
BAB III

METODOLOGI PENEUTIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam

mengumpulkan data-data penelitiannya. Tujuannya adalah agar peneliti mendapat

suatu gambaran yang jelas dan pelaksanaannya terpola dengan baik. Seperti

dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (1995 : 153), bahwa : Metode merupakan

cara yang tidak diwujudkan dalam bentuk benda. Metode hanya dapat ditunjukan

pelaksanaannya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan keberhasilan penerapan

metode Quantum Learning dalam kegiatan belajar mengajar menggambar teknik

dasar. Karena tujuannya adalah untuk melihat keberhasilan penerapan sebuah

metode belajar, dan diperlukan adanya pembanding atau kontrol untuk melihat

keberhasilan metode tersebut. Maka pada pelaksanaan penelitian ini, dilakukan

dengan menggunakan dua metode belajar dimana kelas eksperimen menggunakan

metode Quantum Learning, dan kelas pembanding atau kelas kontrol dengan

menggunakan metode yang biasa diterapkan di sekolah tersebut yaitu metode

demonstrasi. Dengan demikian penelitiannya disebut penelitian eksperimen.

Tetapi dalam penelitian ini bukan merupakan eksperimen murni melainkan

penelitian dengan metode kuasi eksperimen. Karena keberadaan siswa di sekolah
telah dikelompokan menurut kelas dan jenjangnya masing-masing.

Metode eksperimen ini dilakukan untuk menghindari akibat dari faktor psikologis
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kelompok sampel. Dimana metode kuasi ekperimen dalam pelaksanaannya tidak

menggunakan pengelompokan secara acak tetapi menggunakan kelompok yang

sudah ada berbeda dengan ekperimen murni yang dituntut adanya pengelompokan

sampel secara acak/random. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh

Mohamad Ali (1993:140) bahwa :

"Kuasi eksperimen hampir mirip dengan ekperimen yang sebenarnya,
perbedaanya terletak pada penugasan subyek yaitu pada kuasi eksperimen tidak
diperlukan penugasan acak (penugasan random) melainkan dengan menggunakan
kelompok-kelompok yang sudah ada (intact group)."

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan satu hipotesis atau lebih yang

menyatakan sifat dari hubungan variabel yang diharapkan. Dengan kata lain,

eksperimen mempunyai sifat prediktif. Eksperimen itu sendiri direncanakan dan

dilaksanakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, yang diperlukan untuk

menguji hipotesis tersebut. Peneliti dengan sengaja dan secara sistematik

mengadakan perlakuan variabel (manipulasi) dalam peristiwa alamiah, kemudian

mengamati konsekuensi perlakuan tersebut. Hipotesis menyatakan harapan atau

praduga yang nantinya merupakan penemuan yang akan dihasilkan dari perubahan

yang dibuat peneliti. Menurut Nana Sudjana (2001 : 19 )menyatakan bahwa :

Penelitian eksperimen yang sederhana mengandung tiga ciri pokok yaitu :
1 Adanya variabel bebas yang dimanipulasikan.
2. Adanya pengendalian/pengontrolan semua variabel lain kecuah variabel

bebas. . c.
3. Adanya pengamatan/pengukuran terhadap variabel tenkat sebagai etek

variabel bebas.
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3.2. Variabel dan Paradigma Penelitian

3.2.1 Variabel

Istilah variabel merupakan hal yang tidak pernah ketinggaian

dalam setiap penelitian. Suharsimi Arikunto (1992 : 89) mendefinisikan

variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu

penelitian. Beliau juga mengemukakan "ada variabel yang mempengaruhi dan

ada variabel terikat". Variabel yang mempengaruhi disebut variabel penyebab,

variabel bebas atau independent variabel, sedangkan variabel akibat disebut

variabel tak bebas, variabel tergantung, variabel terikat atau dependen

variabel.

a. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode Quantum Learning yang

merupakan metode eksperimen. (Variabel XI)

Variabel bebas dalam penelitian ini juga memerlukan metode demonstrasi,

peniruan dan latihan, yang merupakan pembanding atau kontrol bagi metode

eksperimen. (Variabel X2)

b. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar kegiatan belajar

mengajar menggambar teknik dasar yang terdiri dari 2aspek penilaian yaitu

aspek Pengetahuan (CI) dan aspek Keterampilan (C2)
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HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

Variabel X
Penerapan metode
Quantum Learning

Variabel Y
Hasil Belajar

Menggambar Teknik
Dasar

TABEL 3.1

Hubungan Variabel Bebas dan Variabel Terikat

XAfariabel Bebas

Model Pembelajaran

Metode Quantum Metode Reguler yang

Learning sudah ada

Variabel Terikat \. (XI) (X2)

Hasil Belajar Siswa:

V Pengetahuan (CI) (XI CI) (X2C1)

V Keterampilan (C2) (XI C2) (X2 C2)

Keterangan :

(XI CI) = Hasil Belajar CI Kelompok eksperimen

(XI C2) =Hasil Belajar C2 Kelompok eksperimen

(X2C1) =Hasil Belajar CI Kelompok kontrol

(X2 C2) = Hasil Be ajar C2 Kelompok kontrol

3.2.2 Paradigma Penelitian

Untuk memperjelas hubungan antara variabel-variabel tersebut perlu

disajikan paradigma untuk penelitian ini. Menurut Earl Babie yang dikutip
Nana Sujana (1993: 1) berpendapat bahwa paradigma adalah : wMetode atau
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skema yang mendasar yang merupakan pandangan mengenai sesuatu". Pandangan

tersebut belum merupakan jawaban terhadap sesuatu persoalan akan tetapi

memberi petunjuk bagaimana persoalan tersebut sebaiknya ditelaah dan

dipecahkan.

Adapun paradigma dalam penelitian ini sebagai berikut:

PARADIGMA PENELITIAN

Penerapan
metode

Quantum
Learning

Siswa kelas 1

SMKN5

Bandung
__p.

Hasil Belajar
Menggambar
Teknik Dasar

.—,—^
Temuan

Penelitian»•

' '

Saran dan

rekomendasi

usaha-usaha

peningkatan

Keterangan :

= Lingkup Penelitian

3.3. Data dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini,

membutuhkan keterangan yang dapat menunjang anggapan dasar dan hipotesis.

Segala keterangan dan fakta-fakta yang dijadikan bahan-bahan penyusunan suatu

informasi disebut data. Dalam penelitian ini, data yang diperlukan dari siswa kelas

1 SMK Negeri 5 Bandung tahun ajaran 2005/2006 yang mengikuti kegiatan
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belajar Mata Pelajaran Menggambar Teknik Dasar, adalah berupa absen siswa,

nilai, wawancara dan data-data penunjang penelitian ini.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi penelitian adalah kelompok besar subyek penelitian, sedangkan

kelompok yang mewakili kelompok besar disebut sampel penelitian (Moh. Ali
:1993). Suharsini Arikunto (1997 :11) mengatakan bahwa populasi adalah
keseluruhan subyek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 1

SMK Negeri 5Bandung dengan bidang keahlian teknik bangunan, dengan jumlah

populasi sebagai berikut:

TABEL 3.2

Siswa Kelas 1 SMK Negeri 5 Bandung

Kelas Jumlah siswa

1B1 35

1 B2 35

1B3 35

1 B4 35

Jumlah total 140

3.4.2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari keseluruhan populasi yang

karakteristiknya mewakili populasi tersebut. Untuk penarikan sampel menurut
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Suharsimi Arikunto (2002 : 112) jika populasinya kurang dari 100 maka

sebaiknya sampel yang diambil semuanya. Sedangkan menurut Suprian AS.

(2001:78) "penarikan sampel dengan cara mengambil 10 %dari jumlah populasi

hanya dilakukan jika jumlah populasinya besar (lebih dari 100) sedangkan

populasi yang kurang dari 100 dapat dipergunakan 20-50 %."

Menurut sampel untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Nana Sujana (1989: 44) bahwa

: "dalam menetapkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebaiknya

dilakukan secara acak terhadap kelas-kelas yang ada ... "

Maka penyusun mengambil keputusan sampel adalah sebanyak dua kelas

dengan jumlah seluruh siswa 70. Kelas 1 B3 sebagai kelas kontrol sementara

kelas I Bl sebagai kelas eksperimen.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Observasi.

Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data

dari siswa berupa pengamatan terhadap situasi belajar siswa selama dalam

penelitian. Menurut Nana Sudjana (2001 : 109) pengertian observasi adalah :

Merupakan alat pengumpul data banyak digunakan untuk mengukur

tingkah iaku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat

diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.

"Mengamati bukanlah sekedar menatap atau memperhatikan benda, kejadian
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atau pengamatan lewat mata. Menggunakan teknik inteview, tes, atau

kuesioner, juga digolongkan sebagai mengamati". (Suharsini Arikunto, 1998:

237). Maka di dalam artian penelitian, observasi dapat dilakukan dengan tes,

kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara.

Sedangkan menurut jenisnya, Nana Sudjana (2001 : 113) mengemukakan

bahwa:

Ada tigajenisobservasi, yaitu :
1. Observasi langsung

Merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses
yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya dan langsung diamati oleh
observer/pengamatan.

2 Observasi tidak langsung ( menggunakan alat)
Merupakan pengamatan yang dilakukan pengamat dengan melalui
perantara alat bantu, misalnya pengamatan bakteri dengan
menggunakan alat bantu mikroskop.

3. Observasi partisipasi
Pengamat memperlihatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang
dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang diamati.

Menurut pengertian diatas, maka teknik observasi yang dilakukan dalam

penelitian ini tergolong observasi langsung. Dengan observasi langsung, maka

kemungkinan penyimpangan data siswa relatif kecil karena siswa tidak dapat

berbohong mengenai carabelajarnya.

Observasi sebagai metode pengumpul data dapat mencapai hasil yang baik

apabila observasi tersebut dilaksanakan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada.

Petunjuk yang bersifat umum yang mendasari setiap pelaksanaan observasi

menurut Winarno Surahman (1969)adalah :
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a. Terlebih dahulu kita harus tetapkan bahwa metode observasi

merupakan metode yang tepat untuk tujuan penelitian yang tepat

untuk tujuan penelitian.

b. Bila telah jelas bahwa observasi adalah teknik yang tepat, kita

harus mulai merinci segala unsur data misalnya sifatnya,

banyaknya dan unsur-unsur lainnya yang mungkin penting sekati

dalam penelitian.

c. Bila telah jelas jenis dan jumlah data yang harus dikumpulkan dan

penggunaannya, maka perlu kemudian dipikirkan bagaimana kita

mencatat dan menyusun data tersebut.

d. Apabila pada point 3diperlukan alat-alat pembantu data maka alat

tersebut harus disediakan.

e. Pada tahap ini barulah dimulai observasi untuk pengumpulan data.

Adapun teknik observasi ini dilakukan, dibagi dalam dua tahap yaitu :

a. Observasi awal yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan

terhadap pembelajaran mata pelajaran menggambar teknik dasar di SMK

Negeri 5Bandung sebelum diterapkannya metode Quantum Learning.

b. Observasi kedua yaitu selama dilaksanakannya pembelajaran mata

pelajaran menggambar teknik dasar dengan menggunakan metode

Quantum Learning di SMK Negari 5Bandung.

2. Tes (berupa penugasan gambar)

Teknik pengumpulan data berupa tes adalah untuk mendapatkan data

mengenai kemajuan belajar yang dialami siswa. Ini dimaksudkan untuk mengukur
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sejauh mana keberhasillan penerapan metode Quantum Learning terhadap hasil

belajar siswa. Tes yang dilakukan yaitu dengan memberikan penugasan gambar

yang disesuaikan dengan modul yang dibuat. Nilai tersebut dikumpulkan untuk

Selanjutnya pengumpulan data berupa tes ini akan dijadikan instrument dalam

penelitian.

3. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data-data melalui buku-buku yang

berhubungan dengan objek penelitian untuk dijadikan sumber.

4. Dokumentasi dilakukan untuk mendokumentasikan kegiatan dalam proses

penerapan metode Quantum Learning dalam pembelajaran mata pelajaran

Menggambar Teknik Dasar di SMK Negeri 5 Bandung, sebagai bahan

perbandingan antara pembelajaran yang tidak menggunakan metode Quantum
Learning dan yang menggunakan metode Quantum Learning. Dokumentasi

dilakukan dengan menggunakan kamera photo dan data-data yang membantu

penyusunan skripsi ini.

3.6 Instrument penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah instrumen tes hasil belajar.

Instrumen tes menurut Nana Sudjana (1989:100) dapat diartikan sebagai alat ukur

yang diberikan kepada individu untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang

diharapkan, baik secara tertulis maupun secara lisan atau secara perbuatan. (tes

tulisan, lisan dan tindakan).
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AriefFurchan (1982:256) juga menyatakan bahwa :

" Tes adalah alat ukur yang berharga bagi penelitian pendidikan. Tes

adalah seperangkat rangsangan atau stimulasi yang diberikan kepada seseorang

denga maksud untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dapat dijadikan dasar

bagi penetapan skor angka. Skor yang didasarkan pada sampel yang representatif

dari tingkah laku pengikut tes itu adalah memiliki karakteristik yang sedang

diukur."

Dalam penelitian ini tes yang digunakan sebagai alat pengunpul data,

untuk mengetahui sejauh mana model pembelajaran Quantum Learning dengan

model pembelajaran reguler yang sudah ada memberikan pengaruh terhadap

peningkatan hasil belajar siswa yang meliputi aspek pengetahuan (CI) dan aspek

Keterampilan (C2). Adapun bentuk tes yang digunakan adalah berupa penugasan

gambar-gambar teknik yang diambil dari bidang diklat gambar teknik dasar

dengan sub pokok bahasan menggambar macam-macam sambungam kayu yang

disampaikan melalui model Quantum Learning untuk kelas eksperimen dan

model reguler biasa untuk kelas kontrol.

3.7 Teknik Analisis Data

Pengolahan data dengan maksud dipergunakan untuk menjawab

pertanyaan penelitian, memecahkan masalah pertanyaan dan sekaligus menguji

hipotesis yang diturunkan. Dalam pengolahan dan penganalisaan data tersebut

digunakan statistik.
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Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan statistik untuk

pengolahan data tersebut adalah :

a. Mengelompokan data yang ada pada tebel frekuensi

b. Mencari rata - rata

c.

d.

e.

X =_s*
N

X = Rata-rata

V X = Jumlah seluruh skorsiswa
N = Jumlah Subyek

Menguji normaiitas data yang didapat

(Sutrisno Hadi, 1985:37)

X'

/o

yl _ V/o Jh)
/*

= Nilai Chi-Kuadrat
= Frekwensi hasil penelitian

= Frekwensi harapan
(Sutrisno Hadi, 1985:37)

Menguji homogenitas data dihitung menggunkan tes Barlett

X2 ={\n\0)(B-Y(nl-\)\ogS2
(Sudjana, 1996:263)

Menguji hipotesis dengan menggunakan uji perbedaan dua rata-rata atau

uji-t dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengelompokan data hasil tes pada masing-masing kelompok baik
kelompok kelas eksperimen maupun pada kelompok kelas kontrol.

2. Mencari rata-rata dari aspek penilaian pada setiap kelompok baik itu

kelompok kelas eksperimen maupun pada kelompok kelas kontrol
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- I*
x = ——

n

X = Rata-rata

"V X = Junlah keseluruhan skor siswa

N = Jumlah subjek

(Sudjana, 1996:67)

3. Mencari varians dari aspek penilaian tersebut pada setiap kelompok

.2

S2 - Variansi
X = Skor siswa

X = Rata-rata

n = Jumlah subjek

4. Mencari harga t hitung

t =

t - Nilaif„„„„,,

X = Rata-rata

S2 - Variansi
n = Jumlah subjek

5. Mencari derajat kebebasan.

dk = {nx +n2)-2

(Sudjana, 1996:263)

(Sudjana,l996:241)

dk = Derajat kebebasan
n, = Junlah siswa kelompok kontrol
n, = Jumlah siswa kelompok eksperimen

(Sugiyono, 2002 : )
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6. Mencari harga t tabei berdasarkan pada besarnya derajat bebas paa taraf

signifikansi 0,05 tes dua ujung

7. Membandingkan antara harga t himng dengan t tabei, dengan kriteria

pengujian Ho jikat tuning lebihbesar dari harga t tabei

8. Membuat kesimpulan dari hasil perhitungan, apabila Ho ditolak bearti

terdapat perbedaan yang signifikan diantara kedua rata-rata yang

dibedakan.

3.8 Tahap - tahap Penelitian

3.8.1 Persiapan

Sebagai tahap awal dalam penelitian ini, penuiis mempersiapkan

persyaratan-persyaratan awal yang meliputi; surat-surat perizinan, membuat

catatan penelitian, dan sebagainya. Sehingga pada saatnya terjun ke lapangan,

peneliti sudah siap baik mental maupun data-data penunjang lainnya.

3.8.2 Pra-Survey

Proses yang dilakukan dalam kegiatan pra-survey ini adalah dengan

pemilihan masalah dan lokasi penelitian, mengidentifikasi masalah secara umum.

Dengan berdasarkan pada kegiatan pra-survey tersebut, maka suatu masalah yang

diangkat betul-betul menjadi fokus penelitian.
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3.8.3 Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan proses penelitian merupakan inti dari segala proses

pemecahan masalah yang diharapkan. Adapun rincian dari pelaksanaan penelitian

adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data diperoleh dari kegiatan peneliti yang

berperan serta dalam Kegiatan Belajar Mengajar mata pelajaran

Menggambar Teknik Dasar dengan pokok bahasan menggambar sambungan

kayu yang dilaksanakan kurang lebih sebanyak 12 jam pembelajaran.

b. Analisis

Setelah data yang terkumpul diperkirakan memiliki tingkat

kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dilanjutkan dengan tahap

penganalisisan dan penafsiran data, hal ini dilakukan mengingat analisis
adalah kegiatan akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dilakukan

dengan cara membandingkan antara hasil belajar kelas kontrol dengan kelas
eksperimen, sehingga didapatkan gambaran mengenai kemajuan belajar

antara keduanya.

c. Pengambilan Kesimpulan dan Membuat Rekomendasi
Pengambilan kesimpulan dinyatakan dalam bentuk pernyataan

mengenai hasil akhir eksperimen pembelajaran dengan menggunakan
metode Quantum Learning. Jika hasil eksperimen dinyatakan berhasil, maka
metode Quantum Learning layak untuk digunakan pada pembelajaran

non-eksakta. Dan apabila metode Quantum Learning dinyatakan tidak
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berhasil, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan metode

Quantum Learning hanya bisa dilaksanakan dalam mata pelajaran eksakta

saja.

Rekomendasi dilakukan untuk menindaklanjuti segala kekurangan

dalam penelitian ini.

d. Penulisan Laporan

Penulisan laporan ini tentu setelah proses pengolahan data diperoleh

dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian penelitian pada tulisan bab ini, selanjutnya pada bab empat

akan disampaikan mengenai pengaruh penerapan metode Quantum Learning

terhadap hasil belajar mata pelajaran Menggambar Teknik Dasar pada siswa

kelas 1Bl sebagai kelompok eksperimen SMK Negeri 5Bandung.
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