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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober Tahun Ajaran 

2018/2019 (Semester Ganjil), tempat penelitian dilaksanakan di Sekolah 

MAN 1 Indragiri Hilir Jalan. Pelajar No. 254, Kelurahan. Tembilahan Hulu, 

Kecamatan. Tembilahan Hulu, Kota Kabupaten Indragiri Hilir. 

 

B. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA MAN 1 Indragiri 

Hilir yang terdiri dari 5 kelas, adapun objek dalam penelitian ini adalah 

penerapan pembelajaran Contextual Teaching and Learning dilengkapi media 

Mind Mapping terhadap motivasi belajar siswa pada materi laju reaksi. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa/siswi kelas XI 

IPA MAN 1 Indragiri Hilir semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 yang 

berjumlah 5 kelas yaitu XI MIPA 1, XI MIPA 2, XI MIPA 3, XI MIPA 4 

dan XI MIPA 5 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas dari lima kelas yang 

ada, satu kelas untuk kelas eksperimen I dan satu kelas untuk kelas 

eksperimen II. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik Simple 



47 

 

 

Random Sampling yang sebelumnya telah dilakukan uji homogenitas 

pada semua kelas. 

 

D. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang menggunakan desain 

pretest-posttest control group design. Dalam desain ini terdapat dua 

kelompok yaitu kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II yang 

dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan 

awal, adakah perbedaan antara kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II.
57

 

Kelas eksperimen I diberi perlakuan dengan penerapan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan media Mind Mapping, 

sedangkan kelas eksperimen II diberi perlakuan dengan penerapan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dan tanpa 

menggunakan Mind Mapping. Setelah selesai perlakuan kedua kelas 

tersebut diberi posttest yang bertujuan untuk mengukur pengaruh terhadap 

motivasi dan hasil belajar siswa atas perlakuan yang telah diberikan. 

Tabel III.1. Desain Penelitian 

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksperimen I T1 Xa T2 

Eksperimen II T1 Xb T2 

 

Keterangan :  

T1 :  Pre-test dikelas eksperimen I dan kelas eksperimen II. 

Xa : Perlakuan yang diberikan dikelas eksperimen I yaitu model     

pembelajaran contextual teaching and learning dilengkapi media 

mind mapping. 

Xb       :  Perlakuan yang diberikan dikelas eksperimen II yaitu model       

pembelajaran contextual teaching and learning. 

                                                             
57

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014), hlm. 76. 



48 

 

 

T2   : Post-test dikelas eksperimen I dan kelas eksperimen II. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Angket atau Kuesioner  

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi tentang aspek-aspek atau karakteristik yang 

melekat pada responden. Angket akan berfungsi dengan baik bila 

digunakan untuk mengukur sikap atau hal-hal yang menjadi kebiasaan 

atau rutinitas responden.
58

  

2. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indera, dengan demikian 

observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, peraba, dan 

pengecap.
59

 Observasi dilakukan pada saat penelitian berlangsung untuk 

melihat aktivitas yang ada di kelas saat pembelajaran dengan 

menggunakan model Contextual Teaching and Learning (CTL) yang 

berlangsung di kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II. Teknik 

observasi pada saat penelitian menggunakan lembar observasi guru yang 

telah disediakan pada tiap pertemuan. 
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 Ibid, hlm. 83. 
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 Hartono, Op.Cit., hlm. 86. 
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3. 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.
60

 Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

yang bertujuan untuk mengetahui sejarah sekolah, keadaan guru dan 

siswa, serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah, 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Angket  

Salah satu instrumen dalam penelitian ini adalah angket yang 

digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa terhadap mata 

pelajaran laju reaksi. Jenis angket yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah instrumen angket skala Likert yang terdiri atas pernyataan positif 

( ) dan negatif ( ). Kategori jawaban dalam angket ini terdiri dari lima, 

yaitu: SL (Selalu), SR (Sering), KD (Kadang-kadang), P (Pernah), TP 

(Tidak pernah). Kriteria item diskor berdasarkan jawaban yang dipilih, 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel III.2 . Kriteria Penyekoran Instrumen Motivasi Belajar 

No Kategori Jawaban Skor Pernyataan 

Positif Negatif 

1 Selalu 5 1 

2 Sering 4 2 

3 Kadang-kadang 3 3 

4 Pernah 2 4 

5 Tidak pernah 1 5 
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 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

hlm. 31. 
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a. Validitas Angket 

Untuk memperoleh angket yang sesuai dengan indikator 

motivasi sebagai alat pengumpulan data pada penelitian ini, maka 

perlu diadakan validitas. Pengujian validitas bertujuan untuk 

menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.
61

 

Validitas angket yang digunakan adalah validitas isi (content validity), 

maka pernyataan angket tersebut dikonsultasikan dengan ahlinya. 

Dalam hal ini peneliti mengkonsultasikan dengan Ibu Yuni Fatisa, 

M.Si. dari jurusan pendidikan kimia agar indikator motivasi yang 

terdapat di dalam angket dapat mengukur cakupan substansi motivasi 

yang ingin diukur. Dalam penelitian ini juga digunakan validitas 

empiris dengan cara mengujikan instrumen kepada siswa yang sudah  

kelas XII IPA MAN 1 Indragiri Hilir, kemudian dihitung 

menggunakan korelasi product moment. Berikut rumus yang 

digunakan: 

    = 
  (∑    ) (∑  )(∑  )

√* ∑    (∑  ) +* ∑    (∑  ) +
 

Keterangan: 

n  = jumlah responden 

 xi = skor item ke i 

Ʃxi = jumlah skor item ke i 

xi
2
 = kuadrat skor item ke i 

Ʃxi
2
 = jumlah kuadrat skor item ke i 

Ʃyi = total jumlah skor yang diperoleh tiap responden 

yi
2
 = kuadrat jumlah skor yang diperoleh tiap responden 

Ʃyi
2
 = total kuadrat jumlah skor yang diperoleh tiap responden 
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 Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistik Penelitian, (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 

248. 



51 

 

 

Ʃxiyi = jumlah hasil kali item angket ke i 

 

Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan harga kritis 

product moment dengan ketentuan     >        dengan taraf signifikan 

= 5% maka butir instrumen dikatakan valid. 

b. Reliabilitas Angket 

Reliabilitas mengacu pada instrumen yang dianggap dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 

instrumen tersebut sudah baik.
62

 Untuk menguji reliabilitas instrumen 

dapat dilakukan dengan menggunakan rumus alpha. Berikut rumus 

yang digunakan: 

    (
 

   
)(  

∑  
  
) 

Keterangan: 

r11 = nilai reliabilitas 

ƩSi = jumlah varians skor tiap-tiap item 

St = varians total 

k = jumlah item
63

 

 

Tabel III.3. Klasifikasi Tingkat Reliabilitas Berdasarkan 

Interpretasi   Indeks Reliabilitas
64

 

No Koefisien Reliabilitas Tingkat Reliabilitas 

1. 0,800-1,000 Sangat tinggi 

2. 0,600-0,799 Tinggi  

3. 0,400-0,599 Cukup  

4. 0,200-0,399 Rendah  

5. 0,00-0,199 Sangat rendah 
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 Hartono, Op.Cit., hlm. 126. 
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 Ibid, hlm. 127. 
64

 Sunarti dan Selly Rahmawati, Penilaian dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Andi, 

2014), hlm. 99. 
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Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan harga        

pada taraf signifikan 5%. Apabila harga         >        maka 

instrumen dikatakan reliabel. 

2. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

menggambar secara jelas data yang telah terkumpul berkaitan dengan 

motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran. Sehingga terlebih 

dahulu data yang diperoleh tersebut dicari persentasinya dengan rumus: 

   
 

 
        

Keterangan: 

F = frekuensi yang sedang dicari persentasinya 

N = banyaknya individu 

P = angka persentase 

 

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel III.4. Persentase Kategori Motivasi Belajar 

Persentase 

Pencapaian 

Interpretasi 

81 %   100 % Sangat Tinggi 

61 %   80 % Tinggi 

41 %   60 % Sedang 

21 %   40 % Rendah 

0 %   20 % Sangat Rendah 

  Sumber: Diadaptasi dan dimodifikasi dari Riduwan65 

3. Analisis Inferensial 

 Analisis inferensial pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk menganalisis data sampel, dan hasilnya akan digeneralisasikan 
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 Riduwan, Dasar-dasar Statistika, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 41. 
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(diinferensikan) untuk populasi dimana sampel diambil. Analisis 

inferensial yang dilakukan pada penelitian ini adalah tes “t”. Tes “t” 

adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya perbedaan yang signifikan (meyakinkan) dari dua buah 

mean sampel (dua buah variabel yang dikomparatifkan).
66

 Sebelum 

melakukan analisis data dengan tes “t” terdapat beberapa syarat yang 

harus dilakukan, sebagai berikut: 

a. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas pada uji perbedaan dimaksudkan untuk 

menguji bahwa setiap kelompok yang akan dibandingkan memiliki 

variansi yang sama. Dengan demikian perbedaan yang terjadi dalam 

hipotesis benar-benar berasal dari perbedaan antara kelompok, bukan 

akibat dari perbedaan yang terjadi didalam kelompok. Uji 

homogenitas adalah prasyarat dalam analisis independen sampel tes, 

uji one sampel t-test dan Anova (Analisis of Varians). Asumsi yang 

harus dipenuhi dalam Anova adalah bahwa varian dari beberapa 

populasi adalah sama. Dasar pengambilan keputusan variansnya sama 

atau tidak adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0.05, maka varian 

dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama. 
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 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 

hlm. 278. 
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2) Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0.05, maka varian 

dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama.
67

 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengujian normalitas dengan SPSS menggunakan teknik Kolmogorov 

Smirnov. Uji Kolmogorov Smirnov adalah pengujian normalitas yang 

sering dipakai. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak 

menimbulkan banyak perbedaan pendapat dari para ahli statistik. 

Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov  adalah 

dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji 

normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku 

adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score 

dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov Smirnov 

adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data 

normal baku.  

Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa: 

1) Jika signifikansi dibawah 0.05 berarti data yang akan diuji 

mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, 

berarti data tersebut tidak normal. 

2) Jika signifikansi diatas 0.05 maka berarti tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara dua data yang akan diuji dengan data normal 

baku, berarti data yang kita uji normal.
68
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 Hartono, Analisis Item Intrumen, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), hlm. 186. 
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c. Uji Hipotesis 

Bentuk data dalam penelitian ini adalah data interval, dan bentuk 

hipotesisnya adalah hipotesis komparatif. Maka teknik analisa data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah menganalisa data dengan tes ”t”. 

Ada dua rumus tes ”t” yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis 

komparatif dua sampel independen yaitu separated varians dan polled 

varians.
69

 

Separated varians  Polled varians 

  
 ̅   ̅ 

√
  
 

  
 
  
 

  

                           
 ̅   ̅ 

√
(    )  

  (    )  
 

       
(
 
  
 
 
  
)

 

Keterangan: 

  ̅1 = rata-rata kelas eksperimen I 

  ̅2 = rata-rata kelas eksperimen II 

 s1 = varians kelas eksperimen I 

 s2 = varians kelas eksperimen II 

 n1 = jumlah anggota sampel kelas eksperimen I 

 n2 = jumlah anggota sampel kelas eksperimen II 

 Beberapa pertimbangan dalam memilih rumus tes ”t” yaitu: 

a) Bila jumlah anggota sampel n1 = n2 dan varians homogen maka dapat 

digunakan rumus tes ”t” baik untuk separated maupun polled varians. 

Untuk mengetahui t tabel digunakan dk yang besarnya dk = n1 + n2  

  2. 

                                                                                                                                                                       
68

 Ibid, hlm. 165-166. 
69

 Subana, dkk., Statistik Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.176. 



56 

 

 

b) Bila n1≠n2 dan varians homogen dapat digunakan tes “t” dengan 

polled varians. Untuk mengetahui t tabel digunakan dk = n1 + n2 –2. 

c) Bila n1 = n2 dan varians tidak homogen dapat digunakan tes “t” dengan 

separated maupun polled varians. Untuk mengetahui t tabel digunakan 

dk = n1 – 1 atau dk = n2 – 1. 

d) Bila n1 ≠ n2 dan varians tidak homogen dapat digunakan tes “t” dengan 

separated varians. Untuk mengetahui t tabel digunakan dk = n1–1 atau 

dk = n2–1.
70

 

Cara memberikan interprestasi uji statistik ini dilakukan dengan 

mengambil keputusan dengan ketentuan bila       maka hipotesis nol 

(  ) ditolak artinya ada pengaruh yang signifikan belajar menggunakan 

model pembelajaran CTL dengan media mind mapping terhadap motivasi 

belajar siswa pada materi laju reaksi dan bila       maka hipotesis nol 

(  ) diterima artinya tidak ada pengaruh yang signifikan belajar 

menggunakan model pembelajaran CTL dengan media media mind 

mapping terhadap motivasi belajar siswa pada materi laju reaksi. 
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 Ibid, hlm. 139. 


