir setelah diberikan perlakuan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Bentuk tes yang diberikan berupa tes tipe subjektif atau soal berbentuk 

uraian, karena dalam menjawab soal siswa dituntut untuk menjawab secara terurai. 

Adapun penentuan tes yang digunakan mempertimbangkan kelebihan dari tes 

subjektif (Suherman, 2003, hlm. 77-78) yaitu: 

a. Pembuatan soal bentuk uraian relatif mudah dan dapat dibuat dalam waktu yang 

tidak terlalu lama. 

b. Siswa dituntut menjawab soal dengan rinci, maka proses berpikir, ketelitian, dan 

sistematika penyusunan dapat dievaluasi. 

c. Proses pengerjaan tes akan menimbulkan kreativitas dan aktivitas positif siswa, 

karena siswa dituntut untuk berpikir sistematik, memiliki kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat dan argumentasi, serta mengaitkan fakta-fakta yang 

relevan. 

 

Adapun pemberian skor tes kemampuan berpikir logis  berpedoman pada kriteria 

menurut Carolina Departement Public Instruction (dalam Iriani, 2014, hlm.41) 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Penskoran Kemampuan Berpikir Logis 

Kriteria Jawaban Skor 

Semua aspek dari pertanyaan dijawab dengan benar 4 

Hampir semua aspek dari pertanyaan dijawab dengan benar 3 

Hanya sebagian aspek dari pertanyaan dijawab dengan benar 2 

Menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan atau tidak ada yang benar 1 

Tidak ada jawaban 0 

 

2. Instrumen Non Tes 

a. Angket 

Angket diberikan setelah perlakuan selesai dan hanya diberikan kepada kelas 

eksperimen untuk mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran matematika dengan 
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strategi brain-based learning. Angket yang dibuat yaitu berupa skala sikap 

berdasarkan skala Likert dengan alternatif jawaban yang tersususun secara bertingkat 

mulai dari Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat 

Setuju (SS). 

Menurut Acenale (2012) sikap merupakan kecenderungan pola tingkah laku 

individu untuk berbuat sesuatu dengan cara tertentu terhadap orang, benda, atau 

gagasan. Sedangkan menurut Berkowitz (dalam Acenale, 2012) sikap seseorang 

terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung (favorable) atau tidak mendukung 

(unfavorable) terhadap objek tersebut.  Ini sejalan dengan pendapat Nitko (dalam 

Syahrul, 2011) yang menegaskan konsep sikap bahwa sikap adalah karakteristik 

sesorang yang menggambarkan perasaan positif dan negatif terhadap objek, situasi, 

institusi, orang atau ide-ide tertentu. Thurstone (dalam Mansyur, 2014, hlm. 21) 

mendefinisikan sikap dalam cara-cara berikut, sikap adalah (1) mempengaruhi atau 

menentang (affect or against), (2) evaluasi dari (evaluation of), (3) suka atau tidak 

suka (like or dislike), (4) kecenderungan positif atau negative terhadap objek 

psikologi (positivenes or negativenes toward a psychological object). 

Lebih Sfesifik Zan & Martino (dalam Syahrul, 2011) menjelaskan bahwa 

sikap terhadap matematika dilihat sebagai pola hubungan dari kepercayaan dan emosi 

dengan matematika.  Sedangakan Arcavi (dalam Syahrul, 2011) juga menjelaskan 

bahwa sikap matematika adalah kecenderungan intelektual terhadap matematika dan 

pemecahan masalah, termasuk perspektif tentang apa matematika dan aktivitas 

matematika. Berdasarkan uraian tersebut, Sikap terhadap matematika adalah 

kecenderungan siswa dalam memandang matematika dan pembelajaran matematika 

baik yang bersifat positif ataupun negatif.  

Gairin (dalam Palacios, 2014: 70) berpendapat bahwa ada lima komponen 

utama sikap terhadap matematika, yakni Feelings of Anxiety and Fear towards 

mathematics manifested by the student, Liking-Enjoyment of Mathematics, Utility of 

Mathematics, Motivation and Confidence. Ini sejalan dengan Bloom (dalam Acenale, 

2012) yang menjelaskan bahwa dalam pengajaran matematika dikenal lima dimensi 

afektif diantaranya attitude, interest, motivation, anxiety, dan  self-concept. 
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Berdasarkan kedua pendapat tersebut, indikator skala sikap yang digunakan untuk 

mengukur sikap siswa terhadap pembelajaran dengan strategi brain-based learning 

adalah sebagai berikut: 

1) Menunjukkan kecenderungan positif atau negatif terhadap matematika atau 

pembelajaran matematika (Liking enjoyment). 

2) Menunjukan kegunaan matematika atau pembelajaran matematika (utility-value). 

3) Menunjukkan minat atau motivasi dalam mempelajari matematika atau dalam 

pembelajaran matematika(motivation). 

4) Menunjukkan kecemasan dalam mempelajari matematika atau dalam 

pembelajaran matematika (anxiety). 

5) Menunjukan pandangan siswa terhadap dirinya sendiri dalam mempelajari 

matematika atau terhadap pembelajaran matematika (confidence). 

b. Jurnal 

Jurnal digunakan untuk mengevaluasi respon siswa terhadap pembelajaran 

berdasarkan strategi brain-based learning yang telah dilakukan pada setiap 

pertemuan. 

c. Lembar Observasi 

Lembar observasi yang terdiri dari lembar observasi guru dan siswa 

digunakan untuk mengukur kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP yang telah 

disusun berdasarkan strategi brain-based learning. Lembar observasi ini diisi oleh 

observer selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

F. Uji Coba Instrumen 

Sebelum digunakan dalam penelitian, soal tes berpikir logis terlebih dahulu 

diuji cobakan kepada siswa diluar sampel, yaitu siswa kelas IX yang sudah pernah 

mempelajari materi tersebut pada tingkat sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui kelayakan soal tes tersebut dengan melihat validitas, reliabilitas, indeks 

kesukaran, dan daya pembeda. Adapun perhitungannya dilakukan dengan bantuan 

software Anates V5. 
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1. Validitas  

Suatu alat evaluasi disebut valid (absah atau sahih) apabila alat tersebut mampu 

mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi (Suherman, 2003, hlm. 102). Oleh 

karena itu keabsahannya tergantung pada sejauh mana ketepatan alat evaluasi itu 

dalam melakanakan fungsinya.  

Menurut Suherman (2003, hlm. 119) salah satu cara untuk mencari koefisien 

validitas ialah dengan menggunakan rumus korelasi produk momen dengan 

menggunakan angka kasar (raw score) yaitu sebagai berikut: 

rxy =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√(N ∑ X2 − (∑ X)2)(N ∑ Y2 − (∑ Y)2)
 

Keterangan: 

rxy  = koefisien validitas. 

X = skor testi pada tiap butir soal. 

Y = skor total tiap testi. 

N = banyak testi. 

Selanjutnya untuk menentukan derajat validitas alat evaluasi dapat digunakan 

kriterium sebagai berikut (Suherman, 2003, hlm. 113): 

Tabel 3.2 

Interpretasi Validitas 

Koefisien Validitas Derajat Validitas 

0,90 ≤ rxy ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,70 ≤ rxy < 0,90 Tinggi 

0,40 ≤ rxy < 0,70 Sedang 

0,20 ≤ rxy < 0,40 Rendah 

0,00 ≤ rxy < 0,20 Sangat Rendah 

              rxy < 0,00 Tidak Valid 

 

Validitas tiap butir soal tes kemampuan berpikir logis yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: 

 

 



29 

 

Sholihatun Azizah, 2015 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR LOGIS SISWA SMP MELALUI STRATEGI BRAIN-BASED LEARNING 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Butir Soal 

No Soal Koefisien Validitas Interpretasi 

1 0.657 Sedang 

2 0.710 Tinggi 

3 0.848 Tinggi 

4a 0.878 Tinggi 

4b 0.874 Tinggi 

 

2. Reliabilitas 

Suatu alat evaluasi disebut reliabel jika hasil evaluasi tersebut relatif tetap 

(konsisten, ajeg) jika digunakan untuk subyek yang sama (Suherman, 2003, hlm. 

131). Istilah relatif tetap disini dimaksudkan tidak sama persis, tetapi mengalami 

perubahan yang tak berarti dan bisa diabaikan. 

Untuk menentukan koefisien reliabilitas soal berbentuk uraian dapat 

dilakukan dengan rumus Alpha (Suherman, 2003, hlm. 154) yaitu: 

r11 = (
n

n − 1
) (1 −

∑ si
2

st
2

) 

Keterangan: 

r11  = koefisien reliabilitas.  

∑ st
2 = jumlah varians skor tiap item. 

si
2 = varians skor total. 

n = banyak butir soal. 

 

Selanjutnya untuk menentukan derajat reliabilitas alat evaluasi dapat digunakan 

tolak ukur yang dibuat oleh J.P Guilford (Suherman, 2003, hlm. 139) sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Interpretasi Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Derajat Reliabilitas 

0,90 ≤ r11 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,70 ≤ r11 < 0,90 Tinggi 

0,40 ≤ r11 < 0,70 Sedang 

0,20 ≤ r11 < 0,40 Rendah 
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             r11 < 0,20 Sangat Rendah 

Koefisien reliabilitas soal yang diperoleh adalah 0,73 dengan interpretasi 

reliabilitas tinggi. 

3. Daya Pembeda 

Daya pembeda dari sebuah butir soal adalah kemampuan untuk membedakan 

antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah (Suherman, 2003, hlm. 159). Adapun rumus untuk mencari 

daya pembeda yaitu:  

DP =  
X̅A − X̅B

SMI
 

Keterangan: 

DP = daya pembeda. 

X̅A  = rata-rata skor siswa kelompok atas. 

X̅B  = rata-rata skor siswa kelompok bawah. 

SMI  = skor maksimal ideal. 

Selanjutnya interpretasi untuk daya pembeda yang digunakan (Suherman, 

2003:161) yaitu: 

Tabel 3.5 

Interpretasi Daya Pembeda 

Besar  DP Daya Pembeda 

0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat baik 

0,40 < DP ≤ 0,70 Baik 

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup 

0,00 < 𝐷𝑃 ≤ 0,20 Jelek 

DP ≤ 0,00 Sangat Jelek 

 

Daya pembeda tiap butir soal tes kemampuan berpikir logis yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 

Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal 

No Soal Besar DP Interpretasi 

1 0,3438 Cukup  

2 0,3750 Cukup  

3 0,2500 Cukup 

4a 0,4063 Baik 

4b 0,2188 Cukup 

 

4. Indeks Kesukaran 

Indeks adalah suatu parameter yang mengidentifikasi sebuah soal dikatakan 

mudah atau sulit untuk disajikan kepada siswa. Adapun untuk menentukan indeks 

kesukaran digunakan rumus sebagai berikut (Suherman, dalam Hamdan, 2014, hlm. 

33): 

IK =
x̅

SMI
  

Keterangan: 

IK = indeks kesukaran. 

x̅ = rata-rata 

SMI  = skor maksimal ideal 

Selanjutnya klasifikasi interpretasi untuk indeks kesukaran yang digunakan 

(Suherman, 2003, hlm. 170) yaitu: 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Besar  IK Indeks Kesukaran 

IK = 1,00 Terlalu mudah 

0,70 < 𝐼𝐾 < 1,00 Mudah 

0,30 < 𝐼𝐾 ≤ 0,70 Sedang 

0,00 < 𝐼𝐾 ≤ 0,30 Sukar 

IK = 0,00 Terlalu sukar 
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Indeks kesukaran tiap butir soal tes kemampuan berpikir logis yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Indeks Kesukaran Butir Soal 

No Soal Besar IK Interpretasi 

1 0,6094 Sedang 

2 0,8125 Mudah 

3 0,3438 Sedang 

4a 0,4844 Sedang 

4b 0,2969 Sukar 

 

Rekapitulasi pengolahan tiap butir soal hasil uji instrumen tes dapat dilihat pada 

Tabel berikut: 

 

Tabel 3.9 

 Rekapitulasi Hasil Uji Instrumen  

No 

Soal 

Validitas Daya Pembeda Indeks Kesukaran 

Koefisien Interpretasi Koefisien Interpretasi Koefisien Interpretasi 

1 0.657 Sedang 0,3438 Cukup  0,6094 Sedang 

2 0.710 Tinggi 0,3750 Cukup  0,8125 Mudah 

3 0.848 Tinggi 0,2500 Cukup 0,3438 Sedang 

4a 0.878 Tinggi 0,4063 Baik 0,4844 Sedang 

4b 0.874 Tinggi 0,2188 Cukup 0,2969 Sukar 

Reliabilitas: Tinggi 

 

Berdasarkan validitas, reliabilitas tes, daya pembeda, dan indeks kesukaran dari 

setiap butir soal yang diuji cobakan maka dalam penelititan ini semua soal digunakan 

sebagai instrumen tes. 

 

G. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Mengkaji masalah yang akan diteliti dari berbagai literatur. 

b. Membuat proposal dan melakukan bimbingan proposal penelitian dengan dosen 

pembimbing. 

c. Mengajukan proposal penelitian pada koordinator skripsi untuk diseminarkan. 
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d. Melakukan seminar proposal. 

e. Merevisi hasil dari seminar proposal. 

f. Membuat instrumen penelitian dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

g. Melakukan perizinan terhadap instansi terkait. 

h. Melakukan uji coba intrumen. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan pretes terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui 

kemampuan awal kedua kelas tersebut. 

b. Melakukan perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

c. Melakukan postes terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui 

hasil belajar siswa. 

d. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk tahap analisis data. 

3. Tahap Analisis Data 

a. Mengolah data-data yang sudah diperoleh, serta melakukan bimbingan dengan 

dosen pembimbing. 

b. Membuat kesimpulan penelitian. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini berupa data kuantitatif dan data 

kualitatif. Adapun Prosedur analisis tiap data adalah sebagai berikut. 

1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil pretes dan postes kedua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Analisis data kuantitatif dilakukan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan berpikir logis setelah memperoleh pembelajaran baik di 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Sebelum dilakukan analisis terlebih dahulu 

dilakukan penilaian hasil pretes dan postes dengan menggunakan kriteria penskoran 

kemampuan berpikir logis yang disajikan dalam Tabel 3.1. Secara umum, alur 

analisis data kuantitatif digambarkan dalam bagan berikut: 
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Gambar 3.1 

Alur Analisis Data Kuantitatif 

 

a. Analisis Kemampuan Berpikir Logis Awal Siswa 

Untuk mengetahui kemampuan berpikir logis awal siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, dilakukan analisis dengan menggunakan data skor 

pretes. Dalam mengolah data menggunakan bantuan software Statistical Products 

and Solution services (SPSS) 20. Adapun langkah-langkah uji statistiknya adalah 

sebagai berikut. 

1) Analisis Data Deskriptif 

Statistika deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk memberi gambaran 

objek yang diteliti melalui data sampel sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiono, 2012, hlm. 29).  

Analisis data deskriptif dilakukan dengan menghitung rata-rata, simpangan baku, 

nilai maksimum dan minimum yang bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai 

data skor pretes yang akan diuji. 

2) Analisis Statistika Inferensial 

(a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data skor pretes masing-

masing kelas berdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas 

akan digunakan dengan uji Shapiro Wilk dengan taraf signifikansi 5%. Jika kedua 

Data Pretes, Postes, atau 
Indeks Gain 

Berdistribusi 
normal 

Homogen 

Uji t 

Tidak 
homogen 

Uji t' 

Berdistribusi 
tidak normal 

Uji Non-
parametrik 
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data tersebut berdistribusi normal maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas 

varians. Jika salah satu atau kedua data berdistribusi tidak normal maka tidak 

dilanjutkan dengan uji homogenitas, melainkan dilanjutkan uji kesamaan rata-rata 

non parametrik dan pengujiannya menggunakan uji Mann-Whitney. 

(b) Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas dilakukan jika data yang diperoleh berdistribusi normal. 

dilakukannya uji homogenitas varians yaitu untuk mengetahui apakah data dari 

masing-masing kelas mempunyai varians yang sama atau berbeda. Untuk menguji 

homogenitas varians dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji Levene dengan 

tarap signifikansi 5%.  

(c) Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan dua rata-rata bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

memiliki rata-rata pretes yang sama atau berbeda. Jika data berdistribusi normal 

dan memiliki varians yang homogen maka dilakukan dengan menggunakan uji t. 

Jika data berdistribusi normal dan memiliki varians yang tidak homogen maka 

dilakukan dengan menggunakan uji t. Sedangkan jika data berdistribusi tidak 

normal maka pengujian dilakukan dengan menggunakan uji statistika non 

parametrik yaitu dengan uji Mann-Whitney.  

 

b. Analisis Peningkatan Kemampuan Berpikir Logis Siswa 

Jika diperoleh rata-rata kemampuan awal antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen sama, maka untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir logis 

siswa dapat diketahui melalui data skor postes kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Sedangkan jika diperoleh rata-rata kemampuan awal antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen berbeda, maka untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir logis 

siswa dapat diketahui melalui data indeks gain. Indeks gain adalah gain 

ternormalisasi yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Hake, 

1999, hlm.1 ): 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑔𝑎𝑖𝑛 (𝑔) =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠
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Adapun langkah-langkah uji statistiknya sama seperti langkah-langkah menguji 

kemampuan awal antara kelas kontrol dan kelas eksperimen yang telah dijelaskan 

sebelumnya. 

c. Kualitas Peningkatan Kemampuan Berpikir Logis Siswa 

Kualitas peningkatan kemampuan berpikir logis siswa di analisis dengan 

menggunakan kriteria klasifikasi indeks gain. Adapun kriteria klasifikasi indeks gain 

tersebut terdapat dalam Tabel berikut (Hake, 1999:1). 

Tabel 3.10 

Kriteria Indeks Gain 

Indeks gain Kriteria 

g  > 0,70 Tinggi 

0,30 < g ≤ 0,70 Sedang 

g ≤ 0,30 Rendah 

 

2. Data Kualitatif  

a. Angket 

Data kualitatif  yang diperoleh dari jawaban angket  ditransfer kedalam data 

kuantitatif. Untuk mengolah data yang diperoleh dari angket dapat dilakukan dengan 

menggunakan pembobotan yang disajikan dalam Tabel di bawah ini: 

Tabel 3.11 

Pedoman pemberian Skor Angket 

Pernyataan 
Skor tiap pilihan 

SS S TS STS 

Positif 5 4 2 1 

Negatif 1 2 4 5 

 

 Langkah selanjutnya siswa dapat digolongkan pada kelompok yang 

memiliki sikap positif atau negatif. Penggolonggan dilakukan dengan menghitung 

rerata skor tiap siswa. Jika reratanya lebih besar daripada 3 (rerata skor jawaban 
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netral) maka siswa termasuk kategori positif, sedangkan jika reratanya lebih kecil 

daripada 3 (rerata skor jawaban netral) maka siswa termasuk kategori negatif 

(Suherman, 2003 : 191). 

b. Jurnal 

Jurnal dianalisis dengan cara mengumpulkan jurnal harian siswa kemudian 

selanjutnya diringkas sehingga dapat dikelompokan dalam kategori positif dan 

negatif. 

c. Lembar Observasi 

Lembar observasi dianalisis dengan cara melihat terpenuhi tidaknya hal-hal 

yang harus dilaksanakan selama proses pembelajaran dengan strategi brain-based 

learning. 


