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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Experiment, pada penelitian 

ini menggunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Kelas eksperimen yaitu kelas yang diberi perlakuan model pembelajaran 

kooperatif Two Stay Two Stray dengan menggunakan media kartu soal. 

Kelas kontrol yaitu kelas yang tidak diberi perlakuan. 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dikelas X SMA Negeri 15 Pekanbaru pada 

bulan April - Mei tahun ajaran 2016/2017. 

B. Objek dan Subjek Penelitian 

1. Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media kartu soal terhadap 

minat belajar kimia siswa kelas X SMA Negeri 15 Pekanbaru. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 15 

Pekanbaru tahun ajaran 2016/2017. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 15 

Pekanbaru tahun ajaran 2016/2017 yang terdiri dari 4 kelas yaitu X.1, 

X.2, X.3, dan X.4. 
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2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 15 

Pekanbaru semester genap yang diambil 2 kelas dari 4 kelas setelah 

dilakukan uji homogenitas. Satu kelas sebagai kelas eksperimen dan 

satu kelas lagi sebagai kelas kontrol. Pengambilan sampel ini 

menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu purpossive 

sampling. Purpossive sampling atau pengambilan sampel berdasarkan 

tujuan tertentu adalah suatu teknik pengambilan sampel di mana unit-

unit analisis (satuan-satuan sampel) yang akan diambil ditentukan oleh 

peneliti berdasarkan tujuan-tujuan tertentu yang menurut peneliti sesuai 

dengan maksud dan tujuan penelitiannya.
70

 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan tujuan untuk 

mengetahui kelas mana yang mempunyai tingkatan minat belajar yang 

sama-sama rendah. Berdasarkan saran dari guru yang mengajar kimia di 

kelas X sampel pada penelitian ini adalah kelas X.3 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas X.4 sebagai kelas kontrol.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data  yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk menghimpun bahan-bahan 

keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan 
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secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang 

telah ditentukan.
71

 Hasilnya dicatat sebagai informasi penting dalam 

penelitian.
72

 Wawancara dilakukan dengan guru mata pelajaran kimia 

SMA Negeri 15 Pekanbaru untuk mengetahui masalah-masalah yang 

terjadi selama proses pembelajaran. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter.
73

 Dokumentasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

bertujuan mengetahui deskripsi lokasi penelitian yang ada di SMA 

Negeri 15 Pekanbaru. 

3. Angket atau Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.
74

 Pada penelitian ini angket yang 

digunakan adalah angket tertutup dimana angket telah diberikan 

jawabannya sehingga responden tinggal memilih jawaban tersebut. 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis angket 

a. Validitas Angket 

 Untuk mendapatkan angket minat belajar yang sesuai dengan 

indikator sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini, maka 

diadakan uji validitas terhadap indikator minat siswa. Uji validitas 

angket pada penelitian ini menggunakan uji validitas isi dan validitas 

empiris. 

 Validitas isi yaitu uji validitas secara rasional. Dalam hal ini 

dosen yang membantu peneliti sebagai validator angket adalah ibu 

Dra. Fitri Refelita, M.Si. Validitas mencakup hal-hal yang berkaitan 

dengan indikator angket, apakah item-item tersebut telah 

menggambarkan pengukuran dalam cakupan yang ingin diukur agar 

didapat hasil penelitian yang baik. 

 Sedangkan untuk validitas empiris dilakukan uji coba instrumen 

yang digunakan. Dalam hal ini instrumen angket diuji cobakan pada 

kelas yang tidak menjadi sampel penelitian. Validitas instrumen 

penelitian baik dalam bentuk tes, angket atau observasi dapat 

diketahui dengan melakukan analisis faktor, yaitu dengan 

mengkorelasikan antara skor item instrumen dengan skor totalnya. 

Hal ini bisa dilakukan dengan korelasi Product Moment.
75

 Rumus 

yang digunakan adalah : 
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 Setelah setiap butir instrumen dihitung besarnya koefisien 

korelasi dengan skor totalnya, maka langkah selanjutnya adalah 

menghitung uji-t dengan rumus:
76

 

   
 √   

√     
 

Keterangan: 

t = Nilai t hitung 

r = Koefisien korelasi hasil r hitung 

n = Jumlah responden 

b. Reliabilitas Angket 

Reliabilitas mengacu pada instrumen yang dianggap dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik.
77

 Uji reliabilitas angket dapat 

menggunakan rumus Alpha sebagai berikut : 

    [
 

   
] [  

   

  

 

] 

Keterangan: 

       = nilai reliabilitas 

  = jumlah item pertanyaan 

    = jumlah varians skor tiap–tiap item  

   = varians total 
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Untuk menghitung varians skor tiap-tiap item digunakan rumus : 

      
  

 
 
 

(   )
 

 
 

  

       = varians skor tiap–tiap item 

    
 
 
 = jumlah kuadrat item Xi 

 (   )
  = jumlah item Xi dikuadratkan 

 N = jumlah responden 

 Untuk menghitung varians total digunakan rumus : 

      
  

 
 
 

(   )
 

 
 

 

       = varians total 

    
 
 
 = jumlah kuadrat X total 

  (   )
  = jumlah X total dikuadratkan 

  N = jumlah responden 

Untuk menafsirkan hasil uji reliabilitas, menggunakan taraf 

signifikansi 5%, kriteria yang digunakan adalah: 

- Jika nilai r11>rtabel, maka item instrumen dinyatakan reliabel 

- Jika nilai r11<rtabel, maka item instrumen dinyatakan tidak 

reliabel 

c. Pengelolahan Data Angket 

Dalam penelitian ini jumlah pertanyaan dalam angket adalah 25 

pertanyaan. Pertanyaan dari pilihan jawaban A sampai D memiliki 

masing-masing skor, dimana: 
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1) Pilhan Jawaban A diberi skor 4. 

2) Pilhan Jawaban B diberi skor 3. 

3) Pilhan Jawaban C diberi skor 2. 

4) Pilhan Jawaban D diberi skor 1. 

2. Analisis Data Penelitian 

a. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan 

untuk melihat populasi yang diteliti homogen atau tidak. Pengujian 

homogenitas varians menggunakan uji Bartlett. Uji Bartlett 

digunakan untuk menguji homogenitas varians lebih dari dua 

kelompok data. Rumus uji Bartlett adalah:
78

 

         {                
 } 

Keterangan: 

n = Jumlah data 

B = (     log s
2 
; yang mana s

2 
= 

       
  

   

     

Si
2 
= varians data untuk semua kelompok ke-i 

dk = derajat kebebasan 

Kriteria Pengujian: 

Jika pada perhitungan data awal diperoleh X
2
hitung≥X

2
tabel berarti data 

tidak homogen, tetapi jika X
2
hitung≤X

2
tabel berarti data homogen. 
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b. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan penelitian, maka untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray dilakukan uji 

hipotesis dengan rumus uji Mann Whitney (U-test), U-test ini 

digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel 

independen bila datanya berbentuk ordinal. U-test juga dilakukan 

karena asumsi t-test tidak terpenuhi. Menghitung nilai U dengan 

rumus
79

: 

U1 = n1.n2 + 
        

 
 – R1 dan            U2 = n1.n2 + 

        

 
 – R2 

Bila n1 dan n2 lebih dari 20, maka digunakan dengan pendekatan 

kurva normal rumus Z. Dengan terlebih dahulu menentukan rata-rata 

U, dan menentukan simpangan baku. 

1) Menentukan rata-rata U dengan rumus: 

   = 
 

 
 (n1.n2) 

2) Menentukan simpangan baku (data yang terdapat pengulangan) 

dengan rumus: 

  = √(
     

       
)(

    

  
   ) 

dengan: 

   =  
    

  
 , dimana t adalah yang berangka sama 

3) Menentukan transformasi Z dengan rumus: 

Zhitung = 
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Nilai Zhitung tersebut kemudian dibandingkan dengan Ztabel pada 

taraf signifikan 5%, dengan kriteria tolak H0 jika:  

Zhitung ≤ -Ztabel  atau Zhitung ≥ Ztabel. 

Untuk mengetahui tingkat (persentase) minat belajar siswa pada 

masing-masing  kelas eksperimen dan kontrol diperoleh dengan cara 

sebagai berikut: 

1) Menjumlahkan semua skor per butir soal dari tiap-tiap responden. 

2) Perolehan data angket dipersentasekan dengan rumus sebagai 

berikut: 

P = 
 

 
 x 100 % 

Keterangan: 

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasinya 

N = skor maksimal 

P = Angka persentase 

Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut, selanjutnya skor 

yang diperoleh (dalam %) dengan analisis deskriptif persentase 

dikonsultasikan dengan kriteria interpretasi skor.
80

 

Tabel III.1 Kriteria Interpretasi Skor 
Presentase Kategori 

0 % - 20 %  Sangat kurang 

21 % - 40 % Kurang  

41 % - 60 % Cukup  

61 % - 80 % Baik  

81 – 100 % Sangat Baik 
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