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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai awal

Oktober pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2013/2014 di kelas X SMA

Negeri 8 Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 8 Duri

sebanyak dua kelas yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Objek penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran tipe Peer Lesson

dengan pemberian tugas Crossword Puzzle untuk meningkatkan hasil belajar

siswa pada pokok bahasan Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur kelas X

SMA Negeri 8 Duri.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun populasi

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 8 Duri semester ganjil

tahun pelajaran 2013/2014.

Sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas yang memiliki nilai rata-

rata hampir sama yaitu kelas X.3 sebagai kelas eksperimen dan kelas X.5

sebagai kelas kontrol. Penelitian ini diambil dengan melakukan uji

homogenitas dengan data yang diambil dari materi kimia SMP. Setelah itu
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dilakukan uji homogenitas, maka secara acak ditentukan kelas eksperimen

dan kelas kontrol.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Uji homogenitas diberikan sebelum penelitian dilakukan. Uji ini dilakukan

untuk melihat kesamaan kemampuan dasar antar dua kelas, dan soal yang

diberikan adalah soal-soal tentang materi prasyarat yatu larutan penyangga

2. Pretest dilakukan sebelum penelitian dimulai.   Nilai dari tes ini digunakan

sebaga nilai pretest. Soal yang diberikan adalah soal materi Struktur atom

dan sistem periodik unsur.

3. Postest diberikan setelah penelitian selesai dilakukan untuk memperoleh

hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan. Nilai dari tes ini digunakan

sebagai nilai postes. Soal yang diberikan sama dengan soal pretest yaitu

soal materi Struktur atom dan sistem periodik unsur.

4. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan instrumen penelitian yang menggunakan barang-

barang tertulis sebagai sumber data.1 Peneliti secara langsung dapat

mengambil bahan dokumen yang sudah ada dan memperoleh data yang

dibutuhkan, salah satunya adalah daftar nama siswa.

1Hartono, Analisis Item Instrumen, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2010, hal. 78
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E. Teknik Analisa Data

1. Analisa Soal

a. Validitas Tes

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila

mampu digunakan sebagai alat ukur yang mampu mengukur dengan

tepat sesuai dengan kondisi responden yang sesungguhnya.2 Validitas

yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi (content

validity). Yang dimaksud validitas isi ialah derajat di mana sebuah tes

mengukur cakupan substansi yang diukur.3

Tes hasil belajar dalam mata pelajaran dapat dikatakan telah

memiliki validitas isi, apabila tes tersebut dapat menjadi wakil yang

representatif atau memadai bagi seluruh materi pelajaran yang telah

diajarkan.4 Dengan demikian, untuk memperoleh hasil soal yang valid

maka soal yang peneliti gunakan dikonsultasikan dengan guru mata

pelajaran kimia kelas X SMAN 8 Duri.

b. Reliabilitas Tes

Realibilitas mengacu kepada instrument yang dianggap dapat

dipercaya digunakan sebagai alat pengumppul data karena instrument

tersebut sudah baik. Instrument dikatakan realibel jika alat ukur

tersebut menunjukan hasil yang konsisten, sehingga instrument

2Ibid. hal. 81
3Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bumi Aksara, Jakarta, 2004. hal. 123
4Anas Sudijono. pengantar Evaluasi Pendidikan. Rajawali press,  Jakarta,  2009. hal. 164-

165
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tersebut dapat digunakan secara aman karena dapat bekerja dengan

baik pada waktu dan kondisi yang berbeda

Kriteria realibilitas tes :

0,50 < r11 ≤ 1,00 : Sangat tinggi

0,40 ≤ r11 ≤ 0,50 : Tinggi

0,30 ≤ r11 ≤ 0,40 : Sedang

0,20 ≤ r11 ≤ 0,30 : Rendah

r11 ≤ 0,20 : Sangat rendah

Uji reabilitas instrument dalam penelitian ini dengan bantuan

program anatest. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus

Spearman Brown karena program anates ini menggunakan reliabilitas

dengan teknik belah dua.

Keterangan:

r11 = reliabilitas instrumen

r1/2 1/2 = indeks korelasi antara dua belahan instrumen5

c. Tingkat kesukaran soal

Taraf kesukaran adalah bilangan yang menunjukan sukar atau

tidaknya suatu soal. Ada dua pola perbandingan yang dipakai dalam

tingkat kesukaran soal berdasarkan soal mudah-sedang-sukar, yaitu

pola 3:4:3 yang artinya, 30% soal kategori mudah, 40% soal kategori

5Riduwan. Belajar Mudah Penelitian. Alfabeta, Bandung, 2012. Hal. 102
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sedang, dan 30% soal dengan kategori sukar, dan ada juga pola 3:5:2,

yang artinya, 30% soal kategori mudah, 50% soal kategori sedang,

dan 20% soal kategori sukar.6

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal

disebut indeks kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu

sukar dan tidak terlalu mudah. Rumus mencari indeks kesukaran

adalah:

JS

B
P 

Keterangan:

P : indeks kesukaran

B : banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar

JS : jumlah seluruh siswa peserta tes

Indeks kesukaran soal diklasifikasikan sebagai berikut :

0.00 < IK ≤ 0,30 : Sukar

0,30 < IK ≤ 0,70 : Sedang

0,70 < IK ≤ 1,00 : Mudah7

d. Daya pembeda soal

Analisa daya pembeda soal mengkaji butir-butir soal dengan

tujuan untuk mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa

yang tergolong mampu (tinggi prestasinya) dengan siswa yang

6Nana Sudjana. Op. cit. hal. 136
7Suharsimi Arikunto. Op. cit. hal. 210
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tergolong kurang atau lemah prestasinya.8 Untuk mengetahui daya

pembeda digunakan rumus:

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

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 soal dengan

benar

Klasifikasi daya pembeda yang digunakan adalah :

DB : 0,00 – 0,20  : jelek (poor)

DB : 0,20 – 0,40  : cukup (satisfactory)

DB : 0,40 – 0,70  : baik (good)

DB : 0,70 – 1,00  : baik sekali (excellent)

DB : Negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja.9

8Nana Sudjana. Op. cit., hal. 141
9Suharsimi Arikunto. Op. cit., hal. 218



34

Soal dengan daya pembeda sangat jelek berarti soal tersebut

tidak dapat membedakan siswa yang berkemampuan tinggi (pandai)

dengan siswa yang berkemampuan rendah.

2. Analisis Data Penelitian

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian

ini adalah menggunakan rumus t-test, data yang dianalisa adalah sebagai

berikut:

a. Uji Homogenitas (Analisis Data Awal)

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa

sampel penelitian berawal dari kondisi yang sama atau homogen.

Untuk pengujian homogenitas peneliti menggunakan uji Bartlet,

karena kelompok-kelompok yang dibandingkan mempunyai jumlah

sampel yang tidak sama besar. Homogenitas varians diuji

menggunakan rumus :

2 = (ln10) − 	∑ − 1 	 2 10
Sedangkan untuk menghitung varians dari masing-masing kelompok

digunakan rumus:
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Keterangan:

S1
2 : varians kelas eksperimen

S2
2 : varians kelas kontrol

10Purwanto. Statistika untuk Penelitian. Pustaka Pelajar, Yoyakarta, 2010. hal. 180
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n1 : jumlah sampel kelas eksperimen

n2 : jumlah sampel kelas kontrol

x1 : nilai kelas eksperimen

x2 : nilai kelas kontrol

Untuk mencari standar deviasi gabungan dari kedua kelas

menggunakan rumus:
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Jika pada perhitungan awal didapat Fhitung < Ftabel, maka sampel

dikatakan mempunyai varians yang sama atau homogen.

b.    Uji Normalitas Data

Sebelum menganalisis data dengan uji “t”, maka dilakukan

terlebih dahulu uji normalitas, uji ini bertujuan untuk menguji apakah

sampel dalam penelitian ini berasal dari populasi yang normal atau

tidak. Metode yang digunakan untuk uji normalitas data adalah uji

chikuadrat, dengan rumus sebagai berikut :

2 = ∑( 		 − 	 	)∑ 	
Keterangan :

X2 : chi-kuadrat

Oi : frekuensi pengamatan

Ei : frekuensi yang diharapkan
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c.    Uji Hipotesis (Analisi Data Akhir)

Rumus uji-t juga digunakan untuk melihat perbandingan antara

kelas kontrol dan kelas eksprimen yang digunakan digunakan adalah

uji-t satu pihak (1- α), dengan rumus:

= 	 	− 		 1 	+ 	 1= 	rata-rata selisih nilai pretes dengan postes kelas eksprimen2 = rata-rata selisih nilai pretes dengan nilai postes kelas kontrol

dengan kriteria pengujian : hipotesis diterima apabila thitung > t tabel

dengan derajat nilai α = 0,05.

Ho = tidak terjadi peningkatan hasil belajar

Ha = terjadi peningkatan hasil belajar

thitung > t tabel berarti Ho ditolak.

thitung < t tabel berarti Ho diterima.11

d. Peningkatan hasil belajar

Untuk menentukan derajat peningkatan hasil dan peningkatan

yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran dihitung dengan

rumus g faktor (N-gain) dengan rumus Hake:

− = ∑ −∑ −

11Hartono. Statistik Untuk Penelitian. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hal. 180
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Keterangan:

G =  gain yang dinormalisasi (N-gain) dari kedua kelas.

Smaks =  skor maksimum (ideal) dari pretest dan postes

Spost =  skor postes

Spre =  skor pretest

Tinggi rendahnya gain yang dinormalisasi (N-gain) dapat

diklasifikasikan sebagai berikut:

TABEL III.1. KLASIFIKASI N-GAIN (G)
Basarnya g Interpretasi

g > 0,7 Tinggi
0,3 ≤ g ≤ 0,7 Sedang

g < 0,3 Rendah


