
Ill METODOLOGI PENELITIAN

A Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu (quasi

eksperimen) "One Group Pretest-Postest Design'''' (Russeffendi, 2005).

Dalam (rancangan ini digunakan satu kelompok subyek dan diberi satu

perlakuan yaitu pembelajaran topik polimer dengan menggunakan pendekatan

kontekstual. Pertama-tama dilakukan pengukuran, lalu dikenakan perlakuan

untuk jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan pengukuran untuk kedua

kalinya:

Oi «~ Perlakuan —• O2

Keterangan :

Oi = pretes yang diberikan pada kelompok eksperimen

O2 = postes yang diberikan pada kelompok eksperimen

B Subyek Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di salah satu SMKN

Kabupaten. Subang karena:

1. Sangat jarang penelitian pendidikan kimia di sekolah kejuruan, padahal mata

diklat kimia memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari.
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2. Terpilihnya salah satu SMK di Kabupaten Subang, dimaksudkan a^^^f-'-^^j^ //

penelitiam ini dapat bermanfaat secara nyata pada daerah tempat tugas

peneliti.

3. SMKN ini memiliki laboratorium IPA dan tempat belajar yang layak.

Subjek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMKN

kelas XI tahun diklat 2006/2007. Pengambilan sampel dalam penelitian ini

didasarkan pada random sampling yaitu ketika setiap kelas mempunyai

kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel (Suharsimi, 2002). Dari hasil

pengundian tersebut diambil sampel sebanyak 1 kelas.

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini

digambarkan pada desain penelitian sebagai berikut:



ANALISIS

GBPP

STUDI PUSTAKA

MEMTLIH MASALAH

NfERUMUSKAN MASALAH

MENENTUKAN METODE

PENELITIAN

i

PERTANYAAN

PENELITIAN

MENENTUKAN

VARIABEL

MENENTUKAN SUMBER

DATA

MENYUSUN INSTRUMEN

UJI COBA INSTRUMEN

MENGUMPULKAN DATA

ANALISIS DATA

i
MENARIK KESIMPULAN

MENYUSUN LAPORAN

Gambar 3.1. Alur Penelitian

C Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data yang diinginkan, maka pada penelitian ini

diperlukan beberapa alat pengumpul data, yang terdiri dari:
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1 Panduan Observasi KBM

Panduan Observasi KBM digunakan untuk memperoleh gambaran

proses pembelajaran tentang topik polimer menggunakan pendekatan

kontekstual. Pengamatan dilakukan oleh peneliti dan guru yang

bersangkutan sebagai orang yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ini.

2 Tes Tertulis.

Tes tertulis ini berisi butiran-butiran soal yang bertujuan untuk

mengukur pemahaman konsep dan mengukur penguasaan keterampilan

proses baik sebelum maupun setelah implementasi pembelajaran. Tes

tertulis ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 3 soal uraian.

3 Panduan Wawancara

Panduan wawancara digunakan untuk mengetahui pendapat guru

mengenai penggunaan pembelajaran kontekstual pada konsep polimer

terhadap keterampilan proses sains dan pemahaman siswa . Wawancara

dilakukan baik secara bebas digunakan untuk mengungkap kesan-kesan

guru dan siswa terhadap pembelajaran ini sesudah penelitian. Wawancara

berstruktur untuk mengetahui tanggapan guru dan siswa tentang

pelaksanaan pembelajaran aplikasi kimia dalam pembelajaran

kontekstual.polimer berikut segala permasalahannya.

4 Angket

Penggunaan angket dalam penelitian ini untuk mengetahui respon

siswa terhadap pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual

pada topik polimer terhadap keterampilan proses sains dan pemahaman
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siswa. Setiap siswa diminta untuk menjawab suatu pernyataan dengan

jawaban ya, cukup/sering, kurang/jarang, dan tidak.

D Prosedur penelitian

Tahapan-tahapan prosedur yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini,

meliputi: studi pendahuluan, persiapan, implementasi dan diakhiri dengan

analisis hasil dan penyusunan laporan. Secara garis besar, langkah-Iangkah

sebagai berikut:

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan merupakan kegiatan orientasi dan observasi untuk

melihat keadaan di lapangan. Fokus studi pendahuluan adalah :

a Untuk memperoleh gambaran tentang kegiatan pembelajaran kimia di

kelas dan dalam upaya menciptakan kedekatan antara peneliti dengan

guru dan siswa.

b. Berdasarkan hasil orientasi dani observasi peneliti befsama dengan guru

mengidentifikasi prioritas permasalahan-permasalahan yang dihadapi,

seperti: masalah-masalah yang berhubungan dengan materi

pembelajaran, interaksi guru-siswa, metode, pendekatan, sarana dan

prasarana pembelajaran di dalam kelas.

2 Tahap Persiapan

Kegiatan pokok yang dilakukan pada tahap ini meliputi
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a. Mendiskusikan rencana penelitian kelas sebagai upaya meningkatkan

kualitas pembelajaran kimia, alternatif topik yang akan digunakan

dalam penelitian dan waktu pelaksanaan.

b. Bersama guru nendiskusikan dan menstimulasikan pelaksanaan

penelitian.

c. Mendiskusikan dasar-dasar pembelajaran kontekstual dan pemilihan

metode yang sesuai untuk topik polimer.

d. Melakukan tes awal untuk mengungkapkan pemahaman konsep awal

siswa pada topik polimer.

e. Dengan memperhatikan analisis pemahaman awal siswa, peneliti

bersama guru membuat rencana pembelajaran.

3 Tahap Implementasi

Rancangan pembelajaran yang telah disusun diimplementasikan pada

pembelajaran kimia secara kolaborasi oleh peneliti dan guru kimia.

Implementasi pembelajaran ini memerlukan waktu 10 jam pelajaran, yang

terdiri dari 8 jam pelajaran untuk PBM, 1 jam pelajaran untuk tes awal, dan

1 jam pelajaran untuk tes akhir. Guru melaksanakan pembelajaran dan

peneliti bertindak sebagai pengamat selama pembelajaran berlangsung.

Setelah implementasi ini selesai, maka dilakukan wawancara dan pengisian

angket terhadap siswa dan guru kimia.

4 Tahap analisis dan penyusunan laporan

Setelah implementasi pembelajaran kimia dengan pendekatan

kontekstual ini dilakukan dengan tuntas, dan semua data telah terkumpul
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selanjutnya dilakukan analisis data keseluruhan kegiatan ini dan kemudian

dilakukan penyusunan laporan.

E Pengujian Instrumen

1 Validitas butir soal

Validitas butir soal digunakan untuk mengetahui dukungan suatu butir

soal terhadap skor total. Untuk menguji validitas setiap butir soal, skor-

skor yang ada pada butir soal yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total.

Sebuah soal akan memiliki validitas yang tinggi jika skor soal tersebut

memiliki dukungan yang besar terhadap skor total. Dukungan setiap butir soal

dinyatakan dalam bentuk korelasi, sehingga untuk mendapatkan validitas suatu

butir soal digunakan rumus korelasi. Perhitungan dilakukan dengan

menggunakan rumus korelasi product moment Pearson.

xy

nVxy -(yxYy y)
,t u l (Arikunto, 2002)

Keterangan:

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel

yang dikorelasikan

N = jumlah siswa

X = skor tiap butir soal

Y = skor total

Kriteria validitas soal menurut (Arikunto, 2002) adalah sebagai berikut:
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0,80 < rxy < 1,00 : sangat tinggi

0,60 < rxy < 0,80 : tinggi

0,40 < rxy < 0,60 : cukup

0,20 < rxy < 0,40 : rendah

0,00 < rxy < 0,20 : sangat rendah

Kemudian untuk mengetahui signifikansi korelasi dilakukan uji-t dengan

rumus berikut:

t=r*yJfrT (Sudjana, 1996)
Keterangan:

/ = Daya pembeda dari uji-/

N = Jumlah subjek

rxy = koefisien korelasi

2 Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan alat evaluasi dalam

mengukurketepatan siswa menjawab soal yang diujikan satu kali. Rumus yang

digunakan adalah sebagai berikut:

r,, =-(—%%-r (Arikunto, 2002)
l1+r>d

Keterangan:

m = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan

ri/21/2 = korelasi antara skor-skor setiap belahan tes
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Kriteria tingkat reliabilitas adalah :

T\ i < 0,20 : tidak ada korelasi

0,20 < rn < 0,40 : korelasi rendah

0,40 < rn < 0,70 : korelasi sedang

0,70 < ri i < 0,90 : korelasi tinggi

0,90 < m < 1,00 : korelasi tinggi sekali

rn = 1,00 : korelasi sempurna

3 Tingkat kesukaran

Melihat tingkat kesukaran butir soal berdasarkan pada kelompok atas dan

kelompok bawah siswa yang telah disusun dengan menggunakan rumus:

P = — (Arikunto, 2002)

Keterangan:

P : indeks tingkat kesukaran

B : jumlah siswa yang menjawab soal itu benar

JS : jumlah seluruh siswa peserta tes

Kriteria tingkat kesukaran adalah :

0,00 < P < 0,30 : soal sukar

0,30 < P < 0,70 : soal sedang

0,70 < P < 1,00 : soal mudah

4 Daya pembeda untuk tes hasil belajar

Penghitungan daya pembeda setiap butir soal menggunakan rumus berikut:
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B B

D=-£- £_ =PA - PB (Arikunto,2002)
JA JB

Keterangan :

J = jumlah peserta tes

Ja = banyaknya peserta kelompok atas

Jb = banyaknya peserta kelompok bawah

Ba = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu benar

Bg = banyaknya peserta kelompok bawah menjawab soal itu benar

Pa = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar

Pb = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Kriteria daya pembeda adalah:

0,00 < D < 0,20 : jelek

0,20 < D <0,40 : cukup

0,40 < D < 0,70 : baik

0,70 < D <1,00 : baiksekali

F Pengoiahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data secara garis besar dilakukan dengan

menggunakan bantuan pendekatan serta hirarki statistik. Data primer hasil tes

siswa sebelum dan setelah perlakuan penerapan pembelajaran kontekstual

dianalisis dengan cara membandingkan skor tes awal dan tes akhir. Peningkatan
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yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran dihitung dengan rumus g faktor

(N-Gain) dengan rumus:

g=Spa*' pre (McItZCT, 2002)
^maks ~ ^pre

Keterangan :

Spost = skor tes akhir

Sprc = skor tes awal

Smaks = skor maksimum

Kriteria tingkat gain (g) adalah:

g < 0,3 rendah

0,31 < g < 0,7 : cukup/sedang

0,7 < g : tinggi

Pengolahan dan analisis data dengan menggunakan uji statistik dengan

tahapan-tahapan sebagai berikut:

1 Uji Normalitas dari data hasil pretes dan postes dari kelas eksperimen

dengan rumus:

x2 =±*± — (Ruseffendi, 1998)
fe

Keterangan :

fo = frekuensi dari hasil observasi

fe = frekuensi dari hasil estimasi
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2 Uji homogenitas dengan menggunakan uji variansi dua peubah bebas dengan

rumus:

S2

S' kecil

Kriteria:

Pada taraf signifikansi alpha, variansi sampel dikatakan homogen jika

Fmpks( Ftab» dengan Ftabel = (l-a)Fk;n-l

besar2 (Ruseffendi, 1998)
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