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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen, dimana penelitian ini 

mengambil subjek penelitian pada manusia. Penelitian kuasi eksperimen berfungsi 

untuk mengetahui pengaruh percobaan atau perlakuan terhadap karakteristik 

subjek yang diinginkan oleh peneliti.
62

 Dalam hal ini penelitian dilakukan 

terhadap dua kelas dengan kemampuan yang sama, dimana ada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Kelas eksperimen adalah kelas yang diberi perlakuan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together berbantu prezi 

dekstop, sedangkan kelas kontrol diberi pembelajaran konvensional, yaitu 

pembelajaran berpusat pada guru (ceramah). 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pretest-Postest Control 

Group Design. Kedua kelas terlebih dahulu diberikan pretest, setelah perlakuan 

selanjutnya diberikan postest. Soal yang digunakan pada pretest dan postest sama 

dengan waktu pengerjaan yang sama pula. Selisih nilai pretest dan postest antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol merupakan data yang digunakan untuk melihat 

pengaruh hasil belajar peserta didik setelah dilakukan perlakuan. 

Tabel III.1. Rancangan Penelitian Pretest-Postest
63

 

Kelompok Pretest Perlakuan Postest 

Eksperimen Y1 X1 Y2 

Kontrol Y1 - Y2 
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Keterangan: 

Y1= tes awal (pretest) 

X = perlakuan terhadap kelas eksperimen dengan menggunakan model 

pembelajaran Numbered Heads Together dengan media prezi dekstop. 

Y2 =test akhir (postest) 

Berdasarkan Tabel III.1 dapat dilihat bahwa sebelum diberi perlakuan maka 

kedua kelas tersebut (eksperimen dan kontrol) dilakukan tes awal (pretest). 

Dimana fungsi dari pretest tersebut untuk mengukur kemampuan peserta didik 

terhadap materi yang akan diajarkan. Kemudian pada kegiatan proses 

pembelajaran, kelas eksperimen diberi perlakuan menggunakan model 

pembelajaran Numbered Heads Together dengan media prezi dekstop, sedangkan 

pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional (ceramah) tanpa 

model pembelajaran. Pada tahap akhir dengan melakukan postest, hal ini 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan hasil belajar peserta didik setelah 

diberi perlakuan. 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2016/2017 yaitu pada akhir bulan April sampai Mei 2017. Penelitian 

dilakukan di kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ujungbatu. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Ujungbatu pada semester genap tahun ajaran 

2016/2017, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

Numbered Heads Together dengan media prezi dekstop terhadap hasil belajar 

peserta didik. 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan atau benda. 

Sedangkan sampel merupakan cuplikan atau sebagian dari populasi.
64

 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPA Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Ujungbatu yang berjumlah 5 kelas yaitu XI IPA 1, 

XI IPA 2, XI IPA 3, XI IPA 4, dan XI IPA 5. Kemudian diambil sampel 

dalam penelitian ini, dua kelas yang memiliki nilai rata-rata hampir sama. 

Untuk mendapatkan informasi tersebut, penelitian melakukan uji 

homogenitas terhadap 3 kelas XI IPA Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Ujungbatu dikarenakan perbedaan guru-guru yang mengajar di kelas tersebut 

maka peneliti hanya dapat melakukan uji homogenitas pada 3 kelas yaitu, XI 

IPA 1, XI IPA 2, dan XI IPA 3 yang berjumlah 96 peserta didik, 38 laki-laki, 

58 perempuan. Setelah diuji, ditentukan satu kelas sebagai kelas eksperimen 

dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Dengan teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah simple random sampling. Dikatakan simple random 

sampling karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut.
65

 Kelas 

XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 32 peserta didik, 13 laki-

laki, 19 perempuan dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol yang berjumlah 

32 peserta didik, 12 laki-laki, 20 perempuan. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes merupakan metode pengumpulan data penelitian yang berfungsi 

untuk mengukur kemampuan seseorang.
66

 Tes yang dilakukan adalah: 

a. Uji homogenitas 

Uji homogenitas diberikan sebelum penelitian dilakukan. Uji ini 

dilakukan bertujuan untuk melihat kesamaan kemampuan dasar antara 

dua kelas. 

b. Pretest 

Pretest dilakukan sebelum penelitian dimulai. Nilai tes ini 

digunakan sebagai nilai pretest. Dan soal yang diberikan adalah soal 

materi koloid. 

c. Postest 

Postest diberikan setelah penelitian selesai dilakukan untuk 

memperoleh hasil belajar peserta didik setelah diberikan perlakuan. 

Nilai dari tes ini digunakan sebagai nilai postest. Soal yang diberikan 

sama dengan soal pretest, yaitu soal koloid. 

2. Observasi 

Observasi sebagai alat penelitian yang digunakan untuk mengukur 

tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat 

                                                             
66

 Endang Mulyatiningsih, Op. Cit., hlm. 25. 



36 
 

diamati.
67

 Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh 

interaksi guru dan peserta didik, baik peserta didik dengan guru, sesama 

peserta didik maupun dengan masalah-masalah yang diberikan dalam 

bahan ajar. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan barang-barang yang tertulis
68

, misalnya 

buku-buku, dokumen, jurnal peraturan-peraturan dan lain-lainnya. 

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui sejarah sekolah, keadaan 

guru dan peserta didik, sarana dan prasarana yang ada di sekolah. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Butir Soal 

Untuk memperoleh soal-soal tes yang baik sebagai alat pengumpul 

data pada penelitian ini, maka diadakan uji coba terhadap peserta didik lain 

yang tidak terlibat dalam sampel penelitian ini. Soal-soal yang diujikan 

tersebut kemudian di analisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran (TK) dan daya pembeda (DP) soal. 

a. Validitas tes 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen.
69

 Validitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah validitas isi dan validitas empiris. Validitas 

isi dari suatu tes hasil belajar adalah validitas yang diperoleh setelah 
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dilakukan analisis, penelusuran atau pengujian terhadap isi yang 

terkandung dalam tes hasil belajar tersebut.
70

 Suatu tes dikatakan 

memiliki validitas isi apabila dapat mengukur tujuan khusus tertentu 

yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan.
71

 

Sehingga, untuk memperoleh tes valid, maka tes yang peneliti gunakan 

terlebih dahulu divalidasikan dengan guru bidang studi kimia yang 

mengajar di kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ujungbatu. 

Validitas empiris adalah validitas yang bersumber pada atau diperoleh 

atas dasar pengamatan di lapangan.
72

 Untuk validitas empiris dapat 

dicari dengan menggunakan teknik korelasi point biserial, dimana 

angka indeks korelasi yang diberi lambang rpbi dapat diperoleh dengan 

menggunakan rumus:
73

 

     
     

   
√    

Keterangan : 

     : Koefisien korelasi point biserial   

MP : Jumlah mean skor responden yang menjawab benar. 

Mt   : Jumlah mean skor total yang berhasil dicapai oleh seluruh peserta 

SDt : Standar deviasi untuk semua item 

  : Proporsi responden yang menjawab benar 

  : Proporsi responden yang menjawab salah 

Selanjutnya membandingkan rpbi dengan nilai rtabel. Distribusi r 

tabel untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan dk = n dengan kaidah 
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keputusan, jika rpbi ˃ rtabel berarti valid, sebaliknya jika rpbi < rtabel tidak 

valid. 

b. Reliabilitas Tes 

Reliabilitas mengkaji keajegan (stability) atau ketetapan hasil tes 

manakala tes tersebut diujikan kepada peserta didik yang sama lebih 

dari satu kali, atau dari dua perangkat tes yang setara kepada objek yang 

sama.
74

 Untuk menentukan reliabilitas tes dapat menggunakan rumus 

Pearson Product Moment, yaitu:
75

 

rxy = 
       (      )

√(       (  ) )(       (  ) )
 

Keterangan: 

     :   Koefisien korelasi 

   :   Jumlah skor ganjil 

   :   Jumlah skor genap  

N :   Banyaknya item 

Harga rxy menunjukkan reliabilitas setengah tes. Oleh karenanya 

disebut rganjil-genap. Untuk mencari reliabilitas seluruh tes digunakan 

rumus Spearman Brown. 

  r11  =
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Klasifikasi Koefisien Reliabilitas:
 76

 

0,00 ≤ r < 0,20 :   Sangat rendah 

0,20 ≤ r < 0,40 :   Rendah 

0,40 ≤ r < 0,60 :   Sedang/cukup 

0,60 ≤ r < 0,80 :   Tinggi 

0,80 ≤ r < 1,00 :   Sangat tinggi 

 

c. Tingkat Kesukaran Soal 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak 

terlalu sukar.
77

 Bilangan yang menunjukan sukar dan mudahnya sesuatu 

soal disebut indek kesukaran (difficulty indeks). Besarnya indek 

kesukaran (P) antara 0,00 sampai 1,00. Perbandingan jumlah soal 

mudah-sedang-sukar dibuat 3-5-2. Artinya, 30% soal kategori mudah, 

50% soal kategori sedang, dan 20% soal kategori sukar. Perbandingan 

lain yang dapat dipakai 3-4-3. Artinya, 30% soal kategori mudah, 40% 

soal kategori sedang, dan 30% soal kategori sukar.
78

 Untuk mengetahui 

tingkat kesukaran soal, peneliti juga menggunakan anates, yang 

digunakan untuk menganalisis butir soal yang akan digunakan sebagai 

instrument dalam penelitian ini.
79

  

    P = 
 

  
 

Keterangan: 

P  : Indeks kesukaran. 

B  : Banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan benar. 

JS : Jumlah seluruh peserta didik peserta tes. 
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Adapun indeks kesukaran soal diklasifikasikan sebagai berikut:
80

 

0.00 < IK ≤ 0,30 : Sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70 : Sedang 

0,70 < IK ≤ 1,00 : Mudah 

d. Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk 

membedakan antara peserta didik yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan peserta didik yang bodoh (berkemampuan rendah).
81

 

Untuk mengetahui daya pembeda soal digunakan rumus:
82

 

D = 
  

  
 
  

  
       

Keterangan : 

J   =Jumlah peserta tes 

JA =Banyaknya peserta kelompok atas 

JB =Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA=Banyknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu   

dengan benar 

BB=Banyknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu 

dengan benar 

PA=Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB=Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Kriteria yang digunakan: 

DB = < 0  : Daya pembeda soal sangat jelek 

DB = 0,00 - 0,20  : Daya pembeda soal jelek 

DB = 0,20 - 0,40  : Daya pembeda soal cukup 

DB = 0,40 - 0,70  : Daya pembeda soal baik 

DB = 0,70 - 1,00  : Daya pembeda soal sangat baik.
83

 

 

 

                                                             
80

 Ibid., hlm. 225. 
81

 Ibid., hlm. 226. 
82

 Ibid., hlm. 228. 
83

 Ibid., hlm. 232. 



41 
 

2. Analisis Data Penelitian 

Teknik analisa data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

tes “t”. Test “t” merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari dua buah 

mean sampel (2 buah variabel yang dikomparatifkan).
84

 Sebelum 

melakukan analisa dengan menggunakan tes “t” ada dua syarat yang harus 

dilakukan, yaitu homogenitas dan uji normalitas.  

a. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan uji “t” maka data dari tes harus diuji 

normalitasnya dengan rumus Chi kuadrat, maka rumus yang digunakan 

adalah: 

                            X
2
 = 
 (   –   ) 

   
   

85
    

Keterangan: 

fo = Frekuensi yang diobservasi  

fh = Frekuensi yang diharapan  

X
2  

= Chi kuadrat. 

Data dikatakan normal apabila X
2
h ≤ X

2
t. Jika kedua data 

mempunyai sebaran yang normal, dilanjutkan dengan uji homogenitas. 

Jika salah satu data atau keduanya mempunyai sebaran data yang tidak 

normal maka pengujian hipotesis ditempuh dengan analisis tes statistik 

nonparametrik. 
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b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan 

untuk melihat kedua kelas yang diteliti homogen atau tidak. Pengujian 

homogenitas data yang dilakukan peneliti adalah dari hasil postest yang 

diberikan pada kelas eksperimen dan kontrol. Pengujian homogenitas 

pada penelitian ini peneliti menggunakan uji F dengan rumus: 

  
                

                
.
86

 

Kemudian hasilnya dibandingkan dengan F tabel. Apabila 

perhitungan diperoleh Fh ≤ Ft maka sampel dikatakan mempunyai 

varians yang sama atau homogen. 

c. Uji Hipotesis 

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menganalisa data dengan menggunakan tes “t” dengan rancangan 

penelitian pretest dan postest. Terhadap kelas eksperimen (yang diberi 

perlakuan menggunakan pembelajaran Numbered Heads Together 

dengan media prezi dekstop) dan kelas kontrol (yang diberi perlakuan 

dengan metode ceramah). Rumus uji t yang digunakan adalah:
87

 

    
     

√
        

       
(
 
  
 
 
  
)
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Keterangan: 

M = Nilai rata-rata hasil per kelompok 

N = Banyaknya Subjek 

X = Deviasi setiap nilai x2 dan x1 

Y = Deviasi setiap nilai y2 dari mean y1 

Pengujian: Hipotesis diterima t hitung ≥ t tabel dengan derajat nilai α 

= 0,05. 

thitung ≥ t tabel berarti  H0  ditolak 

thitung ≤ t tabel berarti  H0  diterima 

Untuk menentukan derajat peningkatan hasil belajar kimia siswa 

dilakukan dengan menghitung koefisen determinasi (r
2
) dengan 

rumus:
88

 

  t = 
 √   

√     
  

Sedangkan untuk menentukan besarnya pengaruh dari perlakuan 

digunakan dengan rumus: 

Kp = r
2
 x 100% 

Keterangan:  

r
 

= Koefisien korelasi 

Kp  = Nilai koefisien determinan 

 

                                                             
88

 Riduwan, Sunarto, Op. Cit., hlm. 81. 


