
BAB  III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan tipe 

penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah teknik yang mencoba untuk 

menemukan hubungan sebab dan akibat. Penelitian eksperimen di dalam bidang 

psikologi diartikan sebagai observasi objektif terhadap suatu fenomena yang 

dibuat agar suatu kondisi yang terkontrol secara ketat, di mana satu atau lebih 

faktor divariasikan dan faktor yang lain dibuat konstan (Christensen, 2007). 

Menurut Martin (2007) penelitian eksperimen memiliki beberapa 

karakteristik yang membedakan dengan penelitian lainnya: 

1. Peneliti dalam penelitian eksperimen melakukan manipulasi. Manipulasi

yang dilakukan dapat disebut perlakuan (treatment), intervensi, dan

pemberian situasi.

2. Penelitian ekperimen melakukan kontrol yang diharapkan secara ketat

terhadap variabel-variabel yang tidak dikehendaki. Kontrol ini dapat

merupakan manipulasi terhadap cara, alat, materi, maupun objek

penelitian.

3. Penelitian eksperimen dilakukan untuk mengkaji untuk menguji hipotesis

hubungan sebab dan akibat yang bersifat pola hubungan kausalitas

sufficient condition yaitu suatu hubungan yang menunjukkan apakah suatu

variabel (bebas) merupakan kondisi yang cukup memadai untuk

menimbulkan akibat tertentu pada variabel terikatnya.

Desain penelitian atau rancang bangun penelitian adalah rencana dan

struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat 
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memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. Desain penelitian 

membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian dan 

membantu mengontrol varian sehingga peneliti mampu menjawab pertanyaan 

penelitian dengan valid, objektif, tepat, dan hemat (Kerlinger, 2004). 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Non Equivalent Control 

Group Design yang terdiri dari kelompok control dan kelompok eksperimen, 

namun subjek tidak ditetapkan secara random. Pada desain ini tujuan diadakannya 

pretest dan posttest adalah untuk melakukan kontrol konstanti terhadap proactive 

history sehingga pretest dan posttest harus merupakan tes yang sama agar hasilnya 

dapat diperbandingkan. Yang dimaksudkan dengan proactive history adalah 

peneliti mendapatkan suatu kondisi eksperimen terjada dari awal yaitu dengan 

pretest sampai denga akhir dari penelitian tersebut yang menggunakan posttest. 

Pretest menginformasikan kemampuan awal (inition position) subjek sebelum 

dilakukan penelitian. Konstanti terjadi karena skor variabel terikat adalah skor 

hasil posttest dikurangkan dengan hasil pretest setiap subjek. Jadi skor yang 

diperoeh adalah peningkatan atau penurunan variabel terikat (Christensen, 2007). 

Desain penelitian Non Equivalent Control Group Design disebut juga 

dengan Non-Randomized Pretest-Postest Design adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Desain Penelitian Eksperimen 

Non Equivalent Control Group Design 

 

 

 

Pre-Respond Measure       Treatment         Pre-Respond Measure Difference 

Experimental Group Y1        X        Y2            Y1-Y2 

Compare 

Control Group Y1                   Y2            Y1-Y2 
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Keterangan: 

Y1 = Pretest 

Y2 = Postest 

X = Perlakuan 

 

Untuk mengatasi tidak dilakukannya randomisasi pada desain ini maka 

diusahakan antara kelompok control dan kelompok eksperimen mempunyai 

keadaan yang sama. Penyamaan kedua kelompok tersebut dilakukan dengan cara 

group matching berdasarkan nilai matematika yang diperoleh subjek. 

Prosedur pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan lembar tes prestasi matematika yang dibuat oleh guru sebagai 

pretest kepada calon subjek. 

2. Menentukan subjek penelitian pada masing-masing kelas VI-A dan kelas VI-

B yang selanjutnya ditentukan sebagai kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. 

3. Memberikan pengarahan kepada kelompok eksperimen yang mengikuti 

penelitian ini sehingga individu memahami tujuan penelitian ini, serta 

menetapkan jadwal penelitian sebagai treatment. Subjek yang menjadi 

kelompok kontrol tidak diberitahu mengenai keterlibatannya dalam penelitian 

ini sampai dengan dilakukannya postest. Hal ini dilakukan dengan 

pertimbangan untuk meminimalkan adanya proses pembelajaran kelompok 

kontrol, serta menghindari adanya perasaan iri dari kedua kelompok karena 

mendapatkan perlakuan yang berbeda. 

4. Memberikan form kesediaan kepada kelompok eksperimen untuk mengikuti 

penelitian ini sampai dengan berakhirnya penelitian. 
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5. Memberikan manipulasi kepada kelompok eksperimen selama 7 minggu yang 

setiap minggunya terdiri dari 3 sesi dengan durasi masing-masing 100 menit.  

6. Melakukan pengukuran postest pada kelompok eksperimen untuk mengetahui 

ada atau tidaknya perbedaan nilai matematika sesudah diberikannya 

manipulasi perlakuan. Di kelas yang lain, peneliti di saat yang sama juga 

memberikan postest kepada kelompok kontrol. 

7. Menghitung hasil pretest dan postest pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, yang selanjutnya melakukan analisis data dengan bantuan 

program komputer Program R dan Microsoft Excell 2007. 

 

3.1.1. Identifikasi  Variabel Penelitian 

 Variabel adalah gagasan pokok dalam penelitian kuantitatif. Secara 

sederhana, variabel dapat didefinisikan sebagai konsep yang bervariasi Martin 

(2007).  Menurut Christensen (2007) bahwa variabel merupakan atribut dari 

sekelompok orang atau objek yang merupakan variasi antara satu dengan yang 

lainnya dalam kelompok itu. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Variabel  Bebas atau Independent Variable (X) :  

Variabel  Bebas adalah salah satu kekuatan yang teridentifikasi atau 

kondisi yang mempengaruhi variabel lain, variabel bebas disebut juga 

dengan variabel penyebab (Neuman, 2000). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah pemberian musik klasik. Musik klasik yang diberikan 

adalah karya komponis Mozart yang terdapat dalam Compact Disc (CD) 

The Mozart Effect volume 1.  
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2. Variabel  Terikat atau Dependent Variable (Y): 

Variabel Terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel lain. Variabel Terikat disebut juga dengan 

variabel akibat (Neuman, 2000). Variabel Terikat dalam penelitian ini 

adalah prestasi belajat matematika pada siswa Sekolah Dasar kelas VI 

(pada siswa SD X) 

Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah asimetris, yaitu X mempengaruhi Y. Skema bentuk hubungannya 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.2. 

Hubungan Pemberian Musik Klasik Terhadap Prestasi Belajar 

Matematika 

 

 

 

 

Skema di atas menunjukkan hubungan antara pemberian musik klasik 

yang mengakibatkan peningkatan prestasi belajar matematika pada siswa 

Sekolah Dasar kelas VI. 

 

3.1.2. Definisi  operasional variabel  penelitian 

Agar variabel dapat diukur dan diamati maka setiap konsep yang ada 

dalam hipotesis harus diberikan definisi operasional. Definisi operasional pada 

dasarnya merupakan suatu unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana 

caranya mengukur suatu variabel (Neuman, 2000). Definisi operasional variabel-

variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Variabel X 

Musik Klasik 

Variabel Y 

Prestasi Belajar 

Matematika 
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1. Musik Klasik 

Suatu metode  memanfaatkan elemen  irama, melodi dan harmoni  dalam  

musik untuk meningkatkan prestasi belajar matematika  dengan cara  

mendengarkan musik yang mengandung emosi positif. Emosi positif yang 

dimaksudkan berasal dari nada berfluktuasi antara nada tinggi dan nada 

rendah. Fluktuasi artinya perpaduan nada harmonis yang cukup tenang 

antara nada tinggi dan nada rendah, Nada-nada inilah yang memberikan 

stimulasi berupa gelombang alpha yang dapat memberikan ketenangan, 

kenyamanan, dan ketentraman sehingga berpengaruh terhadap kognisi dan 

anak dapat lebih berkonsentrasi. 

Pemberian musik klasik Mozart dilaksanakan selama 7 minggu yang 

setiap minggunya terdiri dari 3 sesi dengan durasi 100 menit masing-

masing sesi. Setiap sesi dilakukan pada 1 hari hanya pada saat pelajaran 

matematika saja. Musik klasik yang diperdengarkan kepada kelompok 

eksperimen adalah musik klasik karya komponis Mozart yang terdapat 

dalam kumpulan CD (Compact Disc) The Mozart Effect Volume 1. The 

Mozart Effect volume 1 dipilih karena komposisi di dalam CD tersebut 

terdiri dari komposisi-komposisi yang memiliki irama /  ritme yang cukup 

stabil atau tenang. Sehingga hal itu diharapkan dapat mempengaruhi dan 

memberikan efek posistif terhadap suasana hati para responden. Musik 

klasik diperdengarkan kepada kelompok eksperimen dengan menggunakan 

speaker yang dipasang di depan ruangan kelas kelompok eksperimen yang 

akan diputar volume sedang, yaitu 5.   
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2. Prestasi Belajar Matematika 

Hasil suatu aktivitas belajar dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan 

berdasarkan pengukuran dan penilaian terhadap hasil pendidikan dan 

pengajaran yang diwujudkan berupa angka. Dalam penelitian ini prestasi 

belajar yang digunakan adalah prestasi belajar matematika berdasarkan 

materi soal yang dibuat oleh guru matematika dengan kompetensi dasar 

yang dinilai adalah (a) Mengumpulkan dan mengolah data, 

(b)Menggunakan system koordinat dalam memecahkan masalah, (c) 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data. 

 

3.2 Populasi & Sampel 

3.2.1 Identifikasi Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan individu atas objek yang memiliki 

beberapa karkateristik yang sama seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan 

dan sebagainya. Ciri-ciri populasi dalam penelitian ini adalah Siswa SD X kelas 

VI, berusia 11-12 tahun, dan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta 

subjek penelitian menyatakan setuju untuk mengikuti penelitian ini sampai 

dengan selesai. Sampel tersebut dipilih berdasar pertimbangan bahwa mereka 

berada dalam tahap akhir perkembangan operasional konkrit. Selain itu, emosi 

sebagai variabel perantara tidak terbatas pada tahap perkembangan manapun, 

karena emosi sendiri terus berkembang sampai seseorang meninggal. 

Peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sampel 

adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Neuman, 2000). Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan 
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diberlakukan untuk populasi oleh karena itu sampel yang diambil harus 

representatif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 2 kelas di mana 1 

kelompok sebagai kelompok eksperimen dan 1 kelompok sebagai kelompok 

kontrol. Siswa yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI-A dan 

siswa kelas VI-B. 

 

3.2.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik non random sampling, yaitu metode sampling purposif (purposive 

sampling). Sampling purposif adalah metode pengambilan sampel sesuai dengan 

kehendak atau kepentingan penelitian. Teknik ini dikenakan pada sampel yang 

karakteristiknya sudah ditentukan dan diketahui terlebih dahulu atau individu 

yang diteliti tersebut sesuai dengan kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan 

sebelumnya (Neuman, 2000). Pertimbangan menggunakan teknik ini karena 

kemungkinan jumlah subjek yang didapatkan hanya sedikit sehingga peneliti 

harus menggunakan semua subjek yang memenuhi kriteria tanpa melakukan 

randomisasi. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian dalam penelitian ini dibuat oleh guru matematika 

dengan standar kompetensi dasar untuk siswa SD kelas VI. Soal matematika yang 

berupa pre-test dan post-test  berjumlah 30 aitem. Durasi yang disediakan untuk 

mengerjakan soal pre-test maupun post-test adalah 60 menit. Adapun Standar 

Kompetensi Dasar yang akan diukur adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan dan mengolah data  
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1.1. Mengumpulkan dan membaca data 

1.2. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel 

1.3. Menafsirkan sajian data 

2. Menggunakan system koordinat dalam pemecahan masalah 

2.1 Menentukan posisi titik dalam sistem koordinat Kartesius 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data 

3.1  Menyajikan data ke bentuk tabel dan diagram gambar, batang dan 

lingkaran 

3.2 Menentukan rata-rata hitung dan modus pengumpulan data 

3.3 Mengurutkan data termasuk menetukan nilai tertinggi dan terendah 

3.4 Menfasirkan hasil pengolahan data 
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3.4     Pengumpulan Data 

3.4.1. Prestasi Belajar Matematika 

 Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan 

penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

metode ilmiah karena umumnya data yang dikumpulkan akan digunakan untuk 

menguji hipotesis yang ditelah dirumuskan (Neuman, 2000). 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan lembar tes prestasi (soal) 

matematika yang dibuat oleh guru sesuai dengan standar kompetensi pelajaran 

matematika untuk siswa SD kelas VI yang diberikan kepada subjek pada saat 

sebelum pemberian perlakuan (pretest) maupun sesudah pemberian perlakuan 

(postest). Soal antara pretest dan posttest antara kelompok kelompok dan 

eksperimen sama 100% diamana hal tiu merupakan syarat mutalak dalam rangka 

pengkuran dalam metodologi penelitian eksperimen. 

3.4.2. Musik Klasik 

 Peneliti menyusun buku panduan terlebih dahulu sebelum eksperimen 

dilakukan. Buku panduan tersebut berisi mengenai operasionalisasi dari 

pemberian musik klasik. Buku panduan ini akan dijadikan pedoman oleh peneliti 

dalam proses pemberian manipulasi perilaku. Peneliti membuat tahap-tahap 

pelaksanaan pemberian musik klasik sebagai berikut: 

1. Tahap Pertama 

a. Materi: mempersiapkan tempat (kelas) dan instrument/alat. 

b. Tujuan: agar tempat dan instrument/alat siap digunakan pada saat 

treatmen sehingga dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan 

teknis. 
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c. Media dan alat: ruang treatmen adalah kelas yang digunakan oleh 

siswa dalam belajar, speaker, dan musik klasik yang terdapat dalam 

CD The Mozart Effect. 

d. Alokasi waktu: 10 menit.  

2. Tahap Kedua 

a. Materi: pengarahan mengenai aturan dalam treatmen oleh peneliti 

kepada subjek dan menandatangani daftar hadir kelas. 

b. Tujuan: supaya pelaksanaan treatmen berjalan dengan lancar dan tidak 

ada gangguan selama treatmen berlangsung. 

c. Media/alat: form daftar hadir 

d. Alokasi waktu: 10 menit.  

3. Tahap Ketiga 

a. Materi: memperdengarkan musik klasik kepada subjek. 

b. Tujuan: dengan mendengarkan musik klasik sambil belajar 

matematika, diharapkan subjek dapat menikmati musik klasik yang 

subjek dengar guna merilekskan ketegangan-ketegangan yang ada pada 

tubuh dan fikiran subjek itu sendiri. 

c. Alokasi waktu: 100 menit.  

4. Tahap Keempat 

a. Materi: refleksi 

b. Tujuan: setelah proses treatmen selesai subjek dapat mengisi lembar 

refleksi sehingga mereka dapat mengungkapkan apa yang mereka 

rasakan ketika mereka mendengarkan musik klasik. 
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c. Alokasi waktu:  10 menit. 

 

3.5 Analisis Data 

Menurut Hadi (1996) sebelum suatu eksperimen dilakukan, perlu diadakan 

group matching antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol terlebih 

dahulu yang bertujuan untuk melakukan penyeimbangan antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol sehingga kedua kelompok tersebut berangkat 

dari titik tolak yang sama. Selanjutnya group matching dapat dilakukan melalui 

beberapa jalan, yaitu: 

a. Mean Matching 

Mean matching dilakukan dengan mempersamakan mean dari kelompok-

kelompok yang turut dalam eksperimen. 

b. Variance Matching 

Variance matching dilakukan dengan menyeimbangkan variabilitas atau 

varians antara kelompok kontrol dan eksperimen. 

c. T-Matching 

T-matching dilakukan dengan menguji ada atau tidaknya perbedaan 

kelompok-kelompok yang dicoba, baik dalam mean maupun variabilitasnya.  

Dengan dilakukannya ketiga teknik matching diatas, akan terpilih kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol yang keadaannya setara. Dari kedua 

kelompok tersebut peneliti akan mendapatkan data kasar. Agar dapat dibaca 

dan diinterpretasi, data kasar ini perlu diolah dengan suatu metode analisis 

data. 
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Menurut Christensen (2007) penelitian yang menggunakan desain penelitian 

eksperimen Non-Equivalent Control Group Design dapat diperoleh pengaruhnya 

dengan membandingkan perbedaan dari rata-rata selisih dari prerespon measure 

(pretest) dan post-respon measure (posttest) pada kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. Selisih dari skor pada pretest dan skor pada posttest 

disebut dengan gain score. 

Pada penelitian ini, analisa datanya menggunakan statistik nonparametrik. 

Teknik statistik nonparametrik merupakan teknik yang dapat digunakan pada 

populasi yang bebas distribusi. Dengan menggunakan teknik ini, populasi tidak 

harus berdistribusi normal (Neuman, 2000). Dipilihnya analisa statistik 

nonparametrik ini didasarkan pada jumlah subjek yang sedikit sehingga tidak 

memenuhi untuk diuji dengan menggunakan metode parametrik. Adapun metode 

yang digunakan adalah dengan teknik Mann-Whitney Test (Uji Mann-Whilney) 

atau disebut juga dengan Uji U dengan bantuan program komputer Program R. 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan Mann-Whitney Test 

adalah (Neuman, 2000): 

a. Data yang digunakan adalah data ordinal. 

b. Sampel penelitian berjumlah 2 sampel dan merupakan sampel yang 

independent. 

c. Digunakan untuk uji komparasi. 

Jika dalam uji tersebut didapatkan nilai p < 0,05 maka signifikan dan H1 

penelitian diterima, akan tetapi bila p > 0,05 maka hasil penelitian dikatakan tidak 

signifikan dan H1 penelitian ditolak. Pada penelitian ini, peneliti juga melakukan 
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analisa data pendukung yang dilakukan secara kualitatif yang digunakan untuk 

mendukung hasil data utama yang berupa data kuantitatif. Data pendukung 

kualitatif yang dimaksudakan adalah seperti data observasi dan wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti untuk memperluas hasil penelitian yang telah dicapai. 


