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BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dilakukan terhadap dua

kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dimana kelas eksperimen akan

mendapat perlakuan dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif Everyone

is a Teacher Here dengan menggunakan Talking Stick, sedangkan kelas kontrol

diberikan pembelajaran seperti biasa, yaitu pembelajaran yang berpusat pada

guru. Sebelum diberi perlakuan, kedua kelas diberikan pretest. Soal-soal yang

diberikan pada kelas baik soal pretest maupun posttest adalah sama jumlah dan

waktu yang disediakan.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di SMA Negeri 7 Pekanbaru, pada

semester ganjil tahun ajaran 2013/2014 sebanyak lima kali tatap muka di dalam

kelas pada kelas X bulan Agustus hingga Oktober 2013.

B. Objek dan Subjek Penelitian

Yang menjadi fokus utama pada penelitian ini adalah penggunaan

strategi pembelajaran aktif Everyone is a Teacher Here dengan menggunakan

Talking Stick untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan

Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur di kelas X SMA Negeri 7 Pekanbaru.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X semester 1 SMA

Negeri 7 Pekanbaru.
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C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA

Negeri 7 Pekanbaru tahun ajaran 2013/2014 yang terdiri dari tujuh kelas.

Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini diambil 2 kelas, yang

diambil berdasarkan uji homogenitas yang telah dilakukan. Selanjutnya

ditentukan 1 kelas eksperimen dan 1 kelas kontrol.

Penelitian di kelas eksperimen dan di kelas kontrol di desain sebagai

berikut:

TABEL III.I RANCANGAN PENELITIAN PRETEST-POSTTEST

Kelompok Data awal Perlakuan Data akhir
Eksperimen T1 X1 T2

Kontrol T1 - T2

Keterangan:

T1 = Pretest (tes yang dilakukan sebelum diberikan pelajaran struktur atom

dan sistem periodik unsur).

X1 =Perlakuan terhadap kelas eksperimen dengan penerapan strategi

pembelajaran aktif ETH dengan menggunakan Talking Stick.

T2 = Posttest (tes yang dilakukan setelah diberikan pelajaran struktur atom dan

sistem periodik unsur).

- = Tidak diberi perlakuan.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan-

catatan atau dokumen yang ada tentang sekolah. Peneliti secara langsung

dapat mengambil bahan dokumen yang sudah ada dan memperoleh data

yang dibutuhkan, salah satunya adalah dafar nama siswa.

2. Tes

a. Data Untuk Uji Homogenitas

Uji homogenitas diberikan sebelum penelitian dilakukan. Uji

homogenitas dilakukan untuk melihat kesamaan kemampuan dasar antara

dua kelas. Soal yang diujikan adalah soal-soal kimia IPA Terpadu SMP.

b. Data Untuk Uji Hipotesis

Pretest merupakan pemberian tes yang digunakan untuk mengukur

seberapa jauh siswa telah memiliki kemampuan mengenai hal-hal yang

akan dipelajari. Dalam penelitian ini materi pretest yaitu pokok bahasan

struktur atom dan sistem periodik unsur.

Posttest merupakan tes yang digunkan untuk mengukur apakah

siswa telah menguasai kompetensi tertentu seperti yang dirumuskan dalam
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indikator hasil belajar.1 Materi soal yang diberikan sama dengan soal

pretest yaitu pokok bahasan struktur atom dan sistem periodik unsur.

E. Teknik Analisis Data

1. Analisis Soal

Untuk memperoleh soal-soal tes 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 diujicobakan

kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda

soal serta tingkat kesukaran soal.

a. Validitas Soal

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas

isi (content validity). Suatu tes memiliki validitasi isi apabila telah

mencerminkan indikator pembelajaran untuk masing-masing materi

pembelajaran.2

Validitas isi dari suatu hasil belajar diperoleh setelah

dilakukan penganalisisan, penelusuran atau pengujian terhadap isi

yang terkandung dalam tes hasil belajar tersebut. Untuk memperolah

hasil tes yang valid, maka tes yang digunakan peneliti, dikonsultasikan

1 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2010, h. 236.
2 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 164.
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terlebih dahulu dengan guru bidang studi kimia yang mengajar di kelas

X SMA Negeri 7 Pekanbaru.

b. Reliabilitas Soal

Uji reliabilitas soal dalam penelitian ini menggunakan Anates

Versi 4. Anates Versi 4 adalah program aplikasi yang khusus

digunakan untuk menganalisa tes pilihan ganda dan uraian yang

dikembangkan oleh Drs. Karno To, M.Pd dan Yudi Wibisono, ST.3

Suatu tes dikatakan reliabel atau ajeg apabila beberapa kali

pengujian menunjukkan hasil yang relatif sama.4 Sungguhpun

demikian, masih mungkin terjadi perbedaan hasil untuk hal-hal

tertentu akibat faktor kebetulan, selang waktu, atau terjadinya

perubahan pandangan siswa terhadap soal yang sama. Adapun kriteria

reliabilitas tes sebagai berikut:

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

3 Irmayansyah, Pengaruh Prnggunaan Program Aplikasi Anates Versi 4 Terhadap Kinerja Guru
Dalam Menganalisis Butir Soal, 2011, h. 4.
4 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012,
h. 148.



32

c. Daya Pembeda Soal

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan

siswa yang bodoh (berkemampuan rendah).5

Seluruh kelompok pengikut tes dikelompokkan menjadi 2

kelompok, yaitu kelompok pandai atau kelompok atas (upper group)

dan kelompok bawah (lower group). Jika seluruh kelompok atas dapat

menjawab soal dengan benar, sedang kelompok bawah menjawab

salah, maka soal tersebut mempunyai D paling besar, yaitu 1,00.

Sebaliknya jika semua kelompok atas menjawab salah, tetapi

kelompok bawah menjawab benar maka nilai D nya -1,00. Tetapi jika

siswa kelompok atas dan siswa bawah sama-sama menjawab dengan

benar atau sama-sama salah, maka soal tersebut tidak mempunyai daya

pembeda sama sekali. Untuk mengetahui daya pembeda soal,

digunakan juga program Anates.

Kriteria yang digunakan yaitu:

D: 0,00-0,20 : jelek (poor)

D: 0,20-0,40 : cukup (satisfactory)

D: 0,40-0,70 : baik (good)

D: 0,70-1,00 : baik sekali (excellent)

5 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, h. 211.
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D : negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir sola

yang mempunyai D negatif sebaiknya dibuang saja.6

d. Tingkat Kesukaran Soal

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak

terlalu sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya

sesuatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty index). Besarnya

indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,00. Indeks kesukaran

ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Untuk mengetahui tingkat

kesukaran soal juga digunakan program anates.

Klasifikasi indeks kesukaran:

P 0,00 : Soal terlalu sukar

P 1,00 - 0,30 : Soal sukar

P 0,30 – 0,70 : Soal sedang

P 0,70 – 1,00 : Soal mudah

P 1,0 : Soal terlalu mudah7

Perbandingan antara soal mudah-sedang-sukar biasa dibuat 3-

4-3 artinya, 30% soal kategori mudah, 40% soal kategori sedang, dan

30% lagi soal kategori sukar. Misalnya dari 60 pertanyaan pilihan

ganda terdapat 18 soal kategori mudah, 24 soal kategori sedang, dan

18 soal kategori sukar. Perbandingan lain yang termasuk sejenis

6 Ibid., h. 218.
7 Ibid., h. 210.
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dengan proposi di atas misalnya 3-5-2 artinya, 30% soal kategori

mudah, 50% soal kategori sedang dan 20% soal kategori sukar.8

2. Analisis Data Penelitian

a. Analisa Data Awal (Uji Homogenitas)

Pengujian homogenitas varians (heteroscedasticity) dilakukan

untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang dibandingkan

merupakan kelompok-kelompok yang mempunyai varians homogen.

Perbandingan harus melibatkan kelompok-kelompok yang homogen

sehingga dapat diklaim bahwa perubahan yang terjadi yang

menyebabkan perbedaan kelompok setelah perlakuan hanya disebabkan

oleh pemberian perlakuan.9

Homogenitas varians diuji menggunakan rumus:

F =
		

Sedangkan untuk menghitung varians dari masing-masing

kelompok digunakan rumus:= ∑ 	 	(∑ )( ) dan 	 = 	 	(∑ 	 ) 	(∑ )( )

8 Nana Sudjana, op.cit., h. 135.
9 Purwanto, Statistika Untuk Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 176.
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Keterangan:

S1
2 :Varians kelas eksperimen

S2
2 : Varians kelas kontrol

n1 : Jumlah sampel kelas eksperimen

n2 : Jumlah sampel kelas kontrol

X1 : Nilai kelas eksperimen

X2 : Nilai kelas kontrol

F : Lambang statistik untuk menguji varians

Jika pada perhitungan awal didapat Fhitung < Ftabel, maka sampel

dikatakan mempunyai varians yang sama atau homogen.

b. Normalitas Data

Untuk melihat apakah data berdistribusi normal maka perlu

dilakukan uji normalitas data. Pengujian dilakukan untuk memeriksa

apakah sampel yang diambil mempunyai kesesuaian dengan populasi.10

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan Chi kuadrat (χ2),

Liliefors atau Klomogorov - Smirnov. Pada penelitian kali ini pengujian

normalitas dihitung dengan rumus Chi kuadrat (χ2) yaitu:

10 Ibid., h.156.
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	∑( )∑
Keterangan :

Oi : Frekuensi observasi

Ei : Frekuensi harapan

X2 : Chi kuadrat

Pada perhitungan diperoleh X2
hitung < X2

tabel maka dinyatakan bahwa

data berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika X2
hitung>X2

tabel maka

dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal.

c. Analisis Data Akhir (Uji Hipotesis)

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah

menganalisa data dengan t-test. Terdapat beberapa persyaratan t-test

yang digunakan untuk pengujian hipotesis, yaitu:

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

digunakan rumus t-test (rumus IV. 1), dengan t-tabel digunakan dk = n1

+ n2 – 2.

2) Bila jumlah anggota sampel n1 ≠ n2, dan varians homogen maka dapat

digunakan rumus t-test (rumus IV.1) dengan dk = n1 + n2 – 2.

3) Bila n1 = n2, varians tidak homogen dapat dapat digunakan rumus t-test

(rumus IV. 1), dengan dk = n1-1 atau n2-1.

4) Bila n1 ≠ n2 dan varians tidak  homogen. Untuk ini digunakan t-test.

Harga t sebagai pengganti t-tabel dihitung dari selisih harga t-tabel
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dengan dk (n1-1) dan (n2-1) dibagi dua, dan kemudian ditambahkan

dengan harga t yang terkecil. Maka rumus t-test:11
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Keterangan:

Mx = Rata-rata selisish nilai pretest dengan nilai posttest kelas

eksperimen

My = Rata-rata selisih nilai pretest dengan nilai posttest kelas

kontrol.

M = Nilai rata-rata hasil perkelompok

X = Deviasi setiap nilai X2 dari mean X1

Y =     Deviasi setiap nilai Y2 dari mean Y1.

Pengujian hipotesis:

Ha : Terjadi peningkatan terhadap hasil belajar kimia siswa melalui

strategi pembelajaran aktif Everyone is a Teacher Here dengan

menggunakan Talking Stick pada pokok bahasan Struktur Atom

dan Sistem Periodik Unsur.

11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 311.
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Ho : Tidak terjadi peningkatan terhadap hasil belajar kimia siswa

melalui strategi pembelajaran aktif Everyone is a Teacher Here

dengan menggunakan Talking Stick pada pokok bahasan

Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur.

t hitung ≥ t tabel berarti  H0 ditolak

t hitung ≤ t tabel berarti  H0 diterima

d. Peningkatan Hasil Belajar

Peningkatan yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran

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

(Susilawati, 2010):

N-gain =

Keterangan:

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

Spost = skor posttest.

Spre = skor pretest.

Smaks = skor maksimum (ideal) dari pretest dan posttest.
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Tinggi rendahnya gain yang dinormalisasi (N-gain) dapat

diklasifikasi sebagai berikut:

g > o,7 = tinggi

0,3 ≤ g ≤ 0,7 = sedang

g < 0,3 = rendah12

12 Ria Fitriani, Penerapan Pembelajaran Kooperatif Listening Team Untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan di Kelas XI SMA Negeri 9
Pekanbaru, 2012.


