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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian Quasy eksperimen dengan design 

pretest-posttest, yang dilakukan terhadap dua kelas yaitu kelas eksperimen 1 

dan kelas Eksperimen 2. Pada kelas eksperimen 1 digunakan model 

pembelajaran Guided Discovery Learning dengan Structure Exercise 

Method, sedangkan pada kelas eksperimen 2 menggunakan model Guided 

Discovery Learning dengan metode drill. 

      Tabel III.1 Rancangan Penelitian  

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen 1 T1 X1 T2 

Eksperimen 2 T1 X2 T2 

 

Keterangan: 

T1 : Pretest (tes sebelum diberikan pembelajaran pokok bahasan stoikiometri) 

X1 : Perlakuan terhadap kelas eksperimen dengan menggunakan model Guided 

Discovery Learning dengan Structure Exercise Method 

X2 : Perlakuan terhadap kelas eksperimen dengan menggunakan model Guided 

Discovery Learning dengan metode Drill 

T2 : Posttest (tes setelah diberikan pembelajaran pokok bahasan stoikiometri) 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada 2 April-30 April semester genap 

tahun ajaran 2018/2019  di SMAN 1 Tambang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIA SMAN 1 

Tambang kecamatan Tambang. 



 

 

 

 

38 

Objek dalam penelitian ini adalah Studi Komparasi model Guided 

Discovery Learning dengan Structure Exercise Method dan model Guided 

Discovery Learning dengan metode Drill terhadap pemahaman konsep 

siswa pada pokok bahasan stoikiometri di kelas X MIA SMAN 1 Tambang. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 1, X MIA 2, X 

MIA 3 SMAN 1 Tambang. Sedangkan teknik pengambilan sampel 

digunakan sampling purposive. Sampelnya adalah 2 kelas yang mempunyai 

tingkat homogenitas yang sama. Satu kelas sebagai kelas eksperimen 1 yaitu 

kelas MIA 2 diberi perlakuan model Guided Discovery Learning dengan 

structure exercise method, satu kelas lagi Kelas MIA 3 digunakan model 

Guided Discovery Learning dengan metode drill. 

                          Tabel III.2 Populasi Kelas X MIA 

Kelas Jumlah 

XMIA 1 26 siswa 

X MIA 2 25 siswa 

X MIA 3 25 siswa 

Jumlah 76 siswa  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 



 

 

 

 

39 

kegiatan yang sedang berlangsung.
41

 Observasi disini berfungsi untuk 

memperoleh gambaran dan pengetahuan serta pemahaman mengenai diri 

siswa. Observasi dilakukan peneliti dengan cara pengamatan secara 

langsung selama pembelajaran pada kegiatan pendahuluan sebelum proses 

penelitian berlangsung untuk mengetahui hambatan yang ditemui selama 

proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini disediakan lembar 

observasi oleh peneliti sesuai dengan langkah-langkah model 

pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti. Lembar observasi diisi setiap 

pertemuan baik dikelas eksperimen maupun kelas kontrol yang diisi oleh 

observer. 

2. Tes 

Tes merupakan instrumen alat ukur untuk pengumpulan data dimana 

dalam memberikan respons atas pertanyaan dalam instrumen, peserta 

didorong untuk menunjukkan penampilan maksimalnya.
42

 Jenis tes pada 

penelitian ini digunakan jenis tes essay. 

a. Tes uji homogenitas 

Tes uji homogenitas dilakukan sebelum penelitian dilakukan. Untuk 

menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji asumsi homogenitas 

merupakan uji perbedaan antara dua kelompok, yaitu dengan melihat     

                                                 
41

 Nana Syaodih Sukmadinata. 2005. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, hal 220 
42

 Purwanto. 2009.  Evaluasi Hasil Belajar.  Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 63 
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 perbedaan varians kelompoknya.
43

 Uji homogenitas berisi soal-soal 

tentang materi sebelum pokok bahasan stoikiometri. 

b. Pretest 

Pretest adalah tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran 

diberikan kepada peserta didik. Isi atau materi pretest pada umumnya 

ditekankan pada bahan-bahan penting yang seharusnya sudah diketauhi 

atau dikuasai oleh peserta didik sebelum pelajaran diberikan kepada 

mereka.
44

 

c. Posttest  

Posttest dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetauhi apakah 

semua meteri pelajaran yang tergolong penting itu telah terkuasai dengan 

sebaik-baiknya oleh peserta didik. Jika hasil tes akhir itu lebih baik dari 

tes awal, maka dapat diartikan bahwa program pengajaran telah berjalan 

dan berhasil dengan sebaik-baiknya.
45

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpalan data dengan menghimpun 

dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar 

maupun elektronik.
46

 Dokumentasi dilakukan untuk mengetauhi kondisi 

sekolah, baik yang berhubungan dengan sarana dan prasarana sekolah.  

 

 

                                                 
43

 Maman Abdurrahman, Sambas Ali Muhidin, S.Pd, dan Ating Somantri. 2011. Dasar – 

dasar Metode Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV Pustaka Media, h. 264 
44

 Anas Sudijono. 2011. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers, h. 69 
45

 Ibid, hal 70 
46

 Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit. h. 221 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Uji Coba Instrumen  

Analisis butir soal atau analisis item adalah pengkajian pertanyaan-

pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertaanyaan yang memiliki kualitas 

yang memadai. Tujuan analisis soal adalah untuk mengadakan identifikasi 

soal-soal yang baik, kurang baik dan soal yang jelek. Dengan analisis soal 

dapat diperoleh informasi tentang kejelekan sebuah soal dan petunjuk untuk 

mengadakan perbaikan. 

a. Validitas Soal 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keshahihan 

suatu instrument .
47

Validitas tes yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah validitas isi atau content validity. Validitas isi dari suatu tes hasil 

belajar adalah validitas yang diperoleh setelah dilakukan penganalisisan, 

penelusuran atau pengujian terhadap isi yang terkandung dalam tes hasil 

belajar tersebut.
48

 Oleh karena itu, untuk memperoleh tes yang valid 

maka tes yang peneliti gunakan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan 

guru bidang studi kimia yang mengajar di kelas SMAN 1 Tambang. 

b. Validitas Empiris 

Validitas empiris adalah sebuah instrumen yang diuji dengan cara 

membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-

fakta empiris yang terjadi di lapangan. Validitas ini dilakukan dengan 

cara membandingkan thitung dengan ttabel. Jika thitung > ttabel, maka soal 

                                                 
47

 Hartono. 2010. Analisis Item Instrumen. Bandung. Zanafa Publishing. h. 81 
48

 Anas Sudjiono.Op. Cit, h. 164. 
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dikatakan valid dan jika thitung < ttabel, maka soal dikatakan tidak valid 

(drop). Rumus yang diperlukan untuk soal uraian dengan rumus product 

moment : 

r = 
       (   )(   ) 

√(    
  (    )

 )(      
  (   )

 )

49 

 

 

Keterangan : 

n = jumlah responden 

Ʃxi = jumlah skor butir pada nomor i 

ƩY = jumlah skor total 

 

Setelah setiap butir soal dihitung besarnya koefisien korelasi 

dengan skor totalnya, maka langkah selanjutnya adalah menghitung uji-t 

dengan rumus sebagai berikut:
50

 

        
 √   

√    
 

Keterangan: 

        = nilai   hitung 

  = koefisien korelasi hasil   hitung 

  = jumlah responden 

 

Nilai        diperoleh berdasarkan tabel nilai t pada taraf signifikan 

     atau      untuk uji dua pihak dan derajat kebebasan 

      . Adapun kaidah keputusan yang di gunakan adalah : 

1) Jika               , berarti valid 

2) Jika               , berarti tidak valid 

Adapun ukuran yang digunakan untuk menentukan kriteria 

validitas butir soal adalah sebagai berikut: 

                                                 
49

 Hartono. Op.Cit. h. 85 
50

Ibid 
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Tabel III.3. Kriteria Validitas Butir Soal 

Besar r Interpretasi 

              Sangat tinggi 

              Tinggi 

              Cukup tinggi 

              Rendah 

              Sangat rendah (Tidak valid) 

 

c. Reliabilitas  

Reliabilitas berhubungan dengan akurasi instrumen dalam 

mengukur apa yang diukur, kecermatan hasil ukur dan seberapa akurat 

seandainya dilakukan pengukuran ulang. 
51

 

     Untuk menentukan reabilitas tes dapat menggunakan rumus Alpha, 

yaitu: 

r11= (
 

   
) (  

∑  

  
) 52 

Keterangan : 

 R11 : koefisien reliabilitas tes 

  si : jumlah varian skor dari tiap tiap item 

 St : varian total 

  k    : jumlah item 

  

Adapun pemberian interpretasi terhadap koefisien reliabilitas tes 

menggunakan patokan sebagai berikut: 

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

hasil belajar yang sedang diuji reliabilitas dinyatakan telah memiliki 

reliabilitas yang tinggi (reliable) 

                                                 
51

 Purwanto, M.Pd, Op. Cit. Hal 154 
52

 Hartono. 2010.Op.Cit. , h. 102 
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2) Apabila    lebih kecil daripada 0,70 berarti tes hasil belajar yang 

sedang diuji reliabilitas dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang 

tinggi (unreliable) 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas tes, dikonsultasikan 

dengan nilai tabel r Product Moment dengan       , signifikansi 

5% . Adapun keputusan didasarkan pada kaidah berikut:
53

 

1) Jika            berarti reliabel 

2) Jika            berarti tidak reliabel 

                          Tabel III.4. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi.
54

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,40 – 0,59 Sedang 

0,60 – 0,79 Tinggi 

0,80 – 1,00 Sangat Tinggi 

 

d. Tingkat kesukaran soal 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran (diffulculty index). Soal yang baik adalah soal yang 

tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. 

Cara melakukan analisis untuk menentukan tingkat kesukaran soal 

berbentuk esai adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

                                                 
53

Riduwan. 2011. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula 

Bandung: Alfabeta. hlm.118. 
54

 Asep Jihad dan Abdul Haris, 2012. Evaluasi Pembelajaran, Yogyakarta, Multi Press, 

hlm.181. 
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Adapun rumus yang digunakan untuk mencari indeks kesukarannya 

adalah sebagai berikut:
55

 

   
(     )   (    )

 (         )
 

Keterangan: 

   = Tingkat kesukaran soal 

   = Jumlah skor kelompok atas 

   = Jumlah skor kelompok bawah 

  = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah 

     = Skor maksimum 

     = Skor minimum 

 

Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, 

makin sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, 

makin mudah soal tersebut   

      Tabel III.5. Kriteria Tingkat Kesukaran Soal. 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

0,70 – 1,00 Mudah 

0,30 – 0,69 Sedang 

0,00 – 0,29 Sukar 

 

e. Daya Pembeda 

Daya pembeda merupakan kemampuan suatu butir tes hasil belajar  

dalam membedakan testee yang berkemampuan tinggi dengan testee 

yang berkemampuan rendah. Daya pembeda dapat diketahui melalui 

besar kecilnya angka indeks diskriminasi item dan disimbolkan dengan 

                                                 
55

Mas’ud  Zein. 2011. Evaluasi Pembelajaran Analisis Soal Essay.Pekanbaru: 

UIN Suska Riau. h. 31. 
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huruf DP (discriminatory power). Daya pembeda suatu soal tes dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus berikut:
56

 

   
     

 
  (          )

 

Keterangan: 

   = Daya pembeda 

         = Jumlah skor kelompok atas 

   = Jumlah Skor Kelompok Bawah 

         = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah 

     =  Skor maksimum 

      =  Skor minimum 

 

                         Tabel III.6. Kriteria Daya Pembeda Soal 

Daya Pembeda Interpretasi 

DP ≤ 0 Sangat Jelek 

0,00 < DP ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup 

0,40 < DP ≤ 0,70 Baik 

0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat Baik 

 

2. Analisis Data Penelitian 

a. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas diberikan sebelum penelitian dilakukan. Uji 

homogenitas dilakukan untuk melihat kesamaan kemampuan dasar antara 

dua kelas. Soal yang diujikan materi pokok bahasan sebelum stoikiometri. 

Uji bartlet digunakan apabila kelompok-kelompok yang dibandingkan 

mempunyai jumlah sampel yang tidak sama besar. Homogenitas varians 

diuji dengan rumus:  

                                                 
56

Ibid h. 32. 
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    = ( ln 10) [B - (            )]57
 

Keterangan : 

Si
2
 = varians tiap kelompok data 

dbi = n-1 = derajat kebebasan tiap kelompok 

B  = nilai bartlett ( log S
2

gab) (Ʃdbi) 

 

kelompok- kelompok yang dibandingkan dinyatakan mempunyai 

varians yang homogen apabila   hitung      tabel pada taraf kesalahan 

tertentu. Untuk mencari standar deviasi gabungan dari kedua kelas 

menggunakan rumus: 

S
2
gab = 

∑(    )   
 

∑(    )
 

Untuk menghilangkan harga B dengan rumus: 

B = log S
2 

gab ∑(    ). 

Keterangan : 

Si
2
  : varians masing-masing kelompok 

S
2 

: varians gabungan 

B : koefisien barlett 

ni : jumlah siswa dalam kelas 

Sedangkan untuk uji F varian menggunakan rumus
58

: 

  
                

                
 

Sedangkan untuk menghitung varians dari masing-masing kelompok 

digunakan rumus
59

 : 

  
   

  (∑  
 ) (∑  

 )

  (    )
,   

   
  (∑  

 ) (∑  
 )

  (    )
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 Dr. Maman Abdurrahman, M.Pd, Sambas Ali Muhidin, S.Pd, dan Drs. Ating Somantri, 

Op.Cit, h.264 
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 Sugiyono.2014. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.140 
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 Sudjana. 1996. Metode Statistik. Bandung: Tarsito. h. 237-238. 



 

 

 

 

48 

Jika pada perhitungan awal didapat Fhitung < Ftabel maka sampel 

dikatakan mempunyai varians yang sama atau homogen. 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetauhi apakah data yang diperoleh 

terdistribusi normal atau tidak.
60

 Uji normalitas menggunakan rumus Chi 

Kuadrat. 

   = ∑
(     ) 

  

 
    

Keterangan : 

   = nilai chi kuadrat 

   = frekuensi yang diobservasi (frekuensi empiris) 

   = frekuensi yang diharapkan 

 

Kemudian membandingkan antara    hitung dengan    tabel. Jika    

hitung ≥    tabel, Ho ditolak artinya tidak signifikan (data tidak terdistribusi 

normal). Jika    hitung ≤     tabel, Ho diterima artinya signifikan (data 

terdistribusi normal). Setelah data terdistribusi normal dan homogen, data 

dapat dianalisis dengan uji t (t- test). 

c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan merupakan uji- t. Rumus yang 

digunakan untuk uji t: 

t = 
     

√
(    )  

  (    )  
 

         
(
 

   
  

 

  
)

61 

 

 

                                                 
60

 Ibid, hal 260 
61

 Sugiyono. Op. Cit. 138 



 

 

 

 

49 

 

Keterangan: 

 ̅1 = Rata-rata sampel 1 

 ̅2 = Rata-rata sampel 2 

n1     = Jumlah anggota sampel kelas eksperimen 

n2   =  Jumlah anggota sampel kelas kontrol. 

S1
 

=  Simpangan baku sampel 1 

S2
 

 = simpangan baku sampel 2 

     
    = Varians sampel 1 

      
    = Varians sampel 2 

      Untuk menentukan  kaidah pengujian yaitu sebagai berikut : 

 Taraf signifikansinya (  = 0,05) 

 dk = n1 + n2 – 2 

 kriteria pengujian dua pihak “ jika: -ttabel ≤ thitung ≤ + ttabel, maka H0 

diterima dan Ha ditolak. 

d. Analisis N-Gain 

Peningkatan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran kimia 

khususnya pada pokok bahasan stoikiometri dianalisis dengan menggunakan 

uji N-gain. Data yang akan diuji adalah data posttest setelah sampel diberi 

perlakuan pada kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2. Rumus yang 

digunakan adalah analisis N-Gain: 

N-Gian = 
          

          
62 

Keterangan : 

Spre : jumlah skor pretest siswa 

Spost : jumlah skor posttest siswa 

Smaks : skor maksimum (skor ideal) 
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 Rita Rahmaniati dan Supramono. 2015. Pembelajaran I-SETS (Islamic, Science, 

Enviroment, Technology, And Society) Terhadap Hasil Belajar Siswa. Anterior Jurnal nomor 2 

h.196 
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                Tabel III.5 kriteria Tingkat Pemahaman Konsep Siswa
63

 

Interval Katagori 

0,7 < (g) Tinggi 

0,3 ≤ (g) ≤ 0,7 Sedang 

(g) < 0,3 Rendah 
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 Ibid. h.196 


