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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Quasy eksperimen yang dilakukan

terhadap dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dimana pada kelas

eksperimen diberikan perlakuan dengan model Discovery Learning sedangkan

pada kelas kontrol dilakukan pembelajaran dengan metode Konvensional. Dalam

desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih untuk uji homogenitas, kemudian

diberi pretest dan setelah perlakuan selanjutnya diberi postest untuk mengetahui

keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol. Soal yang digunakan pada pretest dan postest sama dengan waktu yang

sama pula. Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda

secara signifikan. Adapun bentuk rancangan penelitiannya disajikan pada tabel

III.1

Tabel III.1. Rancangan Penelitian Pretest-Postest34

Kelas Pretes Perlakuan Postest

Eksperimen T1 X T2

Kontrol T1 - T2

Keterangan:

T1 : Tes sebelum diberikan pembelajaran materi hidrokarbon (pretest)

X : Perlakuan terhadap kelas eksperimen dengan menggunakan

model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan scientific

34 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Jakarta, Alfabeta, 2012), hal. 76
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T2 : Tes setelah pembelajaran materi hidrokarbon (postest)

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan bulan Mei pada semester genap tahun

ajaran 2014/2015 di Madrasah Aliyah Negeri Kuok yang beralamat di Jalan A.

Rahman Samad Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Madrasah Aliyah

Negeri Kuok Kecamatan Kuok. Adapun objeknya adalah hasil belajar siswa

pada pokok bahasan hidrokarbon kelas X Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kec.

Kuok Kab. Kampar.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Madrasah

Aliyah Negeri Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar tahun ajaran 2014/2015 yang

berjumlah 106 orang. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah dua kelas

yang mempunyai kemampuan homogen yang akan diambil setelah dilakukan

uji homogenitas, yakni kelas X.2 sebagai kelas kontrol dan X.5 sebagai kelas

eksperimen.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Uji homogenitas

Diberikan sebelum penelitian dilakukan. Uji ini dilakukan untuk

melihat kesamaan kemampuan dasar antara dua kelas, dan soal yang
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diberikan adalah soal tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit serta

reaksi redoks.

2. Dokumentasi

Dokumentasi peneliti peroleh dari pihak-pihak terkait, untuk

mengetahui sejarah sekolah, kurikulum yang digunakan, keadaan guru dan

siswa, serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Seperti

kepala sekolah untuk memperoleh data tentang sarana dan prasarana

sekolah, keadaan siswa dan guru serta masalah-masalah yang berhubungan

dengan administrasi sekolah. Dan khususnya guru bidang studi kimia

untuk memperoleh data tentang hasil belajar kimia siswa dalam proses

pembelajaran.

3. Tes

Teknik ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar kimia siswa

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum dan sesudah

menggunakan penerapan model pembelajaran Discovery Learning dengan

Pendekatan Scientific. Data mengenai hasil belajar kimia siswa sebelum

perlakuan diperoleh dari nilai pretest, sedangkan data tentang hasil

belajar kimia siswa setelah perlakuan diperoleh melalui posttest yang

dilakukan pada akhir pertemuan.
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E. Teknik Analisis Data

1. Tekhnik Analisis Soal

Sebelum soal-soal pretest-postest diujikan pada kelas eksperimen

dan kelas kontrol, terlebih dahulu soal diujikan untuk melihat validitas,

reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran soal.

a. Validitas Tes

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatan valid apabila

mampu digunakan sebagai alat ukur yang mampu mengukur dengan

tepat sesuai dengan kondisi responden yang sesungguhnya.35

Validitas tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah

validitas isi. Validitas isi ialah pengujian validitas yang dilakukan atas

isinya untuk memastikan apakah butir tes hasil belajar mengukur secara

tepat keadaan yang diukur. Pengujian validitas isi dilakukan untuk

menjamin bahwa meski pengumpulan data hanya dilakukan

menggunakan butir namun butir-butir yang dipilih mewakili sifat

populasi butirnya.36 Oleh karna itu, untuk memperoleh hasil tes yang

valid, maka tes yang peneliti gunakan dikonsultasikan dengan guru

bidang studi kimia yang mengajar di kelas X Madrasah Aliyah Negeri

Kuok.

35 Hartono, Analisis item instrument, (Pekanbaru: Zanafah Publishing, 2010), h. 81
36 Purwanto, Op.cit., h. 120
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Pengujian validitas bertujuan untuk melihat tingkat keandalan

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

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

menentukan koefisien korelasi tersebut digunakan rumus korelasi

Produk Momen Pearson sebagai berikut:37

	 = ∑ − (∑ )(∑ )∑ − (∑ ) ∑ − (∑ )
Keterangan :

:  Koefisien validitas

N :  Banyaknya siswa∑ :  Jumlah Skor item∑ :  Jumlah Skor total,

dimana Y = X1 + X2 +X3 + X4 + X5

Kriteria yang digunakan untuk menentukan validitas butir soal

ada pada tabel III.2

Tabel III.2. Kriteria Validitas Soal38

Besarnya r Interpretasi

0,80 < r <1,00 Sangat tinggi

0,60 < r < 0,80 Tinggi

0,40 < r < 0,60 Cukup

0,20 < r < 0,40 Rendah

0,00 < r < 0,20 Sangat rendah

37 Riduan, Belajar Mudah Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 98
38 Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 75
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Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil tes yang valid, maka

tes yang penulis gunakan dikonsultasikan dengan guru bidang studi

kimia yang mengajar di kelas X Madrasah Aliyah Negeri Kuok.

b. Reliabilitas Tes

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketetapan

instrumen atau ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi tersebut.

Suatu alat evaluasi (instrumen) dikatakan baik bila reliabilitasnya

tinggi. Untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki reliabilitas tinggi,

sedang atau rendah dapat dilihat dari nilai koefisien reliabilitasnya.39

Untuk menentukan reliabilitas tes dapat menggunakan rumus

Pearson Product Moment, yaitu:40

rxy =
	× 	∑ (∑ 	× 	∑ )	× 	∑ 	 ∑ )( 	× 	∑ ∑

Keterangan:

:   Koefisien korelasi∑X :   Jumlah Skor Ganjil∑Y :   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.41

r11  =
	× 		

39Suharsimi Arikunto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 103
40Riduwan, Op.Cit., h. 103.
41Ibid., h. 104
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Selanjutnya untuk mengetahui koefisien korelasinya signifikan

atau tidak digunakan distribusi untuk α = 0,05 dengan derajat kebebasan

(dk= n-2).42 Kemudian membuat keputusan membandingkan r11 dengan

rtabel. Adapun kaidah keputusannya adalah sebagai berikut ”Jika r11>

rtabel berarti reliabel dan jika r11< rtabel berarti tidak reliabel”.

Adapun kriteria reabilitas tes yang digunakan ada pada tabel

III.3

Tabel III.3. Kriteria Reliabilitas Tes43

Reliabilitas Tes Kriteria

0,70 < r111,00 Sangat tinggi

0,40 < r110,70 Tinggi

0,30 < r110,40 Sedang

0,20 < r110,30 Rendah

0,00 < r110,20 Sangat rendah

Kaidah Keputusan: Jika > berarti Reliabel

Jika < berarti Tidak Reliabel

c. Daya Pembeda

Daya pembeda adalah angka yang menunjukkan perbedaan

kelompok tinggi dengan kelompok rendah. Untuk mengetahui daya

beda item soal digunakan rumus sebagai berikut:44

D = - = PA - PB

42 Riduan, Op.Cid., h. 214.
43 Ibid., h. 75
44 Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h. 218
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Keterangan:

J = jumlah peserta tes

JA = banyaknya peserta kelompok atas

JB = banyaknya peserta kelompok bawahB = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu

dengan benarB = banyaknya 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

Adapun untuk melihat klasifikasi daya pembeda sebuah soal

diproporsikan pada tabel III.4

Tabel III.4. Proporsi Daya Pembeda

Daya Pembeda Evaluasi

0,00− 0,20 Jelek (poor)

0,20 − 0,40 Cukup (satisfactory)

0,40 − 0,70 Baik (good)

0,70− 1,00 Baik sekali (excellent)

Jika D: negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja.

d. Tingkat Kesukaran Soal

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk

menyatakan apakah suatu soal termasuk ke dalam kategori mudah,
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sedang atau sukar. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah

atau tidak terlalu sukar.

Untuk mengetahui indeks kesukaran dapat digunakan rumus

yaitu:45

BA

BA

II

SS
IK






Keterangan:

Ik : Indeks Kesukaran

SA : Jumlah skor kelompok atas

SB : Jumlah skor kelompok bawah

IA : Jumlah skor ideal yang dapat diperoleh kelompok atas

IB : Jumlah skor ideal yang dapat diperoleh kelompok bawah

Kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat kesukaran

soal ada pada tabel III.5

Tabel III.5. Kriteria Tingkat Kesukaran Soal

Indeks Kesukaran Kriteria≥ 0,70 Mudah0,30 ≤ < 0,70 Sedang≤ 0,30 Sukar

2. Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini

berdasarkan pada jenis data dan bentuk hipotesisnya. Adapun bentuk data

dalam penelitian ini adalah data interval sedangkan bentuk hipotesisnya

45 Suharsimi Arikunto, Op.cit., h.  210
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adalah komparatif. Berdasarkan hal tersebut, maka teknik analisis data

yang digunakan pada penelitian ini adalah tes “t”.46 Sebelum melakukan

analisis data dengan tes “t” ada dua syarat yang harus dilakukan  yaitu uji

normalitas dan uji homogenitas.

a. Uji Normalitas

Sebelum menganalisis data dengan tes”t” maka data dari tes

harus diuji normalitasnya dengan chi kuadrat, maka rumus yang

digunakan adalah:47

= ∑( − )
Keterangan:

fo = frekuensi observasi

fh = frekuensi harapan

Data dikatakan normal apabila ≤ . Jika kedua data

mempunyai sebaran yang normal, dilanjutkan dengan uji homogenitas.

Jika salah satu data atau keduanya mempunyai sebaran data tidak

normal maka pengujian hipotesis ditempuh dengan analisis tes statistik

nonparametrik.

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 post tes yang

46 Sugiyono, Op.Cit., h. 213
47 Subana, Statistik Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 176
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diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pengujian

homogenitas pada penelitian ini meggunakan uji F dengan rumus:48

= 		
Kemudian hasilnya dibandingkan dengan F tabel. Apabila

perhitungan diperoleh ≤ , maka sampel dikatakan mempunyai

varians yang sama atau homogen.

Uji Barlet digunakan apabila kelompok-kelompok yang

dibandingkan mempunyai jumlah sampel yang tidak sama besar.

Homogenitas varians diuji dengan menggunakan rumus:

x2 = (In 10) { B – Σ(ni – 1)log si
2}

Dimana In 10 = 2,303

Kelompok-kelompok yang dibandingkan dinyatakan mempunyai varians

yang homogen apabila x2
hitung < x2

tabel pada taraf kesalahan tertentu.

Untuk mencari standar deviasi gabungan dari kedua kelas menggunakan

rumus:

S2
gab =

	
Untuk menghitung harga B dengan rumus:

B = log s2
gab Σ(ni – 1).49

Apabila kedua syarat telah dilaksanakan maka data tersebut dapat

dianalisis dengan menggunakan rumus tes “t”.

Adapun rumus tes “t” adalah:50

48Subana, Op.Cid., h. 175
49 Purwanto, Statistika untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 180
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= 	 − 	
√ − 1 + √ − 1

Keterangan:
Mx : Mean variabel x
My : Mean variabel y
SDx : Standar Deviasi x
SDy : Standar Deviasi y
N : Jumlah sampel

Jika data berdistribusi normal tetapi tidak homogen, maka rumus

yang digunakan adalah rumus t’. Adapun rumus t’ yang digunakan yaitu

sebagai berikut:51

t’ =
Keterangan :̅1 : Rata-rata kelas eksperimen̅2 : Rata-rata kelas kontrol
s1 : Varians kelas eksperimen
s2 : Varians kelas kontrol
n1 : Jumlah anggota sampel kelas eksperimen
n2 : Jumlah anggota sampel kelas control

Untuk menentukan derajat peningkatan hasil belajar siswa

dilakukan dengan menghitung koefisien determinasi (r2) yang

diperoleh dengan rumus:52

t=
21

2

r

nr





50Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 208
51Sudjana, Metoda Statistik, (Bandung: Tarsito), h. 240
52Sugiyono, Op.Cit., h. 378-379
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Untuk menentukan besarnya pengaruh dari perlakuan digunakan

rumus:

22

2
2




nt

t
r

Sedangkan untuk menentukan persentase peningkatan

(koefisien pengaruh) dari perlakuan digunakan rumus:

Kp = r2 x 100 %

Keterangan rumus:
t : Lambang statistik menguji hipotesa
r2 : Koefisien determinasi
dk : Derajat kebebasan
Kp : Koefisien pengaruh.53

Setelah data dianalisis, selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Uji

hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-

rata kemampuan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Cara

memberi kesimpulan dari uji statistik ini dilakukan dengan mengambil

keputusan dengan ketentuan:

a. Jika t0 ≥ ttabel maka hipotesis nihil (H0) ditolak, artinya terdapat

pengaruh penerapan kemampuan hasil belajar kimia antara siswa

yang belajar menggunakan model pembelajaran discovery learning

dengan pendekatan scientific dengan siswa yang tidak menggunakan

model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan

scientific.

53 Sugiyono, Op.Cid., h.. 380
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b. Jika  t0 < ttabel maka H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh

penerapan kemampuan hasil belajar kimia antara siswa yang belajar

menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan

pendekatan scientific dengan siswa yang tidak menggunakan model

pembelajaran discovery learning dengan pendekatan scientific.


