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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMAN 2 Gadingrejo

Tahun Ajaran 2014-2015 yang tersebar dalam empat kelas (X1-X4). Pengambilan

sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling yaitu

teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu

berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui. Dalam hal ini per-

timbangan pengambilan sampel yang digunakan adalah tingkat kognitif  kedua

kelas relatif sama.

Berdasarkan informasi dari guru kimia kelas X yang memahami karakteristik sis-

wa di sekolah tersebut maka sebagai sampel yaitu kelas X1 dan X2. Berdasarkan

pengundian, kelas X1 sebagai kelas eksperimen yang menerapkan model pembela-

jaran inkuiri terbimbing dan kelas X2 sebagai kelas kontrol yang menerapkan

pembelajaran konvensional.

B. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan berupa data hasil tes sebelum pembelajaran di-

terapkan (pretes) dan data hasil tes setelah pembelajaran diterapkan (postes).
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Data pendukung penelitian ini yaitu data kinerja guru dan data aktivitas siswa.

C. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran inkuiri ter-

bimbing dan pembelajaran konvensional.

2. Variabel terikat

Variabel terikat pada penelitian ini adalah keterampilan menjawab pertanyaan

klarifikasi.

D. Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan menggunakan Non-

Equivalent (Pretest and Posttest) Control Group Design (Creswell, 2009) seperti

yang ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 3.  Desain penelitian

Kelas Pretes Perlakuan Postes
Kelas eksperimen O1 X O2

Kelas kontrol O1 – O2

Sebelum diterapkan perlakuan kedua kelompok sampel diberikan pretes (O1).

Kemudian pada kelas eksperimen diterapkan model pembelajaran inkuiri terbim-

bing (X) dan pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran konvensional. Selanjut-

nya, kedua kelompok sampel diberikan postes (O2).
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E. Instrumen dan Validitas Penelitian

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah:

1. Pemetaan, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai

dengan standar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

2. LKS materi reaksi redoks berbasis inkuiri terbimbing sebanyak 4 LKS.

3. Soal pretes dan postes adalah materi reaksi redoks yang terdiri dari 6 butir

soal uraian untuk mengukur keterampilan menjawab pertanyaan klarifikasi.

4. Lembar observasi kinerja guru dan lembar observasi aktivitas siswa.

Pengujian instrumen pada penelitian ini menggunakan validitas isi. Validitas isi

adalah kesesuaian antara instrumen dengan ranah atau domain yang diukur.  Ada-

pun pengujian validitas isi ini dilakukan dengan cara judgment. Pengujian dilaku-

kan dengan menelaah kisi-kisi, terutama kesesuaian antara tujuan penelitian, tu-

juan pengukuran, indikator, dan butir-butir pertanyaannya. Dalam hal ini dilaku-

kan oleh dosen pembimbing untuk menelaah kesesuaian tersebut.

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini adalah:

1. Observasi pendahuluan

a. Meminta izin kepada Kepala SMAN 2 Gadingrejo untuk melaksanakan

penelitian.

b. Menentukan populasi dan sampel penelitian sebanyak 2 kelas, yaitu kelas

kontrol dan kelas eksperimen.
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2. Pelaksanaan penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap persiapan

Menyusun pemetaan, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), LKS

dan instrumen tes. Kemudian validasi instrumen berupa soal pretes dan postes.

b. Tahap penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua kelas, yaitu kelas eksperimen dengan menerap-

kan model pembelajaran inkuiri terbimbing (X1) dan kelas kontrol dengan

menerapkan pembelajaran konvensional (X2).  Adapun prosedur pelaksanaan-

nya sebagai berikut:

a. Melakukan pretes dengan soal yang sama pada kelas eksperimen dan kelas

kontrol.

b. Pelaksanaan pembelajaran pada materi reaksi redoks  sesuai  pembelajaran

yang ditetapkan pada masing-masing kelas.

c. Melakukan postes dengan soal yang sama pada kelas eksperimen dan kelas

kontrol.

3. Menganalisis data.

4. Penarikan kesimpulan.

Adapun langkah-langkah penelitian tersebut ditunjukkan pada alur penelitian

sebagai berikut:
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Gambar 1.  Alur penelitian

G. Analisis Data

Setelah proses penelitian dan pengumpulan data selesai maka tahap selanjutnya

adalah pengolahan dan analisis data. Proses analisis data dilaksanakan dengan

tujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca

dan diinterpretasikan sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan

yang berkaitan dengan masalah, tujuan, dan hipotesis yang telah dirumuskan

sebelumnya.
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Validasi instrumen
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1. Mengubah skor menjadi nilai

Nilai pretes atau postes dirumuskan sebagai berikut:

Nilai siswa = ................. (1)

2. Menghitung n-Gain

Rumus n-Gain menurut Meltzer adalah sebagai berikut:

................. (2)

H. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji

perbedaan dua rata-rata.  Sebelum dilakukan uji perbedaan dua rata-rata, ada

beberapa uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.

1. Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dua sampel yang berasal dari

populasi berdistribusi normal atau tidak.

Rumusan hipotesis:

Ho = dua sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal

H1 = dua sampel yang berasal dari populasi tidak berdistribusi normal

Kenormalan data dihitung dengan menggunakan uji chi-kuadrat (χ2) dengan

rumus:

...................(3)
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Keterangan : = uji Chi-kuadrat
fo = frekuensi observasi
fe = frekuensi harapan

Kriteria uji: Terima Ho jika χ2
hitung ≤ χ2

tabel dengan taraf nyata 5% dan sebaliknya

(Sudjana, 2005).

2. Uji homogenitas

Uji homogenitas dua varians digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok

sampel mempunyai varians yang homogen atau tidak, maka dilakukan langkah-

langkah sebagai sebagai berikut:

Rumusan hipotesis

H0 (Sampel mempunyai varian yang homogen)

H1 (Sampel mempunyai varian yang tidak homogen)

Keterangan:
varians skor kelompok I
varians skor kelompok II

dimana dk1 = (n1-1) dan dk2 = (n2-1)

Rumus statistik yang digunakan adalah uji-F:

dengan ................. (4)

Keterangan :
varians terbesar
varians terkecil

x = n-Gain siswa
= rata-rata n-Gain

n = jumlah siswa

Kriteria uji: Terima H0 jika Fhitung < Ftabel pada taraf nyata 5% dan tolak sebaliknya

(Sudjana, 2005).
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3. Uji perbedaan dua rata-rata

Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk menentukan efektivitas perlakuan

terhadap sampel dengan melihat n-Gain keterampilan menjawab pertanyaan

klarifikasi pada materi reaksi redoks antara pembelajaran dengan model pem-

belajaran inkuiri terbimbing dengan pembelajaran konvensional dari siswa SMAN

2 Gadingrejo.

Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ho : µ1x≤ µ2x : Rata-rata n-Gain keterampilan menjawab pertanyaan klarifikasi

pada reaksi redoks yang diterapkan model pembelajaran inkuiri

terbimbing lebih rendah atau sama dengan rata-rata n-Gain ke-

terampilan menjawab pertanyaan klarifikasi dengan pembelajaran

konvensional.

H1 : µ1x> µ2x   : Rata-rata n-Gain keterampilan menjawab pertanyaan klarifikasi

pada reaksi redoks yang diterapkan model pembelajaran inkuiri

terbimbing lebih tinggi daripada rata-rata n-Gain keterampilan

menjawab pertanyaan klarifikasi dengan pembelajaran konven-

sional.

Keterangan:
µ1 : Rata-rata n-Gain (x,y) pada materi reaksi redoks pada kelas yang diterapkan

model pembelajaran inkuiri terbimbing
µ2 : Rata-rata n-Gain (x,y) pada materi reaksi redoks pada kelas dengan pembela-

jaran konvensional
x: Keterampilan menjawab pertanyaan klarifikasi.



25

Pada penelitian ini data sampel penelitian memiliki varians yang homogen maka

menggunakan uji-t (Sudjana, 2005).
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Keterangan:

1x = rata-rata n-Gain kelas eksperimen

2x = rata-rata n-Gain kelas kontrol
s2 = Varians
n1 = Jumlah siswa kelas eksperimen
n2 = Jumlah siswa kelas kontrol

2
1s = Varians kelas eksperimen
2
2s = Varians kelas kontrol

Dengan kriteria uji :

Pada tingkat kesalahan 5%, terima H0 jika  thitung < t(1-α) dan tolak sebaliknya

(Sudjana, 2005).


