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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar di 

Jalan Pekanbaru-Bangkinang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. 

Dilaksankan pada bulan November – Desember 2017. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 

IPA 2 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar. Sedangkan objeknya adalah 

analisis hubungan antara kemampuan abstraksi kimia dengan hasil belajar 

siswa kelas X IPA 2 di  Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPA Madrasah Aliyah Negeri 2 

Kampar yang berjumlah 70 siswa, sedangkan sampel dalam penelitian ini 

adalah kelas X IPA 2 yang berjumlah 23 siswa. Pengambilan sampel  pada 

penelitian ini menggunakan Purposive Sampling yaitu teknik penentuan 

sampel yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.
67

 

D. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Penelitian dengan 

teknik korelasional merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. 
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Penelitian ini adalah penelitian korelasi yang menghubungkan antara 

kemampuan abstraksi kimia (X) dengan hasil belajar (Y). 

E. Alur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan alur penelitian yang diuraikan 

sebagai berikut: 
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Langkah-langkah pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan observasi ke sekolah yang akan digunakan sebagai 

penelitian untuk memastikan kelas sampel yang akan digunakan. 

b. Menyiapkan instrumen yang telah divalidasi oleh ahli. 

c. Melakukan uji coba instrumen yang dilakukan pada kelas XI IPA 3 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar sebanyak 27 siswa. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melaksanakan pengamatan langsung (rekaman pengamatan) pada 

siswa di sekolah selama proses pembelajaran kimia berlangsung. 

b. Melaksanakan tes kemampuan abstraksi kimia siswa pada 2 jam 

pelajaran kimia yang di dampingi langsung oleh guru mata pelajaran 

kimia kelas X IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar. 

c. Mengambil nilai ujian semester siswa dari guru untuk mengetahui 

hasil belajar siswa. 

d. Melaksanakan wawancara kepada siswa di sekolah. 

3. Tahap Akhir 

Mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari pelaksanaan 

penelitian dan mengolahnya menjadi hasil penelitian. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik tes. 

Teknik tes digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan siswa dalam 

menyelesaikan soal kemampuan abstraksi kimia dan juga melakukan 
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wawancara untuk mendalami kemampuan abstraksi kimia siswa.
68

 Prosedur 

untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tes 

Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur sesuatu, dengan cara dan aturan-aturan yang 

sudah ditentukan.
69

 Peserta tes diminta untuk mengeluarkan segenap 

kemampuan yang dimilikinya dalam memberikan respon dari pertanyaan 

dalam tes. Penampilan maksimum yang ditunjukkan memberikan 

kesimpulan mengenai kemampuan atau penguasaan yang dimiliki siswa. 

Dalam penelitian ini, tes yang digunakan untuk memperoleh data 

kemampuan abstraksi kimia siswa. 

a. Bentuk tes 

Jenis tes yang digunakan adalah tes subjektif berupa soal esai 

atau uraian. Soal-soal bentuk esai dibuat dengan pertimbangan: 

1) Mudah disiapkan dan disusun. 

2) Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi dan 

untung-untungan. 

3) Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya. 

4) Memberi kesempatan siswa untuk menyelesaikan dengan 

caranya sendiri. 

5) Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah 

yang diteskan. 
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b. Metode penyusunan perangkat tes 

1) Melakukan pembatasan materi yang diujikan 

Dalam penelitian ini materi yang akan diujikan adalah materi 

ikatan kimia (struktur Lewis, ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan 

kovalen tunggal, rangkap dua dan rangkap tiga, ikatan kovalen 

koordinasi, ikatan kovalen polar dan  kovalen nonpolar). 

2) Menentukan tipe soal 

Tipe soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe soal 

esai/uraian. 

3) Menentukan jumlah butir soal 

Jumlah butir soal instrumen dalam penelitian ini adalah 10 soal. 

4) Menentukan waktu mengerjakan soal 

Waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal ini kira-kira 90 

sampai dengan 120 menit.
70

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara 

merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti) 

dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada orang 

yang menjadi sumber data atau objek.
71

 Wawancara dalam penelitian ini 

diberikan kepada siswa yang sebelumnya telah diberikan tes. Sesi 

wawancara ini diberikan kepada 3 siswa yang dipilih secara acak dari 
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sampel yang di analisis yaitu 23 siswa, dimana mereka diminta memberi 

jawaban terhadap pertanyaan tertulis yang diberikan oleh peneliti. Isi 

wawancara menyangkut kemampuan abstraksi kimia siswa yang di 

analisis. Disini, 3 siswa dijadikan sebagai sumber dalam memperoleh 

informasi atau data-data terkait kemampuan abstraksi kimia secara lebih 

mendalam sebagai hasil penelitian yang relevan. 

3. Observasi 

Observasi adalah cara menghimpun data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.
72

 

Observasi pada penelitian ini adalah pengamatan secara langsung dan 

catatan tentang pembelajaran yang dilakukan guru kimia dalam mengajar 

untuk data pendukung dalam penelitian ini. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah penyimpanan informasi di bidang 

pengetahuan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan sekolah 

yaitu berupa sejarah, catatan sekolah, nama, data nilai siswa, dan tes 

kemampuan abstraksi kimia siswa. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Intrumen Tes 

Instrumen tes yang telah disusun diujicobakan untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. Uji coba 
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dilakukan pada peserta didik yang pernah mendapatkan materi ikatan 

kimia. Tujuannya untuk mengetahui apakah item-item tersebut telah 

memenuhi syarat tes yang baik atau tidak. 

a. Validitas Soal Tes 

Validitas dapat diartikan dengan ketepatan, kebenaran, 

keshahihan atau keabsahan. Menurut Sugiyono instrumen yang valid 

berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
73

 Validitas 

tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi dan 

validitas empiris. 

1) Validitas isi (content validity) adalah validitas yang diperoleh 

setelah dilakukan penganalisisan, penelusuran atau pengujian 

terhadap isi yang terkandung dalam tes tersebut.
74

 Validitas 

mencakup hal-hal yang berkaitan dengan indikator soal tes, 

apakah item-item tersebut telah menggambarkan pengukuran 

dalam cakupan yang ingin diukur agar didapat hasil penelitian 

yang baik. Peneliti melakukan validitas isi dalam hal ini kepada 

dua validator, dimana validator pertama adalah salah satu dosen 

pendidikan kimia UIN Suska Riau yaitu Ibu Dr. Yenni 

Kurniawati, S.Si., M.Si. Validator kedua adalah salah satu guru 
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bidang studi kimia di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar yaitu 

ibu Yusniarti, S.Pd. 

2) Validitas empiris sebuah intrumen diuji dengan cara 

membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan 

fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan.
75

 Untuk 

mengetahui validitas perangkat tes digunakan rumus korelasi 

product moment sebagai berikut:
76
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Ketrangan: 

rxy = Koefisien korelasi antara X dengan Y 

N  = Jumlah responden 

 XY = Total perkalian skor item dan total 

    = Jumlah skor item 

    = Jumlah skor total 

    = Jumlah kuadrat skor item 

    = Jumlah kuadrat skor total 

Kemudian indeks korelasi product moment yang diperoleh 

dari perhitungan dibandingkan dengan harga rtabel. Harga rtabel 

dihitung dengan taraf signifikansi 5% dan N sesuai dengan 

jumlah peserta didik. Jika rhitung > rtabel, maka dapat dinyatakan 

butir soal tersebut valid. Penghitungan validitas tiap butir 

instrumen ini dilakukan dengan bantuan program komputer 

                                                           
75

 Sugiyono, Op. Cit, h. 213. 
76

 Muslikah Purwanti, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia: Analisis Butir Soal Ujian 

Akhir Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan Menggunakan Microsoft Office Excel 2010, 

(Yogyakarta: UNY, 2014), h. 85. 



44 

 

 

ANATESV4. Penghitungan dengan bantuan program komputer 

ini bertujuan untuk mengetahui dengan cepat indeks validitas 

tiap butir pertanyaan yang terdapat dalam instrumen penelitian. 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas tes ditentukan dengan mengujicobakan tes 

tersebut. Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. 

Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi 

jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap.
77

 Analisis 

reliabilitas tes pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 

rumus Alpha sebagai berikut:
78
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Keterangan: 

     = Reliabilitas instrumen 

   
   = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
  = Varians total 

n  = Banyak item soal 

Rumus untuk menentukan varians item soal sebagai berikut:
79
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Keterangan: 

   
  = Jumlah kuadrat skor item 

 Xi = Jumlah skor item 

  = Banyaknya responden 
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Rumus varians total yaitu:
80
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Keterangan: 

   
  = Jumlah kuadrat skor total 

    = Jumlah skor total 

  = Banyaknya responden 

Pemberian interpretasi terhadap koefisien reliabilitas tes (   ) 

pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut:
81

 

1) Apabila     sama dengan atau lebih dari 0,70 berarti tes 

kemampuan abstraksi kimia yang sedang diuji reliabilitasnya 

dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi (reliabel). 

2) Apabila     kurang dari 0,70 berarti tes kemampuan abstraksi 

kimia yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan belum 

memiliki reliabilitas yang tinggi (un-reliabel). 

c. Tingkat Kesukaran Soal 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak 

terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memecahkannya, sebaliknya soal yang terlalu 

sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak 

mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar 
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jangkauannya.
82

 Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal dapat 

digunakan rumus:
83

 

   
  

       
 

Keterangan: 

P  = Tingkat kesukaran 

   = Jumlah skor siswa pada butir tertentu 

   = Skor maksimum tiap soal 

  = Jumlah siswa yang mengikuti tes 

Tabel III.1 Kategori Tingkat Kesukaran Soal 
84

 

Besarnya Tingkat Kesukaran Kategori 

0,00 – 0,29 Sukar 

0,30 – 0,69 Sedang 

0,70 – 1,00 Mudah 

 

d. Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 

siswa yang tidak pandai (berkemampuan rendah).
85

 Untuk 

mengetahui daya pembeda soal digunakan rumus:
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Keterangan: 

DP = Daya pembeda 

SA = Jumlah skor atas 
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SB = Jumlah skor bawah 

T  = Jumlah peserta tes kelompok atas dan kelompok bawah 

Smax = Skor maksimum 

Smin = Skor minimum 

Tabel III.2 Klasifikasi Daya Pembeda Soal
87

 

Besarnya Daya Pembeda Klasifikasi 

0,00 – 0,19 Poor (jelek) 

0,20 – 0,39 Satisfactory (cukup)  

0,40 – 0,69 Good (baik) 

0,70 – 1,00 Exellent (baik sekali) 

Bertanda negatif Negative (jelek sekali) 

 

2. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Deskriptif 

Sebelum analisis hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis 

deskriptif terhadap masing-masing variabel yaitu variabel 

kemampuan abstraksi dan variabel hasil belajar pada materi ikatan 

kimia. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis 

menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, dengan rumus:
88

 

   
 

 
       

Keterangan: 

P  = Angka persentase 

F  = Frekuensi yang sedang dicari 

N = Number of Czse (jumlah frekuensi/banyaknya individu). 

Peneliti mempresentasikan variabel kemampuan abstraksi 

kimia dan variabel hasil belajar pada materi ikatan kimia secara 

keseluruhan dengan memberi kategori sebagai berikut: 
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Tabel III.3 Kategori dan Tingkat Pencapaian Nilai Siswa
89

 

Rentang Nilai Kategori 

80 – 100 Tinggi 

60 – 79   Sedang 

0 – 59 Rendah 

 

b. Uji Hipotesis 

Data yang terkumpul dari nilai tes kemampuan abstraksi kimia 

dan nilai ujian kimia sebagai hasil belajar siswa akan dianalisis 

dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Untuk 

mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi antara kemampuan 

abstraksi kimia dengan hasil belajar siswa pada materi ikatan kimia, 

maka dapat dijelaskan dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment. Pengolahannya dengan menggunakan bantuan program 

PASW statistics18, adapun rumus untuk korelasi product moment 

yaitu:
90

 

     
     (  )(  )

√,      (  ) -,      (  ) -
 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi variabel x dengan variabel y 

xy = Jumlah hasil perkalian antara variabel x dengan variabel y  

x = Kemampuan abstraksi kimia 

y = Hasil belajar siswa 

N = Banyaknya sampel 
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Setelah diketahui rxy, maka selanjutnya pemberian interpretasi 

koefisien korelasi. Berikut interpretasi besarnya “r” Product 

Moment.
 
 

Tabel III.4 Interpretasi Besarnya “r” Product Moment 
91

 

Besarnya “r” 

Product Moment 

Interpretasi 

0,00 – 0,20 Antara variabel X dan variabel Y memang 

terdapat korelasi, akan tetapi korelasi itu sangat 

lemah atau rendah sehingga korelasi itu 

diabaikan (dianggap tidak ada korelasi antara 

variabel X dan variabel Y) 

0,20 – 0,40 Antara variabel X dan variabel Y terdapat 

korelasi yang lemah atau rendah 

0,40 – 0,70 Variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang 

sedang atau cukup 

0,70 – 0,90 Variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang 

kuat atau tinggi 

0,90 – 1,00 Variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang 

sangat kuat atau sangat tinggi 
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