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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Semester Ganjil tahun ajaran 

2018/2019. Sedangkan tempat pelaksanaan penelitian ini di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru yang Berlokasi di Jl.  Bambu Kuning 

No. 28 Pekanbaru. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru dan seluruh siswa Sekolah Menengah 

Atas Negeri 6 Pekanbaru, sedangkan objek penelitian adalah Pengaruh 

Penerapan Strategi Reciprocal Teaching (Pembelajaran Terbalik) Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi penelitian ini adalah Guru mata pelajaran ekonomi dan 

seluruh siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru 

dengan rincian seperti didalam tabel berikut ini:  

Tabel III.1 

Populasi dalam Penelitian 

No  Kelas Jumlah  

1 XI IPS 1 31 

2 XI IPS 2 30 

3 XI IPS 3 36 

4 XI IPS 4 36 

Total   133 
 Sumber: TU SMAN 6 Pekanbaru 
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2. Sampel  

Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu 

teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai 

pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel atau 

penentuan sampel untuk tujuan tertentu. 
37

 

Untuk mengambil dua kelas yang akan dijadikan sampel, peneliti 

mempertimbangkan jumlah rata-rata siswa perkelas hampir sama dan 

berkonsultasi dengan guru bidang studi karena guru lebih mengetahui 

kelas mana diantara empat kelas itu yang memiliki karakteristik yang 

paling sama. 

Sehingga berdasarkan hasil pertimbangan guru bidang studi 

terpilihlah dua kelas yaitu siswa kelas XI IPS 2 menggunakan strategi 

reciprocal teaching dan kelas XI IPS 3 menggunakan pembelajaran 

konvensional. Hal ini dilakukan setelah kedua kelas tersebut dianggap 

homogen. 

 

D. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian quasy eksperiment yang merupakan 

pendekatan penelitian kuantitatif yang menandai semua persyaratan dalam 

menguji hubungan sebab akibat variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada 

desain ini sudah dipergunakan kelompok kontrol disamping kelompok 

eksperimen. Namun pada desain ini variabel yang seharusnya dikontrol 
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(kelompok kontrol) dan variabel yang dimanipulasi (kelompok eksperimen) 

tidak dikontrol dan dibiarkan apa adanya sehingga adanya perbedaan pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sejak awal tetap 

dipertahankan.
38

 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nonequivalen 

Control Group Desaign. Alasan pemilihan desain ini yakni peneliti tidak 

mampu mengontrol semua variabel yang mungkin dapat mempengaruhi 

kemampuan pemecahan masalah ekonomi siswa.
39

 Bentuk desain 

Nonequivalen Control Group Design dapat dilihat pada tabel III.2 

Tabel. III.2 

Nonequivalen Control Grup Desaign 

O1 X O2 

O3 - O4 

 

Keterangan: 

O1  = Nilai Pretest kelas eksperimen 

O2  = Nilai Posttest kelas eksperimen 

O3  = Nilai Pretest kelas kontrol 

O4  = Nilai Posttest kelas konrol 

X  = Penerapan staretgi reciprocal teaching 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan teknik sebagai berikut: 
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1. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

secara langsung maupun tidak langsung hal-hal yang diamati dan 

mencatatnya pada alat observasi. Hal-hal yang diamati itu biasa gejala-

gejala tingkah laku, benda-benda hidup, maupun benda mati
40

. Observasi 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengamatan yang dilakukan 

pada saat penelitian berlangsung dengan tujuan untuk mencocokkan 

rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan strategi reciprocal 

teaching  dengan aktivitas yang ada di kelas saat pembelajaran. Yang 

berlangsung dikelas eksperimen. Kegiatan observasi pada penelitian ini 

merupakan aktivitas guru selama proses pembelajaran. Untuk setiap kali 

pertemuan, observasi dilaksanakan dengan cara mengisi lembar 

observasi. Aktivitas peneliti dan aktivitas siswa yang menerapkan strategi 

reciprocal teaching pada pembelajaran ekonomi  dikelas eksperimen 

diobservasi langsung oleh guru ekonomi.   

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, data yang 

relevan penelitian
41

. 
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3. Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihanserta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
42

 Tes 

yang digunakan berupa serangkaian yang ditujukan pada siswa 

berdasarkan materi pelajaran ekonomi yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Test yang dilakukan penulis 

yaitu: 

a. Pretest 

Pretest dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai 

disamping itu pretest juga digunakan untuk pelakuan awal 

kemampuan siswa sebelum diajar dengan strategi reciprocal teaching 

untuk kelas eksperimen dan model konvensional untuk kelas kontrol. 

b. Posttest 

Posttest diberikan kepada sampel setelah penulis melakukan 

serentetan proses pembelajaran pembelajaran dengan menggunakan 

strategi reciprocal teaching pada kelas eksperimen yang mana 

hasilnya akan dibandingkan kepada kelas kontrol yang diajarkan 

dengan model konvensional.  
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

statistik komperatif yaitu membandingkan hasil tes kelas eksperimen setelah 

penerapan dengan hasil tes kelas kontrol. Teknik analisis data yang dilakukan 

pada penelitian ini uji “t”. Uji “t” merupakan salah satu uji statistik yang 

digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel yang dibandingkan itu 

berbeda karena perlakuan. 

1. Uji Validitas  

Pengujian validitas bertujuan untuk melihat tingkat kehandalan 

atau kestabilan (ketepatan) suatu alat ukur. Suatu soal dikatakan valid 

apabila soal-soal tersebut mengukur apa yang semestinya diukur. Uji 

validitas dilakukan terhadap soal-soal yang akan dipakai untuk pretest 

dan posttest. Uji validitas dilakukan dengan menentukan koefisien 

korelasi antara skor item instrumen dengan rumus Person Product 

Moment sebagai berikut: 

rhitung = 
 (   )  (  ) (  )

√*      (  ) )+ *         (  ) +
 

Keterangan: 

rhitung = koefisien korelasi  

∑X = jumlah skor item 

∑Y = jumlah skor total (seluruh item) 

n  = jumlah responden.
43

 

Selanjutnya membandingkan nilai rhitungdengan nilai rtabel. 

Distribusi rtabeluntuk α = 0,05 dan derajat kebebasan dk = n. Dengan 

kaidah keputusan; jika rhitung˃ rtabelberarti valid, sebaliknya jika rhitung˂ 
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rtabelberarti tidak valid.
44

 Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria 

penafsiran menggunakan indeks korelasi (r) sebagai berikut:
45

 

Tabel III. 3 

Kriteria Validitas  

 

Besarnya r Interpretasi 

0,80 ˂ r ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 ˂ r ≤ 0,80 Tinggi  

0,40 ˂ r ≤ 0,60 Sedang 

0,20 ˂ r ≤ 0,40 Rendah 

0,00 ˂ r ≤ 0,20 Sangat Rendah 

 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas soal menurut Djamari Mardafi menunjukkan sejauh 

mana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif bila dilakukan 

pengukuran kembali terhadap objek yang sama.
46

 Berarti jika soal 

pemecahan masalah ekonomi pada saat sekarang mampu mengukur 

kemampuanpemecahan masalah ekonomi, disaat yang akan datang soal 

tersebut juga harus mampu mngukur pemecahan masalah ekonomi. 

Untuk menghitung reliabilitas tes uraian digunakan rumus Alpha 

Cronbach dengan rumus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si = 

  
  
(   )

 

 

 

 
 

St = 

  
  
(   )
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r11 =(
 

   
). (1- 

   

  
) 

Keterangan: 

r11  =Nilai realibilitas 

Si =Varians skor tiap-tiap item 

 Si =jumlah varians skor tiap-tiap item 
St = varians total 
 Xt 2 = jumlah kuadrat item Xi 

( Xt)2 = jumlah item Xi dikuatdratkan 
 Xt2 = jumlah kuadrat X total 
k =jumlah item 
N = jumlah siswa 

 

Adapun kriteria reliabilitas tes yang digunakan adalah sebagai 

berikut:
47

 

Tabel III. 4 

Kriteria Reliabilitas  

 

Reliabilitas Tes Kriteria 

0,90 ˂ r11≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,70 ˂ r11≤ 0,90 Tinggi 

0,40 ˂ r11≤ 0,70 Sedang 

0,20 ˂ r11≤ 0,40 Rendah 

0,00 ˂ r11≤ 0,20 Sangat rendah 

 

Hasil r11 ini dikonsultasikan dengan nilai tabel r Product Moment 

dengan dk= N = 1, dengan taraf signifikansi 5% . keputusan diperoleh 

dengan membandingkan  r11˃ r tabel berarti instrumen reliabel jika r11˂ r 

tabel berarti instrumen tidak reliabel.
48
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3. Uji Tingkat Kesukaran  

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk 

menyatakan apakah suatu soal termasuk kedalam kategori mudah., 

sedang atau sukar. Butir-butir soal dapat dinyatakan sebagai butir soal 

yang baik, apabila butir soal tersebut tidak terlalu sukar dan tidak pula 

terlalu mudah dengan kata lain derajat kesukaran soal sedang atau 

cukup.
49

 Untuk mengetahui indeks kesukaran dapat digunakan dengan 

rumus: 

TK = 
(      )    (    )

  (           )
 

Keterangan: 

TK = Tingkat Kesukaran 

Sa = Jumlah Skor Kelompok Atas 

Sb = Jumlah Skor Kelompok Bawah 

T = Jumlah Siswa Kelompok Atas Dan Kelompokbawah 

Smax = Skor Maximum Tiap Soal 

Smin = Skor Minimum Tiap Soal 

Kriteria penentuan tingkat kesukaran soal secara rinci disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel III. 5 

Kriteria Tingkat Kesukaran  

 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

0,00 ˂ Tk ≤ 0,30 Sukar 

0,30 ˂ Tk ≤ 0,70 Sedang 

0,70 ˂ Tk ≤ 1,00 Mudah 
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4. Uji Daya Pembeda  

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah. Rumus yang digunakan untuk menentukan daya 

pembeda yaitu: 

DP = 
     

 

 
   (           )

 

Keterangan: 

DP = Daya pembeda 

SA = Jumlah skor atas 

SB = Jumlah skor bawah 

T = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah 

Smax = Skor maksimum 

Smin = Skor minimum 

 

Proposi daya pembeda soal yang digunakan dapat dilihat pada tabel 

berikut:
50

 

Tabel III. 6 

Proporsi 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 

 

G. Analisis Data Penelitian 

Pengujian persyaratan analisis dilakukan dengan uji homogenitas 

untuk uji perbedaan (komparatif) dan uji normalitas 
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1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakakuan untuk mengetahui data nilai siswa 

terdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas data 

dilakukan dengan uji chi-kuadrat (x
2
). Rumus yang di gunakan untuk 

menghitung x
2 
adalah: 

 2  = ∑ 
(      )

 

  
 

Keterangan: 

 2  = nilai chi- kuadrat 
fo  = frekuensi yang diobservasi (frekuensi empiris) 

fe  = frekuensi yang diharapkan (frekuensi teoritis) 

 

Rumus mencari frekuensi yang diharapkan (fe) 

fe = Luas Daerah x N 

Keterangan: 

fe =  frekuensi yang diharapkan 

luas daerah = diperoleh dengan mengurangkan angka o - Z     yang 

diperoleh melalui tabel o - Z 

N =  jumlah responden
51

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan untuk 

melihat kedua kelas yang diteliti homogen atau tidak. Pengujian 

homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji F dengan rumus: 

F = 
                

                
 

Setelah didapatkan nilai F (Fhitung), langkah selanjutnya yaitu 

membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabeldengan rumus: 
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dk pembilang =  n – 1 (untuk varians terbesar) 

dk penyebut = n – 1 (untuk varians terkecil) 

Taraf signifikan ( ) =  0,05, maka dicari  pada tabel F didapatkan nilai 

Ftabel. Dengan kriteria pengujian; jika Fhitung ≥ 

Ftabel berarti data tidak homogen, sedangkan jika 

Fhitung ≤ Ftabel, berarti data homogen.
52
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