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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X SMAN 2 Kuok Kecamatan Kuok

Kabupaten Kampar pada semester genap tahun ajaran 2013/2014 yaitu pada

tanggal 4 April-17 Mei 2014.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN 2 Kuok Kecamatan

Kuok Kabupaten Kampar pada semester 2 tahun ajaran 2013/2014.

Sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran

kooperatif bermain jawaban terhadap hasil belajar siswa.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitan.40 Adapun yang menjadi

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMAN 2 Kuok

Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang terdiri dari 3 kelas, yaitu X1, X2

dan X3. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian diambil dua

kelas, setelah dilakukan uji homogenitas untuk pokok bahasan Reaksi

Oksidasi kepada semua populasi. Setelah didapat kelas yang homogen, maka

peneliti memilih sampel dengan teknik Random Sampling atau teknik acak

untuk menemukan kelas eksperimen dan kelas kontrol.

40Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 2003,
hlm. 102.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Tes

a. Data Untuk Uji Homogenitas

Uji homogenitas diberikan sebelum peneliti menentukan kelas

yang akan dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji

homogenitas berisi soal-soal tentang materi prasyarat pokok bahasan

hidrokarbon, setelah dilakukan uji homogenitas dari kedua kelas,

maka akan diperoleh kelas eksperimen dan kelas kontrol.

b. Data untuk Uji Hipotesis

1) Pretes dilakukan sebelum penelitian dimulai. Nilai dari tes ini

digunakan sebagai nilai pretes. Soal yang diberikan adalah soal

matei hidrokarbon.

2) Postes diberikan setelah penelitian selesai dilakukan untuk

memperoleh prestasi belajar siswa pada ranah kognitif setelah

diberikan perlakuan. Nilai dari tes ini digunakan sebagai nilai

postes. Soal yang diberikan sama dengan soal pretes, yaitu soal

materi Hidrokarbon.
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2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah instrumen penelitian yang menggunakan

barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku,

majalah, dokumen, jurnal, peraturan-peraturan, dan lain-lain.41

3. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengamati kegiatan guru yang

disesuaikan dengan model pembelajaran bermain jawaban. Observasi

merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan

menggunakan seluruh alat indera.42 Secara umum observasi dilakukan

untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.43

Observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar.

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 siswa lain yang

tidak termasuk dalam sampel penelitian. Soal-soal yang diuji cobakan

kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas, reabilitas, tingkat

kesukaran, dan daya pembeda.

41Hartono, Analisis Item Instrumen, Zanafa Publising, Pekanbaru, 2010, hlm. 78.
42Ibid., hlm. 77.
43Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2007, hlm. 76.
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a. Validitas Tes

Validitas tes digunakan dalam penelitian ini adalah validitas

isi atau content validity. Validitas isi dari suatu tes hasil belajar

adalah validitas yang diperoleh setelah dilakukan analisisan,

penelusuran atau pengujian terhadap isi yang terkandung dalam tes

hasil belajar tersebut.44 Oleh karena itu untuk memperoleh hasil tes

yang valid maka tes yang peneliti gunakan dikonsultasikan dengan

guru bidang studi kimia yang mengajar dikelas sampel.

b. Reliabilitas Tes

Reliabilitas dalam kamus bahasa Indonesia artinya dapat

dipercaya. Sebuah tes dapat dikatakan reliabel apabila hasil-hasil tes

menujukkan ketapan. Dengan kata lain, jika kepada para siswa

diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap

siswa akan tetap berada pada urutan (rangking) yang sama pada

kelompoknya.45 Dalam hal  ini teknik uji reabilitas soal

menggunakan sebuah rumus yang dikenal dengan rumus Spearman

Brown berikut:

44Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Rajawali Press, Jakarta, 1996, hlm.
164.

45Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, C.V Rajawali, Jakarta, 2008,
hlm. 59-60.
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Keterangan:46

r11 : Realibilitas tes secara keseluruhan

rb : Korelasi Product Moment antara belahan (ganjil-genap)

atau awal akhir

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 tinggi47

c. Tingkat Kesukaran Soal

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau

tidak terlalu sukar.48 Bilangan yang menunjukan sukar dan

mudahnya sesuatu soal disebut indek kesukaran (difficulty indekx).

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%

46Riduwan, Belajar Mudah Penelitian , Alfabeta, Bandung,  2012  , hlm. 102.
47Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, Multi Press, Yogyakarta, 2008,

hlm. 181.
48Suharsimi Arikunto, Op. cit. hlm. 207.
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soal kategori mudah, 40% soal kategori sedang, dan 30% soal

kategori sukar.49 Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal peneliti

menggunakan rumus:

JS

B
P 

Keterangan:

P : Indeks kesukaran

B : Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar

JS : Jumlah seluruh siswa peserta tes.50

Tabel III.1. Proporsi Tingkat Kesukaran Soal.51

Rentang TK Kategori

0,00 - 0,19 Sangat sukar

0,20 - 0,39 Sukar

0,40 - 0,59 Sedang

0,60 - 0,79 Mudah

0,80 - 1,00 Sangat mudah

d. Daya Pembeda

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi)

dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah).52

49Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, PT Remaja Rosdakarya,
Bandung, 2009, hlm. 136.

50Suharsimi Arikunto, Op. cit. hlm. 208.
51Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 101.
52Suharsimi Arikunto, Op. cit. hlm. 211.
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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.

Klasifikasi daya pembeda:

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)

D : negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir sola yang

mempunyai D negatif sebaiknya dibuang saja.53

Daya pembeda soal merupakan suatu ukuran apakah soal

mampu kelompok upper dan kelompok lower.

BA
B

B

A

A pP
J

B

J

B
D 

Keterangan:

53Ibid., hlm. 218.
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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 benar.54

2. Analisis Data Penelitian

a. Analisis Data Awal (Uji

Homogenitas)

Analisis data awal dimulai dengan pengujian homogenitas

dengan menggunakan uji Bartlet dengan rumus:

Derajat kebebasan (dk) = k-1, dan kriteria pengujian sebagai

berikut:

Jika berarti tidak homogen, dan

Jika berarti homogen.

Pengujian homogenitas varians menggunakan uji F dengan rumus:55

54Ibid., hlm. 213-214.
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terkecilVarians

terbesarVarians
F 

Sedangkan untuk menghitung varians dari masing-masing

kelompok digunakan rumus:
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1
2
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Keterangan: n1 = Jumlah siswa  kelompok eksperimen

n2 = Jumlah siswa kelompok kontrol

S1
2 = Varians kelas eksperimen

S2
2 = Varians kelas kontrol

X1 = Nilai kelas eksperimen

X2 = Nilai kelas kontrol

F = Lambang statistik untuk menguji varians

Membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel, dengan rumus:

dk pembilang = n-1 (untuk varian terbesar)

dk penyebut = n-1 (untuk varian terkecil)

taraf sifnifikan (α) = 0,05, dengan kriteria pengujian:

jika Fhitung > Ftabel berarti tidak homogen

jika Fhitung < Ftabel berarti homogen.56

b. Uji Normalitas

55Ridwan, Loc. cit.
56Ridwan, Loc. cit.
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Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data

terdistribusi normal maka perlu dilakukan uji normalitas data.

Pengujian dilakukan untuk melihat apakah sampel yang diambil

mempunyai kesesuaian dengan populasi. Pengujian normalitas dapat

dilakukan dengan menggunakan uji Chi kuadrat (X2) dengan rumus:

Keterangan: Fe = Frekuensi yang diharapkan

Fo = Frekuensi hasil pengamatan

X2 = Chi kuadrat.

Dengan membandingkan dengan nilai untuk

α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = k-1, dan kriteria pengujian

sebagai berikut: Jika artinya distribusi data tidak

normal

Jika artinya distribusi data normal.57

c. Analisis Data Akhir (Uji

Hipotesis)

57Ibid., hlm. 124.
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Pengujian hipotesis menggunakan 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 digunakan rumust-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 dengan dk (n1-1) dan (n2-1) dibagi dua, dan kemudian

ditambahkan dengan harga t yang terkecil. Maka rumus t-test:

(rumus IV. 1)

Keterangan: M = Nilai rata-rata hasil per kelompok

N = Banyaknya Subjek

x = Deviasi setiap nilai x2 dan x1

y = Deviasi setiap nili y2 dari mean y1
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Untuk mengetahui t tabel dk = Nx + Ny-2. Pengujian:

Hipotesis diterima t hitung ≥ t tabel dengan derajat nilai α = 0,05.

Untuk menentukan derajat peningkatan prestasi belajar

siswa dilakukan dengan menghitung koefisien determinasi (r2)

yang diperoleh dari rumus:

21

2

r

nr
t




 sehingga rumus menjadi

22

2
2




nt

t
r

Keterangan rumus:

t : Nilai t hitung

n : Jumlah sampel

r : Nilai koefisien korelasi

Sedangkan untuk mengetahui besarnya peningkatan

(koefisien pengaruh) didapat dari:

%1002  rKP

Keterangan: KP : Nilai Koefisien Diterminan

r : Nilai Koefisien Korelasi58

58Ibid., hlm. 139.
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