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pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT). Variabel terikat 

nya adalah keterampilan Komunikasi siswa. 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas XI SMA Negeri 6 Pekanbaru dengan jumlah siswa 127 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel diambil hanya 2 kelas. 

Sampel dipilih kelas XI IPA 2 sebanyak 30 orang sebagai kelas eksperimen 

dan XI IPA 3 sebanyak 30 orang sebagai kelas kontrol. Pengambilan sampel 

dilakukan wawancara pada guru bidang studi kimia yang mengajar dikelas 

XI IPA 2 dan XI IPA 3. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Lembar observasi 

Lembar observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan 

(data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan 

sasaran penelitian40. Lembar observasi dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk melihat secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan, 

                                                             
40Anas Sudijono, Evaluasi Pendidikan, Jakarta, Rajawali Press, 2015, Hlm.76. 
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termasuk sistem dan metode pembelajaran yang digunakan yang berkaitan 

dengan keterampilan komunikasi siswa pada saat penelitian berlangsung. 

2. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Pada teknik ini, peneliti 

dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber 

tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, dimana 

responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya41. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data meliputi buku-buku yang 

relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumentar, 

data yang relevan penelitian. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan 

menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan 

pendekatan penelitian atau desain yang diambil. Terkait dengan hal itu maka 

diperlukan adanya teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian yaitu:  

1. Observasi Komunikasi Siswa 

a. Validitas Isi (Content Validity) 

Validitas isi adalah ketepatan suatu alat ukur ditinjau dari isi alat 

ukur tersebut. Suatu alat ukur dikatakan memiliki validitas isi apabila isi/ 

                                                             
41Ibid, Hlm. 81. 
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materi/ bahan alat ukur tersebut betul-betul merupakan bahan yang 

representatif terhadap bahan pembelajaran yang diberikan42. 

Data evaluasi yang sesuai dengan kenyataan disebut data valid43. 

Evaluasi pada penelitian ini menggunakan lembar observasi komunikasi 

siswa. Lembar observasi komunikasi siswa yang valid adalah lembar 

observasi yang di dalamnya terdapat indikator komunikasi siswa yang 

dapat mengukur cakupan substansi keterampilan komunikasi siswa yang 

ingin diukur. Untuk itu perlu dilakukan validitas lembar observasi 

komunikasi siswa yang merupakan alat pengumpul data pada penelitian 

ini. Validitas dilakukan agar indikator komunikasi siswa yang terdapat di 

dalam lembar observasi dapat mengukur cakupan substansi komunikasi 

siswa yang ingin diukur. 

b. Validitas Empiris 

Salah satu cara untuk menentukan validitas alat ukur adalah dengan 

menggunakan rumus Korelasi Pearson Product Moment dengan rumus:  

rhitung =   
Ʃ (Ʃ )(Ʃ )

{ Ʃ (Ʃ ) }{ Ʃ (Ʃ ) }
 

 
Keterangan:  

rhitung  = koefisien korelasi skor butir lembar observasi dan skor total. 

n   = jumlah responden 

X  = skor butir 

Y  = skor total 

                                                             
42Sri Wahyuni dan Syukur Ibrahim, Assesmen Pembelajaran Bahasa, Bandung, PT Refika 

Aditama, 2012, hlm. 86-87. 
41Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta, Proyek LPTK 

Dikjendikti Departemen Pendidikan dan Kebudayan, 1995, hlm. 64. 
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c. Reliabilitas  

Reliabilitas ialah mengukur instrumen terhadap ketepatan 

(konsisten)44. Untuk menguji reliabilitas instrumen menggunakan rumus 

Cronbach Alpha (α).  

Rumusnya ialah: 

rtt =  1 −  

Keterangan:  

rtt   = Koefisien reliabilitas. 

M  = Jumlah butir lembar observasi yang valid. 

Vx  = Jumlah varians skor butir yang valid. 

Vt  = Varians skor total butir valid. 

d. Pengolahan Data Observasi 

Observasi komunikasi siswa dapat dinilai melalui aktivitas siswa 

pada setiap pembelajaran berlangsung yang merupakan indikator dari 

komunikasi siswa. Lembar komunikasi siswa terdiri dari 6 kegiatan yang 

merupakan indikator dari komunikasi siswa, dengan pilihan skor 1-4. 

Rumus untuk menghitung rata-rata setiap indikator  

rata-rata  =  
   

  
 𝑥 100% 

2. Uji Hipotesis  

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji “t” 

karena jenis data pada penelitian ini dalam bentuk interval. Apabila dalam 

                                                             
44Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statitika, Jakarta, PT Bumi 

Aksara, 2009, hlm. 291. 
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perhitungan diperoleh χ2
hitung ≤ χ2

tabel, maka dinyatakan data normal, dan bila 

lebih dari (˃) dinyatakan tidak normal. Apabila syarat telah dilaksanakan 

maka data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan rumus uji ”t” 

Adapun rumus uji ”t” adalah:  

 

𝑡 =
�̅� − �̅�

(𝑛 − 1)𝑠 + (𝑛 − 1)𝑠
𝑛 + 𝑛 − 2

1
𝑛

+
1

𝑛

 

Keterangan: 

�̅�1 = Rata-rata kelas eksperimen 

�̅�2 = Rata-rata kelas kontrol 

s1 = Varians kelas eksperimen 

s2 = Varians kelas kontrol 

n1 = Jumlah anggota sampel kelas eksperimen 

n2 = Jumlah anggota sampel kelas kontrol. 

Setelah data dianalisis, selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Uji 

hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata 

kemampuan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Apabila 𝑡 ≥

𝑡  maka hipotesis nol ditolak dan sebaliknya apabila 𝑡 < 𝑡  

maka hipotesis nol diterima45. 

 

 

 

                                                             
43Ibid., hlm. 295. 


