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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilakukan

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

eksperimen akan diterapkan Model Creative Problem Solving dengan Metode

Demonstrasi sedangkan pada kelas kontrol tidak diterapkan Model Creative

Problem Solving dengan Metode Demonstrasi. Kedua kelas terlebih dahulu

diberikan soal pretes, setelah dilakukan perlakuan, selanjutnya diberikan

postes. Soal yang digunakan pada pretes dan postes itu sama. Selisih nilai

pretes dan postes antara kelas eksperimen dan kontrol merupakan data yang

digunakan untuk melihat pengaruh hasil belajar siswa setelah diterapkan

Model Creative Problem Solving dengan Metode Demonstrasi.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2013/2014

yaitu mulai 28 April sampai 21 Mei 2014 yang dilakukan sebanyak 4 kali

pertemuan di dalam kelas. Penelitian ini dilakukan di SMA N 1 Singingi, Jln.

Jendral Sudirman No.175 Muaralembu Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi.

C. Objek dan Subjek

Objek penelitian ini adalah pengaruh penerapan model pembelajaran

kooperatif Creative Problem Solving dengan metode Demonstrasi terhadap

hasil belajar siswa pada pokok bahasan Sistem Koloid di Kelas XI IPA SMA
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Negeri 1 Singingi. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI

IPA  SMA Negeri 1 Singingi tahun ajaran 2013/2014.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.1 Populasi pada

penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA N 1 Singingi pada tahun

ajaran 2013/2014 yang terdiri dari 2 kelas, kemudian dilakukan uji

homogenitas.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi.2 Untuk

menentukan sampel dalam penelitian ini peneliti melakukan uji

homogenitas pada kedua kelas. Dari hasil kedua kelas ternyata homogen

atau sama, sehingga diperoleh kelas XI IPA1 sebagai kelas eksperimen

dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol. Kedua kelas terlebih dahulu

diberi pretest, kemudian kelas eksperimen dilakukan pembelajaran dengan

menerapkan model pembelajaran creative problem solving dengan metode

demonstrasi, sedangkan pada kelas kontrol tidak diterapkan model

pembelajaran creative problem solving dengan metode demonstrasi. Pada

akhir pembelajaran kedua kelas diberi postes.

Tabel III. 1. Rancangan Penelitian
Reksperimen O1 X O2

Rkontrol O3 - O4

1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 1998), hal. 115.

2Ibid., hal. 115.
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Keterangan :

R = kelompok eksperimen dan kontrol diambil secara random.

O1, O3 = pretest.

O2, O4 = postest

X      = perlakuan berupa model pembelajaran creative problem solving
dengan metode demonstrasi dikelas eksperimen

- = metode ceramah, tanya jawab di kelas kontrol3

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tes

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan

untuk mengukur pengetahuan, kemampuan atau bakat, intelegensi, dan

ketrampilan yang dimiliki individu atau kelompok.4

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

a. Tes Uji homogenitas dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Uji ini

dilakukan untuk melihat kesamaan kemampuan dasar antara dua kelas,

dan soal yang diberikan adalah soal–soal tentang materi sebelum pokok

bahasan koloid yaitu asam basa.

b. Tes Pretes dilakukan sebelum penelitian dimulai. Nilai dari tes ini

digunakan sebagai nilai pre-test. Soal yang diberikan adalah soal materi

koloid.

3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta,2011),
hal. 159

4 Hartono, Analisis Item Instrumen (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2010), hal. 73.
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c. Tes Postest diberikan setelah penelitian selesai dilakukan untuk

memperoleh hasil belajar siswa setelah diberiakan perlakuan. Nilai dari

tes ini digunakan sebagai nilai postest. Soal yang diberikan sama

dengan soal pretest, yaitu koloid.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber

pada benda yang tertulis. Peneliti mengumpulkan data yang bertujuan

untuk mengetahui sejarah sekolah, keadaan guru, siswa, sarana dan

prasarana yang ada disekolah.

3. Observasi

Observasi sebagai alat penelitian yang digunakan untuk mengukur

tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat

diamati.5

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Butir Soal

Soal yang diuji cobakan tersebut kemudian di analisis untuk

mengetahui validitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal.

a. Validitas Tes

Validitas tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah

validitas isi (content validity). Suatu tes memiliki validitas isi apabila

telah mencerminkan indikator pembelajaran untuk masing-masing

5 Nana Sudjana, Loc. Cit. hal. 84.
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materi pembelajaran6. Menentukan validitas isi tidak menggunakan

rumus tertentu, cukup dengan tenaga-tenaga ahli bidang studi dan ahli

lapangan (Expert judgement)7. Oleh karena itu, untuk memperoleh tes

yang valid, maka tes yang penulis gunakan terlebih dahulu

dikonsultasikan dengan guru bidang studi kimia yang mengajar dikelas

XI IPA SMA N 1 Singingi.

b. Reliabilitas

Reliabilitas suatu tes merupakan ukuran yang menyatakan

tingkat kekonsistenan tes itu, artinya tes itu memiliki keandalan, untuk

digunakan alat sebagai ukur dalam jangka waktu yang relative lama.

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas soal menggunakan program Anates,

yaitu suatu program komputer yang digunakan untuk menganalisis soal

yang akan digunakan sebagai instrumen dalam penelitian. Untuk

menentukan reliabilitas tes dapat menggunakan rumus Pearson Product

Moment, yaitu8 :

rxy = N	×∑XY− (∑X	×∑Y)N	×∑X2− ∑X 2)(N	×∑Y2− ∑Y 2
Keterangan:

:   Koefisien korelasi∑X :   Jumlah Skor Ganjil∑Y :   Jumlah Skor Genap
N :   Banyaknya item

6 Anas Sudijono, Pengantar Evaaluasi Pendidikan (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,
2007), .hal. 164.

7 Daryanto, Belajar dan Mengajar (Bandung: Yrama Widya, 2010), hal. 139.
8 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 104.
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Interprestasi terhadap nilai koefisien korelasi rxy digunakan kriteria

Nurgana berikut ini :

0,90 < rxy< 1,00        : sangat tinggi
0,70 < rxy< 0,90        : tinggi
0,40 < rxy< 0,70        : sedang
0,20 < rxy< 0,40        : rendah
Rxy< 0,20 : sangat rendah9

c. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk

menyatakan apakah suatu soal termasuk ke dalam suatu kategori mudah,

sedang atau sulit. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau

tidak terlalu sulit. 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

Tabel III. 2. Kriteria tingkat kesukaran soal

Tingkat Kesukaran Evaluasi

0,00 < TK < 0,30 Sukar

0,30 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang

0,70 ≤ TK ≤ 1 Mudah10

9 Asep Jihad, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012), hal. 18.
10 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),

hal. 210.



43

Ada beberapa dasar pertimbangan dalam menentukan proporsi

jumlah soal kategori mudah, sedang dan sukar. Pertimbangan pertama

adalah adanya keseimbangan, yakni jumlah soal sama untuk ketiga

kategori tersebut. Pertimbangan kedua didasarkan atas kurva normal.

Artinya, sebagian besar soal berada dalam kategori sedang, sebagian lagi

termasuk kedalam kategori mudah dan sukar dengan proporsi yang

seimbang. 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

diatas misalnya 3-5-2 artinya 30% soal kategori mudah, 50% soal kategori

sedang dan 20% soal kategori sukar.11

d. Daya Pembeda Soal

Daya pembeda adalah angka yang menunjukkan perbedaan

kelompok tinggi dengan kelompok rendah. Daya pembeda sebuah butir

soal adalah kemampuan butir soal itu untuk membedakan antara siswa

yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang tidak pandai12.

Dengan menggunakan 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

11 Nana Sudjana, Op. Cit. hal. 153-156.
12 Ibid., hal. 211.
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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

Klasifikasi daya pembeda soal:
D : 0,00 – 0,20:   daya beda soal jelek
D : 0,20 – 0,40 :   daya beda soal cukup
D : 0,40 – 0,70 :   daya beda soal baik
D : 0,70 – 1,00:   daya beda soal baik sekali
D : negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai
nilai D negatif sebaiknyabdibuang saja.13

2. Analisis Data Penelitian

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian

ini adalah rumus Test “t” yaitu salah satu uji statistik yang digunakan

untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari dua

buah sampel (2 buah variabel yang dikomparatifkan)14.

Data yang dianalisa adalah sebagai berikut:

a. Analisis data awal (Uji Homogenitas)

Analisis data awal dimulai dengan pengujian homogenitas varians

menggunakan uji F dengan rumus :

F =
		

F = lambang statistik untuk menguji varians.15

Sedangkan untuk menghitung varians dari masing-masing kelompok

digunakan rumus :

S1
2 =

n ∑ (∑ )( ) 					dan S2
2 =

n ∑ (∑ )( )
13 Ibid., hal. 218.
14 Hartono, Statistik Untuk Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 178.
15 Riduwan, Op. Cit. hal. 119.
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Keterangan :
S1

2 =Varian kelas eksperimen
S2

2 = Varian kelas kontrol
n1 = Jumlah sampel kelas eksperimen
n2 = Jumlah sampel kelas kontrol
x1 = Nilai kelas eksperimen
x2 = Nilai kelas kontrol

Sampel dikatakan mempunyai varians yang sama atau homogen

jika perhitungan data awal didapat Fhitung < Ftabel. Kemudian dilanjutkan

menguji kesamaan rata-rata (uji dua pihak) menggunakan rsumus tes-t

berikut :

Keterangan : Jika : Fhitung > Ftabel, tidak homogen

Jika : Fhitung < Ftabel, homogen16.

t = 	 	
Keterangan :
t = Lambang statistik untuk menguji hipotesis
x1 = Nilai rata-rata kelas eksperimen
x2 = Nilai rata-rata kelas kontrol
S1

2 = Varian kelas eksperimen
S2

2 = Varian kelas kontrol
n1 = Jumlah sampel kelas eksperimen
n2 = Jumlah sampel kelas kontrol
x1 = Nilai kelas eksperimen
x2 = Nilai kelas kontrol17

Sampel dikatakan homogen dengan kriteria pengujian jika thitung

terletak antara ttabel (ttabel < thitung < t ), dimana ttable diperoleh dari daftar

distribusi t dengan distribusi dk = n1 + n2-2 (α = 0,05).

16 Riduwan, Op. Cit. hal. 120.
17 Purwanto, Statiska Untuk Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hal. 198.
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b. Uji Normalitas

Menganalisis data dengan menggunakan tes “t”, maka

sebelumnya dilakukan terlebih dahulu uji normalitas, uji ini bertujuan

untuk menguji apakah sampel dalam penelitian ini berasal dari populasi

yang normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan

uji Chi Kuadrat	 		 atau Kolmogorov-Smirnov.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji chi

kuadrat ( 		) dengan rumus:18 X2 =
∑ (fo	–	fh)2∑ fh

Keterangan:

: Frekuensi observasi

fh : Frekuensi harapan

X2 : Chi kuadrat

Data dikatakan berdistribusi normal apabila ℎ 	2 ≤ 2 jika

kedua data mempunyai sebaran yang normal, maka langkah selanjutnya

dilakukan uji homogenitas agar uji tes “t” dapat dilanjutkan. Jika salah

satu data atau keduanya mempunyai sebaran data yang tidak normal

maka pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis tes statistik

nonparametrik.

c. Analisis Data akhir (Uji Hipotesis)

Uji hipotesis menggunakan rumus uji- t pihak kanan dengan

kriteria probabilitas (1-α) dengan hipotesis pengujian :

1) H0 : µ = µ0 ( artinya tidak ada peningkatan Hasil belajar melalui

model pembelajaran kooperatif creative problem solving dengan

18 Ibid, hal. 157.
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metode demonstrasi pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol

yang menggunakan metode konvensional terhadap perbedaan hasil

belajar siswa pada mata pelajaran kimia khususnya pokok bahasan

koloid.

2) H0 : µ > µ0 ( artinya ada peningkatan Hasil belajar melalui model

pembelajaran kooperatif creative problem solving dengan metode

demonstrasi pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol yang

menggunakan metode konvensional terhadap perbedaan hasil belajar

siswa pada mata pelajaran kimia khususnya pokok bahasan koloid,

dimana hasil belajar siswa kelas eksperimen jauh lebih baik dari

pada hasil belajar siswa di kelas kontrol. Rumus yang digunakan

untuk uji-t adalah sebagai berikut:19

= ∑ + 	∑ 	+ − 2 1 + 1
Keterangan:

Mx = nilai rata-rata kelas kontrol
My = nilai rata-rata kelas eksperimen
x = deviasi setiap nilai x1 dan x2 kelas kontrol
y = deviasi setiap nilai y1 dan y2 kelas eksperimen

19 Suharsimi Arikunto, Loc.Cit. hal. 354.
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3) Kriteria pengujian H1 diterima jika thitung > ttabel. Nilai ttabel diperoleh

dari tabel distribusi t dengan dk = n1 + n2 – 2 dan kriteria

probabilitas 1 – α.

Jika H1 diterima, maka peningkatan hasil belajar siswa melalui

model pembelajaran kooperatif Creative Problem Solving dengan metode

demonstrasi pada mata pelajaran kimia khususnya pokok bahasan koloid

dapat dilihat dari kelas eksperimen dan kelas kontrol.

d. Uji Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat digunakan

untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel

tidak bebas. Bila koefisien determinasi r2 = 0, berarti variabel bebas tidak

mempunyai pengaruh sama sekali (0%) terhadap variabel tidak bebas.

Bila, koefisien determinasi r2 = 1 berarti variabel tidak bebas

100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Karena itu letak r2 berada dalam

selang (interval) antara 0 dan 1. Secara aljabar dinyatakan20:21:0 ≤ ≤ 1	Rumus uji determinasi adalah: 2 = 22+ − 2
Keterangan:
r2 = koefisien determinasi
t = koefisien tes “t”
n = banyak siswa

20 Soegyarto, Statistik Lanjutan (Jakarta: Rinneka Cipta, 2004), hal. 236.
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Selanjutnya untuk menyertakan besar kecilnya sumbangan

variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien

diterminan sebagai berikut: 2223

Kp = r2 x 100%

Keterangan:

t = lambang statistik untuk menguji hipotesis
r2 = koefisien determinasi
Kp = koefisien pengaruh.

22 Riduwan, Op. Cit. hal. 224.


