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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X SMA N 10 Pekanbaru, semester

1 tahun ajaran 2013/2014. Waktu pengambilan data dilaksanakan pada bulan

September 2013.

B. Objek dan Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X semester 1 SMA N 10

Pekanbaru tahun ajaran 2013/2014. Sedangkan objek penelitian ini adalah

penerapan strategi Mastery Learning dengan pemberian tugas resume untuk

meningkatkan hasil belajar kimia siswa kelas X SMA N 10 Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X1, X2,

X3, X4 SMA N 10 kelas X semester 1 tahun pelajaran 2013/2014.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 2 kelas dari 4 kelas yang ada.

Sampel ditentukan berdasarkan nilai rata-rata hasil ulangan harian siswa

pada pokok bahasan Sistem Periodik Unsur dan Struktur Atom. Kelas

yang memiliki nilai rata-rata yang sama akan dijadikan sampel. Penelitian

ini memperoleh 4 kelas yang memiliki nilai rata-rata yang hampir sama.

Uji homogenitas dilakukan terhadap keempat kelas tersebut, sehingga
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diperoleh 2 kelas yang telah homogen. Setelah kedua kelas homogen,

dipilih secara acak kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas X1 dipilih

sebagai kelas eksperimen dan kelas X2 dipilih sebagai kelas kontrol.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.1 Teknik yang digunakan

untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung

dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang

relevan penelitian.2

2. Tes

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan

untuk mengukur pengetahuan, kemampuan atau bakat, keterampilan yang

dimiliki individu atau kelompok.3

a. Data Untuk Uji Homogenitas

Pengujian homogen varian dilakukan untuk memastikan bahwa

kelompok-kelompok yang dibandingkan merupakan kelompok-

kelompok  yang mempunyai nilai varians homogen. Bila varians tidak

homogen maka perbedaan hasil setelah perlakuan tidak dapat dikatakan

merupakan akibat dari perlakuan, karena sebagian perbedaan adalah

1 Riduwan, Dasar-dasar Statistika (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 51.
2 Ibid., hal. 58
3 Hartono, Analisa Item Instrumen (Pekanbaru: Nusa Media, 2010), hal.102.
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perbedaan dalam kelompok yang dibandingkan sebelum perlakuan. Uji

homogenitas diberikan sebelum penelitian dilaksanakan. Soal yang

diberikan adalah soal-soal tentang materi prasyarat, yaitu materi Sistem

Perodik Unsur.

b. Data Untuk Uji Hipotesis

1) Pre-test

Pre-test dilakukan pada kedua kelas sebelum masuk materi

pokok bahasan Ikatan Kimia dan sebelum diberi perlakuan

penerapan strategi Mastery Learning dengan pemberian tugas

resume. Pemberian pre-test bertujuan untuk mengidentifikasi

kemampuan dasar siswa terhadap pokok bahasan Ikatan Kimia.

2) Post-test

Post-test ini diberikan pada kedua kelas setelah materi Ikatan

Kimia diajarkan dan keseluruhan proses perlakuan dilaksanakan.

Soal post-test yang diberikan sama dengan soal pre-test. Selisih nilai

pretest-posttest dari kedua kelas digunakan untuk menentukan

peningkatan hasil belajar siswa yang diberi perlakuan penerapan

strategi Mastery Learning dengan pemberian tugas resume dan yang

tidak diberi perlakuan.
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3. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan

pancaindra peneliti.4

4. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai.5

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 diujikan tersebut

kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat

kesukaran (TK) dan daya pembeda  (DP) soal.

a. Tes Validitas

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

materi pembelajaran.6 Oleh karena itu, untuk memperoleh tes yang

4 Ibid., hal. 165
5 Elizabeth Goenawan Ananto, Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan

Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 163.
6Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),

hal. 164.
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valid, maka tes yang peneliti gunakan terlebih dahulu dikonsultasikan

dengan guru bidang studi kimia yang mengajar di kelas sampel.

b. Tes Reliabilitas

Realibilitas mengacu kepada instrumen yang dianggap dapat

dipercaya digunakan sebagai alat pengumpul data. Sebuah tes dikatakan

reliabel apabila hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan atau

konsisten. Dengan kata lain, jika kepada para siswa diberikan tes yang

sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada

dalam urutan rangking yang sama dalam kelompoknya.7

Dalam penelitian ini, tes reliabilitas soal dilakukan menggunakan

pendekatan Single Test-Single Trial Method yaitu melakukan

pengukuran reliabilitas soal pada satu kelompok subyek, menggunakan

satu jenis alat pengukur, dan hanya dilakukan satu kali. Nilai reliabilitas

ditentukan dengan menggunakan program komputer ANATES Pilihan

Ganda Versi 4.0.9. Kriteria nilai reliabilitas:8

0,800 - 1,00 : sangat tinggi

0,600 – 0, 799 : tinggi

0,400 – 0,599 : sedang

0,200 – 0,399 : rendah

0,00 – 0,199 : sangat rendah

Rumus untuk menentukan nilai reliabilitas soal adalah: 9

7 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 60.
8Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.  257.
9Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hal. 100.
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Keterangan:

r11 : Nilai reliabilitas soal secara keseluruhan

p : Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar

q : Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah

(q =1-p)

∑pq : Jumlah hasil perkalian antara p dan q

n : Banyaknya item

S : Standar deviasi dari tes

c. Tingkat Kesukaran Soal

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak

terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk

mempertinggi usaha untuk memecahkan soal tersebut. Sebaliknya soal

yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak

mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya.

Cara melakukan analisis untuk menentukan tingkat kesukaran soal

adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:10

= 	 BN
Keterangan:

I : Indeks kesukaran

B : Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar

10 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT Remaja
Posdakarya), hal. 137.
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N : Jumlah seluruh siswa peserta tes

Kriteria indeks kesukaran soal diklasifikasikan sebagai berikut:

0,00 - 0,30 :  soal kategori sukar

0,31 - 0,70 : soal kategori sedang

0,70 - 1,00 :  soal kategori mudah

Perbandingan antara soal mudah-sedang-sukar bisa dibuat 3-4-3.

Artinya, 30% soal kategori mudah, 40% soal kategori sedang, dan 30%

lagi soal kategori sukar. Perbandingan lain yang termasuk sejenis

dengan proporsi di atas misalnya 3-5-2. Artinya, 30% soal kategori

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

d. Daya Pembeda

Daya pembeda soal merupakan suatu ukuran apakah butir soal

mampu membedakan murid pandai (kelompok upper) dengan murid

tidak pandai (kelompok lower). Bagi soal yang dapat dijawab benar

oleh siswa pandai maupun siswa tidak pandai, maka soal itu tidak baik

karena tidak mempunyai daya pembeda. Demikian pula jika semua

siswa baik pandai maupun tidak pandai tidak dapat menjawab dengan

benar, soal tersebut juga tidak baik karena tidak mempunyai daya

pembeda. Soal yang baik adalah soal yang dapat dijawab benar oleh

siswa-siswa yang pandai saja. Kriteria yang digunakan:

DB = < 0 :  daya beda soal sangat jelek

(soal sebaiknya tidak digunakan)

DB = 0,00 – 0,20 :  daya beda soal jelek
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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 baik

Daya pembeda soal objektif  ditentukan dengan rumus: 11

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 benar.

2. Analisis Awal (Uji Homogenitas)

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

Untuk menentukan nilai t-test yang akan digunakan dalam pengujian

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

tidak. Pengujian homogenitas varians menggunakan uji F dengan rumus:

terkecilVarians

terbesarVarians
F 

11Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hal. 218.
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Varians dari masing-masing kelompok digunakan rumus:
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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

Standar deviasi gabungan dari kedua kelas ditentukan menggunakan

rumus:

   
2

11

21

2
22

2
112





nn

SnSn
Sg

Jika pada perhitungan awal didapat Fhitung < FTabel, maka sampel dikatakan

mempunyai varians yang sama atau homogen.

3. Analisis Data Akhir (Uji Hipotesis)

a. Uji normalitas

Uji normalitas diperlukan untuk menguji kenormalan data sampel.

Rumus yang digunakan untuk uji normalitas ini adalah rumus chi

kuadrat, adalah sebagai berikut:12

2 = ( − ℎ)2ℎ
12 Sugiyono, Op.Cit. hal. 107.
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keterangan:

X2 = Chi kuadrat

Fo = frekuensi yang diobservasi

Fh = frekuensi yang diharapkan

Adapun rumus untuk mencari adalah:13

= ∑ × ∑∑
Dimana: ∑ : jumlah frekuensi baris pada sel yang dicari∑ : jumlah frekuensi kolom pada sel yang dicari∑ : jumlah frekuensi akhir pada tabel

Bila 		 ≥ 	 		
, distribusi data tidak normal

Bila 		 ≤ 		
, data berdistribusi normal

b. Uji Test-t

Rumus uji t adalah:

21

21

11

nn
S

XX
t

g 




Keterangan:

t = Lambang statistik untuk menguji hipotesis

1x = Nilai rata-rata selisih hasil postest dan pretest kelas

eksperimen

2x = Nilai rata-rata selisih hasil postest dan pretest kelas

13 Hartono, Statistik untuk Penelitian (Pustaka Pelajar: Pekanbaru, 2010), hal. 222.
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kontrol

Sg = Standar deviasi gabungan

Jika varians tidak sama atau tidak homogen (Fhitung > FTabel) maka uji t

yang digunakan adalah:

2

2
2

1

2
1

21'

n

S

n

S

XX
t






Kriteria pengujian t hitung terletak antara t Tabel (-t Tabel < t hitung <

tTabel), tTabel didapat dari daftar distribusi t dengan dk = n1 + n2 – 2 dengan

peluang t - ½α (α = 0,05) maka sampel dikatakan homogen.14

Ho = Tidak terjadi peningkatan hasil belajar

Ha = Terjadi peningkatan hasil belajar

thitung> tTabel berarti Ho ditolak

thitung< tTabel berarti Ho diterima

Standar deviasi gabungan dari kedua kelas ditentukan

menggunakan rumus:
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Keterangan:

F : Lambang statistik untuk menguji varians

t : Lambang statistik untuk menguji hipotesis

x1 : nilai tes 1

x2 : nilai tes 2

14 Nana Sudjana, Metoda Statistik (Bandung: Tarsito, 1996),  hal. 239.
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X1 : Rata-rata nilai tes sampel 1

X2 : Rata-rata nilai tes sampel 2

n1 : jumlah anggota kelas sampel 1

n2 : jumlah anggota kelas sampel 2

S1
2 : Varian kelas sampel 1

S2
2 : Varian kelas sampel 2

Sg : Standar deviasi gabungan

Analisis data N-gain dilakukan untuk melihat peningkatan hasil

belajar kimia siswa setelah penggunakan strategi Mastery Learning

dengan pemberian tugas pada pokok bahasan Ikatan Kimia. Hal ini dapat

dilakukan dengan menggunakan rumus uji gain sebagai berikut:

= 	 	 − 		 − 	
Hasil perhitungan diinterpretasikan dengan menggunakan gain

ternormalisasi menurut klasifikasi meltzer sebagai berikut:

0,7 < g <1 = tinggi

0,3	≤ g ≤ 0.7 =
0 < g < 0,3 = Rendah15

15 Bisono dalam Artikel Susetiyono dan Achmad A. Hinduan, Penerapan Model Syndicate
Group untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Zat dan Wujudnya untuk Kelas VII SMP
(Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan), hal. 47.


