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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk meneliti efektif 

tidaknya strategi lightening the learning climate pada materi peluang di kelas XI 

IPA MA Miftahul Ulum. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Menurut Saifuddin Azwar, penelitian dengan pendekatan kuantitatif 

menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan 

model statistika.
1
 Jadi, penelitian kuantitatif adalah metode analisis dengan 

melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah. 

Dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif digunakan untuk memberikan 

gambaran melalui perhitungan dari data-data yang diperoleh mengenai efektivitas 

strategi lightening the learning climate pada materi peluang di kelas XI IPA MA 

Miftahul Ulum. 

  

                                                 
1
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 5. 
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B. Metode dan Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

yaitu pre-eksperimental. Pada penelitian ini tidak ada variabel kontrol, jadi hasil 

eksperimen yang merupakan variabel dependen bukan semata-mata dipengaruhi 

oleh variabel independen, sebab masih terdapat variabel luar yang ikut 

berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen.
2
 Variabel independen yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran lightening the 

learning climate, sedangkan variabel dependen adalah hasil belajar matematika 

siswa pada materi peluang.  

Adapun desain penelitian yang digunakan adalah One-Group Pretest-

Posttest Design. Desain ini menggunakan satu kelompok yang pertama-tama 

dilakukan pengukuran (pretest   ), lalu dikenakan perlakuan ( ), kemudian 

dilakukan pengukuran untuk kedua kalinya (posttest   ). 
3
 

Tabel 3.1. Desain Penelitian 

                           

Keterangan : 

   : nilai pretest 

  : perlakuan yaitu strategi lightening the learning climate 

   : nilai posttest
4
 

                                                 
2
 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung : Alfabeta, 2013), Cet. XVI, h. 109.  

3
 Drs. Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 

2014), h. 101. 

 
4
 Sugiyono. opcit, h. 11. 
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Peneliti mengujicobakan strategi pembelajaran lightening the learning 

climate terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi peluang di kelas XI 

IPA MA Miftahul Ulum Tamban. Sebelum perlakuan diberikan, terlebih dahulu 

diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Setelah diberikan 

perlakuan dengan menggunakan strategi pembelajaran lightening the learning 

climate pada materi peluang, kemudian diberikan posttest untuk mengetahui 

pengaruh dari perlakuan tersebut terhadap hasil belajar matematika siswa. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sudjana, “Populasi adalah semua anggota kumpulan yang 

lengkap dan jelas dan memiliki karakteristik tertentu yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya.
5
 Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPA 

semester I di MA Miftahul Ulum Tamban tahun pelajaran 2017/2018.  

2. Sampel 

Menurut Sugiyono “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi”.
6
 Selanjutnya dalam pemilihan sampel menggunakan 

teknik sampling jenuh yang termasuk dalam nonprobability sampling.  Sampling 

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel.
7
 Berdasarkan teknik penarikan sampel tersebut, maka ditetapkan 

                                                 
5
 Sudjana, Metode Statistika, (Bandung : Tarsito, 2002),  h.5. 

6
 Sugiyono, op.cit, h.118. 

7
 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

(Bandung : Alfabeta, 2011), Cet. 12, h. 124. 
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sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPA semester I di MA 

Miftahul Ulum Tamban tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 20 siswa.  

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang diambil dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data pokok 

dan data penunjang, sebagai berikut : 

a. Data pokok 

Adapun data pokok yang digali dalam penelitian ini yaitu  

1) Hasil belajar matematika siswa sebelum menggunakan strategi 

lightening the learning climate pada materi peluang berupa nilai 

pretest. 

2) Hasil belajar matematika siswa ketika menggunakan strategi 

lightening the learning climate pada materi peluang yaitu nilai 

posttest. 

b. Data penunjang 

Data penunjang yaitu data tentang latar belakang lokasi penelitian 

yang meliputi : 

1) Sejarah singkat berdirinya MA Miftahul Ulum Tamban 

2) Keadaan siswa 

3) Keadaan guru 

4) Sarana dan prasarana sekolah 

5) Jadwal belajar 
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2. Sumber Data 

Untuk memperoleh data di atas diperlukan sumber data sebagai berikut : 

a. Responden, yaitu siswa kelas XI IPA MA Miftahul Ulum Tamban 

tahun pelajaran 2017/2018. 

b. Informan, yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi 

sebagai penunjang terhadap data-data yang diperoleh dari responden 

antara lain kepala sekolah, guru matematika dan tata usaha di MA 

Miftahul Ulum Tamban. 

c. Dokumen, yaitu semua catatan ataupun arsip yang memuat data-data 

atau informasi yang mendukung dalam penelitian ini baik yang 

berasal dari guru ataupun tata usaha. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Tes 

Tes ialah seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada 

seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar 

bagi penetapan skor angka.
8
 Alat ukur tersebut berupa serangkaian pertanyaan 

yang diajukan kepada masing-masing subjek yang menuntut pemenuhan tugas-

                                                 
8
 Drs. S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), h. 

170. 
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tugas kognitif.
 9

  Jenis tes dalam penelitian ini adalah soal-soal dalam bentuk 

essay. Tes dilakukan pada awal pertemuan (pretest) dan akhir pertemuan 

(posttest) dikerjakan secara individu. Tes yang digunakan untuk pengambilan data 

sesuai dengan indikator yang dikembangkan dan telah diujikan untuk melihat 

validitas dan reliabilitasnya. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk mengetahui berbagai data tentang gambaran 

umum lokasi penelitian meliputi keadaan sekolah, kepala sekolah, tenaga 

pengajar, staf tata usaha, siswa, serta jadwal pelajaran di MA Miftahul Ulum 

Tamban. 

3. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
10

 Observasi dilakukan untuk 

memperoleh gambaran riil tentang keadaan gedung dan lingkungan sekolah, 

sarana dan prasarana di sekolah dan keadaan siswa yang akan diteliti. 

4. Wawancara 

Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan.
11

 

                                                 
9
 Ibnu Hadjar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan, (Jakarta : 

Raja Grafindo Persada, 1996), h. 173. 

10
 Drs. S. Margono, op.cit, h. 158. 

11
 Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 

1998), h. 135. 



38 

 

 

 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data, melengkapi dan memperkuat 

data yang diperoleh peneliti dari teknik observasi dan dokumentasi.  

 Wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah untuk mendapat 

informasi tentang sejarah singkat MA Miftahul Ulum serta kepala 

sekolah yang pernah menjabat sejak awal berdiri sampai sekarang. 

  Wawancara dengan guru mata pelajaran matematika untuk mendapat 

informasi tentang model, metode, atau strategi apa saja yang biasa 

digunakan selama pembelajaran matematika dan kesulitan yang 

dihadapi siswa ketika mempelajari materi peluang.  

 Wawancara bersama tata usaha untuk mendapat informasi tentang 

keadaan siswa, guru serta karyawan lain, dan tentang keadaan sarana 

prasarana di MA Miftahul Ulum.  

Untuk lebih jelasnya mengenai data, sumber data, dan teknik pengumpulan 

data penelitian di MA Miftahul Ulum Tamban, maka dapat dilihat dari tabel 

berikut ini. 

Tabel 3.2. Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

No. Data Sumber Data 
Teknik 

Pengumpulan Data 

 

1. 

 

Data Pokok, meliputi: 

a. Hasil belajar matematika 

siswa sebelum menggunakan 

strategi lightening the learning 

climate pada materi peluang 

berupa nilai pretest. 

b. Hasil belajar matematika 

siswa ketika menggunakan 

strategi lightening the learning 

climate pada materi peluang 

yaitu nilai posttest. 

 

 

 

Responden 

 

 

 

 

Responden 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

Tes 
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Lanjutan tabel 3.2. 

No. Data Sumber Data 
Teknik 

Pengumpulan Data 

 

2. 

 

 

 

Data Penunjang, meliputi: 

a. Sejarah singkat berdirinya MA 

Miftahul Ulum Tamban 

 

 

b. Keadaan siswa 

 

 

c. Keadaan guru 

 

 

 

e. Sarana dan prasarana sekolah 

 

 

f. Jadwal belajar 

 

Dokumen dan 

informan 

 

 

 

Dokumen dan 

informan 

 

Dokumen dan 

informan 

 

 

Dokumen dan 

Informan 

 

Dokumen 

 

Dokumentasi dan 

wawancara 

 

 

Observasi, 

dokumentasi dan 

wawancara 

 

Dokumentasi dan 

wawancara 

 

Observasi, 

dokumentasi dan 

wawancara 

 

Dokumentasi 

 

F. Pengembangan Instrumen Penelitian 

Instrumen yang dikembangkan dalam penelitian pendidikan adalah 

instrumen yang bersifat evaluatif. Ada dua macam teknik instrumen dalam 

penelitian pendidikan, yaitu teknik tes dan teknik nontes. Instrumen penelitian 

yang akan dikembangkan peneliti disini adalah instrumen yang memakai teknik 

tes. 

Instrumen dalam penelitian digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa 

berupa tes uraian yang diberikan dalam bentuk pretest dan postest. Instrumen tes 

diberikan pada kelas eksperimen pada pokok bahasan peluang. 

1. Penyusunan Instrumen Tes 

Penyusunan instrumen tes memperoleh beberapa hal, yaitu: 
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a. Soal mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

b. Sesuai dengan tujuan penelitian 

c. Penilaian dilihat dari aspek kognitif 

d. Butir-butir soal berbentuk uraian 

Berdasarkan hal di atas diperoleh instrumen tes sebagai berikut: 

Tabel 3.3. Indikator setiap nomor soal uji coba 

No. Soal Indikator Soal 

1. Menggunakan aturan perkalian 

2. Menggunakan aturan perkalian 

3. Menggunakan aturan perkalian 

4. Menghitung faktorial 

5. Menentukan nilai dengan menggunakan aturan permutasi 

6. Menggunakan aturan permutasi dari unsur-unsur yang berbeda 

7. Menggunakan aturan permutasi dari unsur-unsur yang berbeda 

8. Menggunakan aturan permutasi siklis 

9. Menentukan nilai dengan menggunakan aturan kombinasi 

10. Menggunakan aturan kombinasi 

11. Menggunakan aturan kombinasi 

12. Menggunakan aturan kombinasi 

 

2. Pengujian Instrumen Tes 

Menurut Arikunto, tes yang baik adalah tes yang harus valid dan reliabel. 

Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengumpulan data tentang hasil belajar 

terlebih dahulu dilaksanakan uji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

soal-soal yang akan diujikan. 

a. Validitas 

A test is valid if it purpose to measure. Sebuah tes dikatakan valid  apabila 

tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Dalam bahasa Indonesia “valid” 

disebut dengan istilah “sahih”. Untuk menentukan butir soal yang valid, 

digunakan rumus korelasi product moment dengan angka kasar, yaitu: 
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  ∑    ∑   ∑  

√  ∑    ∑      ∑    ∑    

  

Keterangan: 

rx,y  =  Koefisien korelasi product moment 

N =  Jumlah siswa 

X  = Skor item soal 

Y  = Skor soal siswa.
12

 

Harga rx,y dibandingkan dengan r pada table kritik product moment dengan 

taraf signifikansi 5% jika             maka butir soal tersebut valid. 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas tes adalah ketetapan, keajegan atau keterandalan tes dalam 

menilai apa yang dinilai. Artinya, kapanpun tes tersebut digunakan akan 

memberikan hasil yang relatif sama. Untuk menentukan reliabilitas tes, digunakan 

rumus alpha, yaitu: 

    (
 

   
) (  

∑  

  
)  

Keterangan:  

     =  Reliabilitas instrument. 

  = Banyaknya butir soal 

∑   = Jumlah varians butir 

    = Skor Total 

                                                 
12

 Suhaimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2002), 

h. 146. 
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Untuk memberikan interpretasi terhadap    , maka harga    yang dapat 

dibandingkan dengan        dengan taraf signifikasi 5%. Jika            , maka 

butir soal tersebut reliabel. 

3. Kriteria Pemberian Skor 

Perangkat tes yang diujikan berjumlah 12 soal. Setiap butir soal 

mempunyai skor maksimum yang berbeda sesuai dengan banyaknya langkah 

penyelesaian. Untuk soal nomor 1 mempunyai skor maksimum 5, soal nomor 2 

mempunyai skor maksimum 5, soal nomor 3 mempunyai skor maksimum 5, soal 

nomor 4 mempunyai skor maksimum 3, soal nomor 5 mempunyai skor 

maksimum 3, soal nomor 6 mempunyai skor maksimum 5, soal nomor 7 

mempunyai skor maksimum 5, soal nomor 8 mempunyai skor maksimum 5, soal 

nomor 9 mempunyai skor maksimum 3, soal nomor 10 mempunyai skor 

maksimum 6, soal nomor 11 mempunyai skor maksimum 5, dan soal nomor 12 

mempunyai skor maksimum 7, sehingga jumlah skor maksimum dari 12 soal 

adalah 57. 

4. Hasil Uji Coba Soal 

Sebelum melaksanakan penelitian, terlebih dahulu peneliti mengadakan uji 

coba instrumen tes. Uji coba ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2017 pada jam 

ke 5 di kelas XII IPA dengan jumlah peserta uji coba ada 23 siswa. 

Uji coba instrumen ini terdiri dari satu perangkat soal yang berisi 12 soal. 

Dari hasil tes uji coba diperoleh data yang ditunjukkan pada lampiran 4, kemudian 

dilakukan perhitungan untuk validitas dan reliabilitas instrumen tes. Contoh 
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perhitungan dan hasil dari uji coba validitas dan reliabilitas terhadap 12 butir soal 

yang telah diuji cobakan dapat dilihat pada lampiran 5 dan lampiran 6.  

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas dan reliabilitas instrumen tes 

yang telah diujikan, maka untuk menentukan instrumen tes yang digunakan dalam 

penelitian ini, peneliti hanya memilih 5 instrumen tes yang valid. 

Tabel 3.4. Harga validitas dan reliabilitas soal uji coba 

Perangkat 

soal 

Butir 

soal 
     Ket      Ket 

1 0,386 Tidak Valid 

0,468 Reliabel 

2 0,380 Tidak Valid 

3 0,648 Valid 

4 -0,341 Tidak Valid 

5 1,923 Valid 

6 0,141 Tidak Valid 

7 -0,141 Tidak Valid 

8 0,474 Valid 

9 0,657 Valid 

10 0,571 Valid 

11 0,758 Valid 

12 0,183 Tidak Valid 

Jumlah siswa adalah 23 orang.         maka           . 

Berdasarkan tabel r taraf signifikansi 5% di dapat nilai 0,4132. 

 

G. Desain Pengukuran 

Dalam rangka mempermudah tahap analisis data pada bab IV, maka 

diperlukan suatu variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, yaitu hasil 

belajar siswa pada materi peluang. Adapun desain pengukuran adalah sebagai 

berikut. 

Cara penilaian hasil belajar siswa menggunakan rumus: 
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Keterangan: 

N = nilai akhir
13

 

Nilai akhir hasil belajar siswa akan diinterpretasikan menggunakan 

pedoman sebagai berikut. 

Tabel 3.5. Interpretasi hasil belajar
14

 

No. Nilai Keterangan 

1.        Sangat Baik 

2        Baik 

3.        Cukup Baik 

4.        Kurang Baik 

5.          Sangat Kurang Baik 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode statistika 

parameter dan nonparameter. 

1. Statistika Deskriptif 

Statistika deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.
15

 

Statistika deskriptif digunakan untuk menyajikan data yang telah diperoleh 

melalui hasil pretest  (tes awal) dan posttest (tes akhir) siswa pada materi peluang 

                                                 
13

 Usman dan Setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya Ofset, 2001), h. 136. 

14
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h.44. 

15
 Sugioyo, op.cit, h. 207-208.  
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dalam bentuk tabel (mean, median, standar deviasi, skor minimum, dan skor 

maksimum) sehingga mudah dipahami. 

2. Uji Gain 

Uji gain dilakukan untuk melihat tingkat keefektifan dari strategi 

lightening the learning climate pada materi peluang. Hal ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
16

 

  
                          

                          
 

Adapun untuk kriteria rendah, sedang, dan tinggi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6. Kriteria Uji Gain 

Nilai Kriteria 

      Rendah 

          Sedang 

      Tinggi 

 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kenormalan distribusi data. 

Pengujian normalitas data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan uji 

Liliefors dengan langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut: 

a. Urutkan nilai    diurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. 

b. Pengamatan                     dijadikan bilangan baku                    

dengan  menggunakan   rumus     
    ̅

 
   ( ̅ dan s masing-masing  

merupakan  rata-rata dan simpangan baku sampel). 

                                                 
16

 Neneng Nuraeni, “Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Generatif Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi”, 

Jurnal Penelitian Pendidikan, cs.ups.iedu/uploads/paper_skripsi, diakses 24/07/17, 13.48. 
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c. Dari tiap nilai baku tersebut dapat dicari nilai kritis           dengan 

menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian dihitung 

peluang                dengan ketentuan apabila    negatif, 

maka                 , sedangkan jika     positif, maka       

           

d. Selanjutnya dihitung proporsi                    yang lebih kecil atau 

sama dengan zi. Jika proporsi ini dinyatakan oleh      , maka 

      
                              

 
 

e. Hitung selisih             kemudian tentukan harga mutlaknya. 

f. Ambil harga yang paling besar diantara harga-harga mutlak selisih 

tersebut, harga ini disebut sebagai        .
 17

 

 Dalam pengambilan keputusan, bandingkan        dengan        dengan 

menggunakan tabel nilai kritis uji Liliefors dengan taraf nyata     . Jika 

                maka sampel berdistribusi normal, dan jika                  

maka sampel tidak berdistribusi normal. 

4. Uji Wilcoxon 

Uji Wilcoxon termasuk dalam statistika non-parametrik. Statistika yang 

dalam teknik analisis tidak memerlukan populasi berdistribusi normal atau disebut 

dengan statistika yang bebas berdistribusi.
18

 Uji Wilcoxon merupakan metode 

statistika yang dipergunakan untuk menguji perbedaan dua buah data yang 

                                                 
17

 Sudjana, Metode Statistika,(Bandung: Tarsito,2005), Cet.3, h. 466. 

18
 Budi Susetyo, Statistika untuk Analisis Data Penelitian, (Bandung : Reflika Aditama, 

2010), h. 138. 
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berpasangan dan selalu sama jumlah sampel datanya,
19

 atau dapat juga untuk 

penelitian sebelum dan sesudahnya. Uji wilcoxon bisa digunakan untuk data 

berskala ordinal, interval dan ratio.
20

 Berdasarkan karakteristik diatas, maka 

dipilih uji wilcoxon untuk mengetahui apakah strategi lightening the learning 

climate efektif digunakan pada materi peluang dikelas XI IPA MA Miftahul 

Ulum, karena sesuai dengan penelitian yang dilakukan.  

Uji Wilcoxon dapat dirumuskan
21

: 

  
    

  
 

Dimana    dapat dicari dengan cara    
      

 
 dan    dapat dicari 

dengan cara    √
            

  
 

Keterangan: 

   Variabel normal standar 

   Jumlah jenjang/rangking yang kecil 

   Banyak sampel 

   Nilai yang lebih kecil dari K1 dan K2 

    Nilai rata-rata 

    Nilai standar deviasi 

Untuk menentukan   dengan cara langkah-langkah sebagai berikut: 

                                                 
19

 Sugiyono, op.cit., h.152. 

20
 Nadya, Uji Statistika Wilcoxon, http://nadya93nutritions.blogspot.co.id/2015/01/uji-statis 

tika-wilcoxon.html?m=1, diakses 24/12/2017, 08:19. 

 
21

 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian,(Bandung : Alfabeta, 2012), h. 136 

http://nadya93nutritions.blogspot.co.id/2015/01/uji-statis%20tika-wilcoxon.html?m=1
http://nadya93nutritions.blogspot.co.id/2015/01/uji-statis%20tika-wilcoxon.html?m=1
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a. Menentukan besar dan tanda selisih antara nilai posttest dan pretest 

     . 

b. Menentukan rank selisih tanpa memperhatikan tandanya, rank terkecil 

diberi angka 1 dan yang lebih besar diberi angka 2 dan seterusnya. 

Jika terdapat selisih sama maka digunakan angka rata-rata, seperti 

angka 5 ada 2 observasi, diberi angka 
   

 
    . 

c. Memisahkan angka yang bertanda positif dari angka bertanda negatif. 

d. Menjumlahkan semua angka positif sebagai K1 dan kemudian angka 

negatif sebagai K2. Nilai yang lebih kecil dari K1 dan K2 dinamakan 

nilai statistic Wilcoxon (  . 

Adapun kriteria pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Jika                maka    ditolak dan    diterima, atau strategi 

lightening the learning climate efektif digunakan pada materi peluang. 

b. Jika                maka    diterima dan    ditolak, atau strategi 

lightening the learning climate tidak efektif digunakan pada materi 

peluang. 

Catatan: untuk   tabel (sampel           )
22

 

 

I. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu: 

1. Tahap Perencanaan 

                                                 
22

 Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 
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a. Melakukan penjajakan awal ke lokasi penelitian untuk berkonsultasi 

dengan kepala sekolah dan dengan guru mata pelajaran matematika 

pada MA Miftahul Ulum Tamban. 

b. Setelah itu berkomunikasi dengan dosen pembimbing untuk 

pembuatan desain proposal skripsi. 

c. Mengajukan desain proposal skripsi ke BIRO skripsi untuk 

mendapatkan persetujuan. 

2. Tahap Persiapan 

a. Mengkonsultasikan desain proposal. 

b. Melakukan seminar terhadap desain proposal yang sudah disetujui. 

c. Memperbaiki proposal berdasarkan hasil seminar dan pengarahan dari  

dosen pembimbing. 

d. Memohon surat perintah riset kepada Fakultas Tarbiyah untuk 

disampaikan kepada pihak terkait. 

e. Menyerahkan surat riset kepada kepala sekolah yang bersangkutan 

dan berkonsultasi dengan guru matematika untuk mengajar jadwal 

penelitian. 

f. Menyusun materi pengajaran yang akan diajarkan untuk kelas yang 

mendapat pengajaran strategi pembelajaran lightening the learning 

climate. 

g. Menyusun materi ajar, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),  

soal-soal latihan, dan soal tes akhir. 
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3. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan riset dan tes akhir pada kelas yang pembelajarannya 

menggunakan strategi lightening the learning climate. 

b. Mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumen-

dokumen. 

c. Mengolah data yang sudah terkumpul. 

d. Melakukan analisis data. 

e. Menyimpulkan hasil penelitian. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi. 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi untuk perbaikan dan 

disetujui. 

c. Hasil penelitian yang telah diperbaiki dan disetujui diperbanyak, 

selanjutnya diajukan ke sidang munaqasah skripsi, diujikan dan di 

pertanggungjawabkan. 


