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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode penelitian  

       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen 

(eksperimen semu). Sampel penelitian pada metode ini baik kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara acak. Tetapi bukan berarti 

kelompok sampel dibiarkan tidak setara, karena yang diambil adalah dua 

kelompok yang lebih mempunyai kesamaan di antara keseluruhan kelompok yang 

tersedia (Firman, 2008). Metode kuasi eksperimen ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh pembelajaran model siklus belajar hipotesis deduktif 

terhadap penguasaan konsep siswa. 

 

B. Desain penelitian  

 Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan dua kelas yakni satu 

kelas kontrol dan satu kelas eksperimen penelitian, keduanya diberi pretest 

sebelum pembelajaran dimulai. Setelah diberi perlakuan pada kelompok 

eksperimen dengan menggunakan metode praktikum melalui siklus belajar 

hipotesis deduktif dan dilakukan pembelajaran metode praktikum secara 

konvensional pada kelompok kontrol maka dilakukan posttest. Pre-test dan post-

test yang dilakukan berfungsi sebagai alat evaluasi hasil belajar siswa. Hal ini 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana perbedaan aspek kemampuan kognitif 

siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen (Sugiyono, 2007). Desain penelitian 

yang digunakan adalah “Pretest-Posttest, Non equivalent Control Group Design” 

sebagaimana tampak pada Tabel 3.1 berikut ini. 
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Tabel 3.1 Desain Penelitian Pretest-posttest Non equivalent Control Group 

Design 

Kelompok Pre-Test Perlakuan Post-Test 

Eksperimen  O1 X1 O2 

Kontrol  O3 X2 O4 

         (Firman, 2013) 

Dengan :   

 O1 dan O3 : Pretest  

 O2  dan O4:Posttest  

 X1  : Perlakuan model siklus belajar hipotesis deduktif. 

 X2  : Perlakuan model konvensional 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di salah satu SMA Negeri di kota Bandung. Pemilihan 

lokasi penelitian didasarkan pada waktu pembelajaran pada materi faktor-faktor 

yang mempengaruhi laju reaksi di sekolah tersebut, sesuai dengan waktu 

penelitian yang dilakukan.  

 

D. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI dari salah satu SMA 

Negeri di kota Bandung yang sedang mengikuti pembelajaran faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi pada semester 1. Penelitian ini melibatkan dua kelas 

dalam pelaksanaannya, yaitu satu kelas kontrol (kelas yang tidak mendapatkan 

perlakuan) dan satu kelas eksperimen (kelas yang mendapatkan perlakuan). Pada 

kelas eksperimen menggunakan model siklus belajar hipotesis deduktif, 

sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. 
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Pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol siswa dibagi menjadi delapan 

kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah ; 

1. Tes tertulis (Pre-Test dan Post-test) 

     Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan 

(Arikunto, 2013). Tes ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan konsep 

yang dimiliki oleh siswa, soal pre-test maupun post-test  masing-masing 

dibuat 8 soal pilihan ganda (PG) berdasarkan indikator pembelajaran yang 

dikembangkan mencakup ranah kognitif pemahaman (C2) dan analisis (C4). 

Pada penelitian ini, Pre test diberikan pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen untuk mengukur penguasaan konsep awal siswa pada masing-

masing kelas, pretest diberikan sebelum proses pembelajaran berlangsung. 

Sedangkan post-test digunakan untuk mengukur penguasaan konsep siswa 

setelah mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran yang berbeda (untuk kelas eksperimen menggunakan model 

siklus belajar hipotesis deduktif dan untuk kelas kontrol menggunakan model 

pembelajaran konvensional).  

2. Angket 

 Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang 

bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan 

pengguna (Riduwan, 2012). Angket siswa ini bertujuan untuk mencari 

informasi yang lengkap mengenai respon siswa terhadap pembelajaran 

dengan menggunakan metode praktikum dan model siklus belajar hipotesis 

deduktif. 

 

F. Proses Pengembangan Instrumen 

 Pada proses pengembangan instrumen ini dilakukan validasi instrumen. Jenis 

validasi yang dilakukan adalah validasi isi. Sebuah tes dikatakan memiliki 
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validasi isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi 

atau isi pembelajaran yang diberikan (Arikunto, 2010). Instrumen yang divalidasi 

yaitu berupa tes tertulis (pretest dan posttest) dalam bentuk butir-butir soal pilihan 

ganda.  

Validasi isi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan (judgement) dua orang 

dosen pembimbing yang sudah dianggap ahli serta kompeten dalam melihat 

kesesuaian antara butir soal dengan indikator pembelajaran yang akan diukur agar 

menghasilkan tes dengan validasi tinggi. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data penelitian ini diperoleh melalui tes tertulis (pretest dan 

posttest), dan angket. Dari tes tertulis diperoleh jawaban siswa yang berkaitan  

dengan penguasaan konsep siswa pada pembelajaran materi faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi menggunakan model pembelajaran hipotesis deduktif. 

Angket digunakan untuk memperoleh informasi pendapat siswa mengenai respon 

siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan metode praktikum melalui 

model siklus belajar hipotesis deduktif. 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis tes tertulis (Pre-Test dan Post-Test) 

Data yang diperoleh diolah melalui tahapan-tahapan berikut ini: 

 Memberikan skor atau nilai mentah terhadap setiap jawaban pretest 

dan posttest siswa dengan ketentuan: jawaban benar pada no 1, 3, 5, 7 

diberi nilai 10 dan jawaban benar pada no 2, 4, 6, 8 diberi nilai 15, 

jawaban salah diberi nilai 0. 

 Mengubah skor mentah pretest dan posttest kedalam nilai presentase, 

berdasarkan rumus: 

Nilai Persentase = 
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                 (Firman, 2000) 

Kategori interpretasi persentase skor yang dikemukakan oleh Arikunto 

(2010) seperti terlihat pada tabel 3.2.  

Tabel 3.2 Kategori Skor Pencapaian (Arikunto, 2010) 

No Nilai (%) Kategori 

1 81-100 Baik Sekali 

2 61-80 Baik 

3 41-60 Cukup 

4 21-40 Kurang 

5 0-20 Kurang sekali 

 

 Menghitung normalitas gain setiap siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Hal ini dilakukan untuk menganalisis peningkatan 

kemampuan kognitif siswa (sebelum dan sesudah penerapan metode 

pembelajaran) dengan cara menghitung normalitas gain dengan 

rumus: 

N-Gain = 
                         

                          
            

(Sudjana, 2005)           

 Menghitung nilai n-gain rata-rata keseluruhan siswa, pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kategori interpretasi persentase skor 

yang dikemukakan oleh Arikunto (2010) seperti terlihat pada tabel 

3.2.  

 Mengolah data n-gain secara statistik untuk menguji signifiknasi 

perbedaan rata-rata n-gain siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

secara keseluruhan dengan menggunakan program SPSS versi 18.0 

melalui beberapa tahap yaitu:  

1) Uji Normalitas 

Dalam menganalisis data, uji normalitas merupakan bagian 

pendahuluan yang penting. Hasil dari uji normalitas ini berhubungan 
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dengan jenis statistik yang akan digunakan dalam penelitian. Tujuan 

dilakukannya uji normalitas ialah untuk melihat normal atau tidaknya 

suatu data. Bila data yang diperoleh terdistribusi normal, maka analisis 

statistik selanjutnya menggunakan analisis statistik parametrik. 

Sedangkan bila data tidak terdistribusi normal, maka digunakan 

analisis statistik nonparametrik. 

Dalam pengujian normal ini, dilakukan dengan bantuan software 

SPSS versi 18.0. Sehingga didapat data yang  lebih akurat. Pada 

software  SPSS, ketika data diolah dalam Uji Shapiro-Wilk terdapat 2 

ketentuan : 

1. Data berdistribusi normal, jika nilai Sig ≥ α 

2. Data tidak berdistribusi normal, jika nilai Sig < α 

Biasanya α = 0.05 atau 0.01 

Langkah untuk menetapkan kenormalan, kriteria yang 

berlaku adalah sebagai berikut. 

1. Tetapkan tarap signifikansi uji misalnya α = 0.05 

2.  Bandingkan α dengan taraf signifikansi yang diperoleh 

3.  Jika signifikansi yang diperoleh ≥ α, maka sampel berasal dari  

 populasi yang berdistribusi normal  

4.  Jika signifikansi yang diperoleh < α , maka sampel bukan berasal  

 dari populasi yang berdistribusi normal. 

(Candiasa,2003)    

2) Uji Signifikasi 

Berdasarkan uji normalitas, ternyata data tidak terdistribusi normal, 

maka dilakukan uji nonparametrik yaitu uji Mann Whitney. Uji ini 

dilakukan untuk menguji hipotesis, apakah ada perbedaan yang 

signifikan untuk peningkatan penguasaan konsep siswa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pengujian ini  dilakukan untuk menguji 

hipotesis apakah pembelajaran dengan menggunakan model siklus 

belajar hipotesis deduktif dapat meningkatkan penguasaan konsep 

siswa, berbeda secara signifikan dibandingkan dengan metode 
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konvensional. Uji mann whitney dilakukan atau diolah dengan 

menggunakan program SPSS versi 18,0.  

Adapun kriteria uji mann whitney yaitu :  

Hipotesis : 

HO : Tidak terdapat perbedaan skor antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol. 

Hi :  Terdapat perbedaan skor antara kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol. 

Pengambilan keputusan : 

Jika  Asymp.Sig.(2-tailed) dengan probabilitas > 0,05 maka  , maka  H0 

diterima dan H1 ditolak 

Jika  Asymp.Sig.(2-tailed) dengan probabilitas < 0,05 maka  H0 ditolak 

dan H1 diterima 

(Ghozali, 2005) 

2. Analisis data angket 

Mengolah Skor 

Pengolahan skor angket respon siswa dilakukan dengan mengikuti 

tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Riduwan (2012) sebagai berikut:  

1) Menjumlahkan skor seluruh responden pada setiap item pernyataan yang  

terdapat dalam angket respon siswa. 

2) Menentukan skor maksimal setiap respon siswa terhadap pembelajaran 

menggunakan model siklus belajar hipotesis deduktif. 

Skor maksimal = skor tertinggi respon siswa x jumlah responden 

3) Menghitung presentase skor setiap item penyataan. 

Presentase setiap item pernyataan = 
                                

              
        

4) Menghitung rata-rata presentase respon siswa terhadap pembelajaran. 

Rata-rata presentase respon siswa= 
                                       

             
        

5) Melakukan interpretasi presentase respon siswa 
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Tabel 3.3 Kategori Skor Pencapaian (Riduwan, 2012) 

Rentang Persentase Skor Kategori 

<20  Kurang Sekali 

21-40  Lemah 

41-60 Cukup 

61-80 Kuat 

81-100 Sangat Kuat  
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I. Alur Penelitian 

Penelitian yang dilakukan mengikuti alur yang dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 

 

Tahap Persiapan 

Tahap Pelaksanaan 

Tahap Akhir 

Analisis Kompetensi 

Dasar (KD)  

Studi kepustakaan tentang model pembelajaran 

siklus belajar hipotesis deduktif, penguasaan 

konsep, dan metode praktikum 

Analisis materi faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi  

Pembuatan Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Pembuatan instrumen penelitian (pretest, 

posttest, dan angket) 

Validasi RPP dan instrumen 

penelitian 

Perbaikan 

Post-test 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Pengisian angket 

Pengolahan dan analisis data 

Menarik Kesimpulan 

Pre-test 
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Berdasarkan gambar 3.1 pada dasarnya penelitian ini dilakukan melalui tiga 

tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir.   

1. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan yaitu: 

1) Menganalisis Kompetensi Dasar (KD). 

2) Melakukan studi kepustakaan tentang model pembelajaran siklus belajar 

hipotesis deduktif, penguasaan konsep, dan metode praktikum. 

3) Menetapkan materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 

4) Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  dengan model 

siklus belajar  hipotesis deduktif untuk kelas eksperimen dan pembelajaran 

konvensional untuk kelas kontrol. 

5) Pembuatan instrumen penelitian (pretest, posttest, dan angket). 

6) Melakukan validasi RPP dan instrumen penelitian. 

7) Melakukan perbaikan RPP dan instrumen penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

 Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan yaitu: 

1) Memberikan pretest atau tes awal pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi. 

2) Melakukan pembelajaran faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

dengan model siklus belajar hipotesis deduktif pada kelas eksperimen dan 

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol sesuai rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang telah dibuat.   

3) Pelaksanaan posttest bagi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 

4) Memberikan angket kepada kelompok eksperimen untuk mengetahui 

respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan metode praktikum 

melalui siklus belajar hipotesis deduktif. 
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3. Tahap Akhir 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir yaitu: 

1) Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari pretest dan posttest dan 

angket. 

2) Mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh.  

3) Menarik kesimpulan penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


