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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode  yang  digunakan  adalah  metode  quasi-eksperiment.  Penelitian

quasi-eksperiment mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak  dapat berfungsi

sepenuhnya  mengontrol  variabel-variabel  luar  yang  mempengaruhi

pelaksanaan eksperimen.29 Penelitian ini dilakukan terhadap dua kelas, yaitu

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dimana kelas eksperimen mendapat

perlakuan model Problem Based Learning dilengkapi media kartu soal, sedangkan

kelas kontrol tidak mendapat perlakuan model Problem Based Learning

dilengkapi media kartu soal.

Kedua kelas terlebih dahulu diberikan pretest, setelah dilakukan perlakuan

selanjutnya diberi post test. Soal yang digunakan pada pre test dan post test sama

dengan waktu pengerjaan yang sama pula. Selisih nilai pre test dan post test

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol merupakan data yang digunakan untuk

melihat peningkatan hasil belajar siswa setelah diadakan perlakuan.

Tabel III.1. Rancangan Penelitian30

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest
Eksperimen T1 X1 T2

Kontrol T1 - T2

Keterangan:

T1 = Pre test (tes yang dilakukan sebelum diberikan pembelajaran)

X1 = Perlakuan model Problem Based Learning dilengkapi media kartu soal

29 Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  kuantitatif,  kualitatif,  dan  R&D,
Bandung: Alfabeta, 2013, cet.16,  h.144
30 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2011), h.185
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T2 = Post test (tes yang dilakukan setelah diberikan pembelajaran)

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di kelas X SMA Negeri 7 Pekanbaru, dilaksanakan

pada semester genap Tahun Ajaran 2014/2015 yaitu bulan Mei 2015.

B. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 7

Pekanbaru.

Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan model

pembelajaran Problem Based Learning dilengkapi media kartu soal

terhadap hasil belajar siswa kelas X SMAN 7 Pekanbaru, khususnya pada

pokok bahasan Hidrokarbon.

C. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 7

Pekanbaru yang berjumlah 237 siswa yang terdiri dari 7 kelas.

Sampel pada penelitian ini adalah dua kelas yang mempunyai

kemampuan homogen yang ditentukan melalui uji homogenitas pada pokok

bahasan reaksi reduksi dan oksidasi. Setelah dilakukan uji homogenitas

ternyata ketiga kelas homogen selanjutnya peneliti mengambil dua kelas

secara acak yaitu kelas X1 berjumlah 36 siswa sebagai kelas kontrol dan

kelas X2 berjumlah 34 siswa sebagai kelas eksperimen.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:
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1. Tes

Tes adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan penilaian

di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian

tugas (baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab), atau

perintah-perintah (yang harus dikerjakan) oleh testee, sehingga (atas

dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut) dapat

dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi testee;

nilai mana dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh testee

lainnya, atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu.31

Sebelum penelitian, dilakukan uji homogenitas untuk melihat

kesamaan dasar kedua kelas, dan soal yang diberikan adalah soal-soal

materi prasyarat yaitu materi reaksi reduksi dan oksidasi yang dipelajari

di kelas X.

Pre test dilakukan sebelum penelitian dimulai. Soal yang diberikan

adalah tentang pokok bahasan hidrokarbon. Setelah penelitian selesai,

dilakukan post test untuk melihat hasil belajar siswa dan soal yang

diberikan adalah soal yang sama dengan pre test.

2. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data)

yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran

31 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.67
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pengamat.32 Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran dengan

menggunakan model Problem Based Learning dilengkapi media kartu

soal, dimana yang diamati adalah aktifitas mengajar guru pada tiap

langkah pembelajaran terlaksana atau tidak sesuai dengan tindakan oleh

pendidik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber pada

benda yanng tertulis. Peneliti secara langsung dapat mengambil bahan

dokumen yang sudah ada dan memperoleh data yang dibutuhkan seperti

daftar nama siswa, sejarah sekolah, keadaan guru dan siswa, sarana dan

prasarana yang ada di sekolah.

E. Uji Coba Instrumen

Untuk memperoleh soal-soal yang baik sebagai alat pengumpul data

pada penelitian ini, maka diadakan uji coba terhadap siswa lain yang tidak

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

kemudian di analisis untuk mengetahui validitas, realibilitas, tingkat

kesukaran dan daya beda soal.

1. Validitas Tes

Validitas tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi

(content validity) dan validitas empiris (eksternal).

32 Ibid., h.76
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1) Validitas isi ialah derajat dimana sebuah tes mengukur cakupan

substansi yang ingin di ukur.33 Validitas isi mencakup khususnya, hal-

hal yang berkaitan dengan apakah item-item itu menggambarkan

pengukuran dalam cakupan yang ingin diukur. 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 SMA Negeri 7 Pekanbaru.

2) Validitas Empiris

Validitas eksternal atau empiris sebuah instrumen diuji dengan cara

membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan

fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan.34 Validitas ini dilakukan

dengan cara membandingkan rhitung dengan rtabel. Jika rhitung > rtabel

maka soal dikatakan valid dan jika rhitung < rtabel maka soal dikatakan

tidak valid (drop).

2. Reliabilitas Tes

Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf  kepercayaan yang

tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Realibilitas

berhubungan dengan masalah ketetapan hasil35. Untuk menentukan nilai

realibilitas tes digunakan realibilitas belah dua ganjil–genap, dengan

rumus Spearman-Brown, yaitu:

33Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2003, h. 123.
34 Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Daulat Riau,

2012), h. 53
35Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h.

59-60.
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Keterangan:

r11 = reliabilitas instrumen

r1/2 1/2 = indeks korelasi antara dua belahan instrument

Interpretasi nilai r11 mengacu pada pendapat Guilford

(Ruseffendi, 1991b:191):

r11 ≤ 0,20 reliabilitas: sangat rendah

0,20 < r11 0,40 reliabilitas: rendah

0,40 < r11 0,70 reliabilitas: sedang

0,70 < r11 0,90 reliabilitas: tinggi

0,90 < r11 1,00 reliabilitas: sangat tinggi36

3. Tingkat kesukaran soal

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak

terlalu sukar. Untuk menentukan tingkat kesukaran soal, digunakan rumus

sebagai berikut :

JS

B
P 

Keterangan:

P : indeks kesukaran

B : banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar

JS : jumlah seluruh siswa peserta tes.37

36Asep Jihad dan Abdul Haris, Op. Cit., h. 181.
37 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h..208.
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Indeks kesukaran soal diklasifikasikan sebagai berikut :

P = 0,00 - 0,30 : Sukar

P = 0,31 - 0,70 : Sedang

P = 0,71 - 0,80 : Mudah

Untuk memeperoleh kualitas soal yang baik, diperlunya

keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Perbandingan antara

soal mudah-sedang-sukar bisa dibuat 3-4-3. Artinya, 30% soal kategori

mudah, 40% soal kategori sedang dan 30% soal kategori sukar.

Perbandingan lain yang termasuk sejenis dengan proporsi yang telah

disebutkan misalnya 3-5-2. Artinya, 30% soal kategori mudah, 50% soal

kategori sedang dan 20% soal kategori sukar.38

4. Daya Pembeda Soal

Daya Pembeda Soal adalah kemampuan soal untuk membedakan

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang

berkemampuan rendah. Untuk mengetahui daya pembeda soal digunakan

rumus :39

BA
B

B

A

A PP
J

B

J

B
D 

Keterangan:

J : Jumlah peserta tes

JA : Banyaknya peserta kelompok atas

JB : Banyaknya peserta kelompok bawah

38 Nana Sudjana, Op.Cit., h. 135
39 Suharsimi,Op.Cit., h. 211-214
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BA : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal

dengan benar

BB : Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal

dengan benar

PA : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar

PB : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Kriteria yang digunakan:

DB = < 0 : daya beda soal sangat jelek
DB = 0,00 – 0,20 : daya beda soal jelek
DB = 0,20 – 0,40 : daya beda soal cukup
DB = 0,40 – 0,70 : daya beda soal baik
DB = 0,70 – 1,00 : daya beda soal sangat baik40

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data Awal (Uji Homogenitas)

Data  dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus t-test.

Untuk menentukan rumus t-test yang digunakan dalam pengujian

hipotesis, maka perlu diuji dulu varians kedua sampel, homogen atau

tidak. Pengujian homogenitas varians dilakukan untuk memastikan bahwa

kelompok-kelompok yang mempunyai varians homogen. Pengujian

homogenitas varians menggunakan uji F dengan rumus:

= 		 41
Sedangkan untuk menghitung varians dari masing-masing

kelompok digunakan rumus:

= ∑ 	 − (∑ )( − 1) 	 	 = ∑ 	 − (∑ )( − 1) 	
40 Ridwan, Belajar Mudah Penelitian, (Bandung, Alfabeta Sudijono, 2010), h, 120
41 Purwanto, statistik untuk Penelitian,Yogyakarta,Pustaka Pelajar.2011.h.176-177
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Keterangan:

= varians kelas eksperimen

= varians kelas kontrol

= jumlah sampel kelas eksperimen

= jumlah sampel kelas kontrol

= Nilai kelas eksperimen

= Nilai kelas kontrol= Uji varians

Untuk mencari standar deviasi gabungan dari kedua kelas

menggunakan rumus:

= 	 ( − 1) + ( − 1)+ − 2
Jika pada perhitungan awal didapat 	 < 	 , maka

sampel dikatakan mempunyai varians yang sama atau homogen.

Kemudian dilanjutkan dengan menguji kesamaan rata-rata (uji dua pihak)

menggunakan rumus t-test berikut:

= −1 + 1
t    = Lambang statistik untuk menguji hipotesis=Nilai rata-rata kelas eksperimen

= Nilai rata-rata untuk kelas kontrol	 = 	Standar deviasi gabungan
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Sampel dikatakan homogen dengan kriteria pengujian jika

terletak antara (- < < ), dimana

diperoleh dari distribusi t dengan dk = − − 2 dan peluang (α =

0,05).

2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang

digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji yang

digunakan adalah uji chi kuadrat. Rumus yang digunakan yaitu42:

² = Ʃ ( − ℎ)²ℎ
Dimana: : chi kuadrat yang dicari

: frekuensi dari hasil pengamatan
:  frekuensi yangdiharapkan

Bila 	 ≥ 	 , distribusi data tidak normal

Bila 	 < 	 , data berdistribusi normal

3. Analisis Data Akhir (Uji Hipotesis)

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan

antara hasil belajar siswa yang menggunakan model Problem Based

Learning dilengkapi media kartu soal dengan siswa yang menggunakan

metode ceramah, maka data dianalisis menggunakan uji t. Rumus uji t

sebagai berikut: =
42Subana, Moersetyo, sudrajat, Statistik Pendidikan, Bandung, Pustaka Setia, 2000, h.

123.
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Uji t yang digunakan adalah uji t satu pihak (1 - ). Dengan kriteria

pengujian: Ho ditolak  apabila thitung >  ttabel maka yang diterima Ha,

dengan derajat kebebasan dk = n1 + n2 – 2 dan taraf nyata = 0,05. Ho

diterima apabila thitung < ttabel maka Ha ditolak.

Untuk menghitung dari pengaruh Problem Based Learning

dilengkapi media kartu soal terhadap hasil belajar siswa, dilakukan

dengan menghitung koefisien determinasi (r2) yang diperoleh dengan

rumus:43

= √√ atau r2 = 	
Untuk menghitung besarnya pengaruh dari treatment digunakan

rumus:     Kp = r2 x 100%

Keterangan:

Kp = Koefisien determinasi/koefisien penentu

r2 = nilai koefisien relasi

43 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Jakarta: Alfabeta, 2009), h. 230


