
III. METODE PENELITIAN

A. Populasi  dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA semester genap SMA YP

Unila Bandar Lampung tahun pelajaran 2008-2009, sedangkan sampel dalam

penelitian ini diambil dua  kelas dengan teknik pengambilan sampel yaitu cluster

random sampling.

B. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang diperoleh

dari hasil pretes keterampilan berpikir kritis dan postes keterampilan berpikir

kritis pada materi pokok koloid. Untuk mengumpulkan data-data tersebut disusun

instrumen penelitian berupa perangkat pembelajaran.

Soal pretes dan postes berupa soal pilihan jamak dikembangkan untuk mengukur

keterampilan berpikir kritis siswa.

C. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas dan satu veriabel terikat.

Sebagai variabel bebas adalah pembelajaran koloid dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif teknik NHT, dan sebagai variabel terikat adalah

keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pokok sistem koloid.

D. Desain dan Metode Penelitian
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1. Desain penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah randomized pretest-postest

control group design (Sugiyono, 2002). Di dalamnya terdapat langkah-langkah

yang menunjukan suatu urutan kegiatan penelitian yaitu:

Pretes Perlakuan Postes
Kelas eksperimen O1 X1 O2

Kelas kontrol O1 X2 O2

O1 adalah pre test  yang diberikan sebelum diberikan perlakuan, O2 adalah post

test yang diberikan setelah diberikan perlakuan (treatmen).  X1 adalah perlakuan

berupa penerapan pembelajaran kooperatif teknik NHT pada materi pokok koloid

dan X2 adalah perlakuan berupa pembelajaran konvensional

2. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen.  Di dalam penelitian

ini tes dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum dan sesudah treatmen diberikan.

Tes yang dilakukan sebelum treatmen disebut pre-tes dan sesudah treatmen

disebut pos-tes.  Pada penelitian ini dikembangkan alur penelitian dengan

langkah-langkah penelitian seperti pada Gambar 2.

Analisis konsep-konsep
pada topik koloid
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Gambar 2 . Alur Penelitian

E. Teknik Analisis Data

Data tes mengenai keterampilan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran

kooperatif teknik NHT dianalisis menggunakan metode statistik.

Kelas eksperimen

Pengajaran
konvensional;

Pembelajaran
Kooperatif teknik NHT

Kelas kontrol

Validitas
instrumen

Postes

Pretes

1. Penyusunan perangkat
pembelajaran Kooperatif
teknik NHT.

2. Kisi-kisi soal dan
spesifikasi soal dengan
indikator berpikir kritis

3. Butir soal

Postes

Pretes

Analisis data

Menarik Kesimpulan
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1. Validitas dan Reliabilitas

Agar data yang diperoleh sahih dan dapat dipercaya, maka dilakukan pengujian

terhadap butir soal pretes dan postes yang akan digunakan. Validitas adalah suatu

ukuran yang menunjukkan kesahihan suatu instrumen.  Sebuah instrumen

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Untuk variabel

keterampilan berpikir kritis siswa dihitung validitas butir soal atau validitas item.

Sebagai acuan validitas dapat dilihat dari Tabel 14 untuk kriteria valid atau tidak

valid untuk masing-masing butir soal yang akan digunakan.

Tabel 4. Makna validitas butir soal

Angka Korelasi Makna
> 0,30 Valid (Diterima)
0,10 0,30 Tidak Valid (Direvisi)
<0,10 Tidak Valid (Ditolak)

(Long, et ol, dalam Yuliani, 2008)

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat

dipercaya sebagai alat pengumpul data karena instrumen yang akan digunakan

sudah baik.  Sesuatu instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Kriteria dari hasil uji reliabilitas

untuk masing-masing butir soal dapat dilihat keterangannya seperti pada tabel 15.

Uji validitas dan uji reliabilitas setiap butir soal dilakukan dengan menggunakan

program SPSS 10.0.

Tabel 5. Makna reliabilitas butir soal

Angka korelasi Makna
1,000 Sempurna
0,900 0,999 Sangat tinggi
0,700 0,899 Tinggi
0,400 0,699 Sedang
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0,200 0,399 Rendah
< 0, 199 Tidak ada korelasi

(Subino dalam Yuliani, 2008)

2.  Analisis data hasil penelitian

Analisis data yang digunakan meliputi:

a. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berdistribusi normal

atau tidak untuk keperluan analisis data selanjutnya.  Apabila data berdistribusi

normal maka langkah selanjutnya kita gunakan uji parametrik, sedangkan apabila

data tidak berdistribusi normal maka langkah uji selanjutnya adalah dengan uji

non parametrik. Pengujian normalitas ini menggunakan program SPSS 10.

b. Uji homogenitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dibandingkan memiliki nilai

rata-rata dan varians yang identik atau tidak identik. Pengujian homogenitas

menggunakan program SPSS 10. Uji dua pihak dilakukan dengan pasangan H0

dan H1 sebagai berikut:

H0 = Data penelitian memiliki varians yang homogen

H1 = Data penelitian memiliki varians yang tidak homogen

Kriteria uji: pada taraf nyata 0, 05, untuk terima H0 jika Fhitung<Ftabel.

c. Uji N-Gain

Pengujian N-Gain dilakukan untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir

kritis siswa antara sebelum dan sesudah pembelajaran, dihitung dengan rumus:
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Keterangan :

Spre = Skor pre-tes

Spost = Skor pos-tes

Smaks = Skor maksimum

Tingkat perolehan skor dikategorikan atas tiga kategori, yaitu :

1) Tinggi :  g > 0,7

2) Sedang :  0,3 <  g < 0,7

3) Rendah :  g < 0,3

(Hake, 1998)

d. Uji hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan yaitu uji kesamaan dua rata-rata dari data N-gain

soal pretes dan postes.  Pasangan hipotesis nol dan tandingannya yang akan diuji

adalah

H0 : 1 = 2 :   Tidak ada perbedaan rata rata nilai N-Gain

keterampilan berpikir kritis siswa antara kelas eksperimen

dengan kelas kontrol.

H1 : 1 2 :  Terdapat perbedaan rata- rata nilai N-Gain keterampilan

berpikir kritis siswa kelas eksperimen dengan kelas

kontrol.

Statistik yang digunakan untuk uji ini adalah
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Keteranngan:

X 1
= Rata-rata nilai siswa kelas eksperimen

X 2
= Rata-rata nilai kelas kontrol

s = Standar Deviasi

s2 = Varians

n1 = Jumlah siswa kelas eksperimen

n2 = Jumlah siswa kelas kontrol

s2
1 = Varians kelas eksperimen

s2
2 = Varians kelas kontrol

Kriteria uji: terima H0 jika thitung < ttabel

Dengan df = (n1 + n2 -2).  Sudjana (2002)

Apabila H0 ditolak maka dilanjutkan dengan Uji perbedaan dua rata-rata.

Pasangan hipotesis nol dan tandingannya yang akan diuji adalah

H0 1 2 :   rata rata keterampilan berpikir kritis siswa kelas

eksperimen lebih kecil atau sama dengan rata-rata

keterampilan berpikir kritis siswa kelas kontrol.

H1 1 2 :  rata- rata keterampilan berpikir kritis siswa kelas

eksperimen lebih tinggi dengan rata- rata keterampilan

berpikir kritis kelas kontrol.

Statistik yang digunakan untuk uji ini adalah
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Keteranngan:

X 1
= Rata-rata nilai siswa kelas eksperimen

X 2
= Rata-rata nilai siswa kelas kontrol

n1 = Jumlah siswa kelas eksperimen

n2 = Jumlah siswa kelas kontrol

s 2
1

= Jumlah Varians kelas eksperimen

s 2
2

= Jumlah Varians kelas kontrol

Kriteria uji: terima H0 jika thitung < ttabel

Dengan df = (n1 + n2 -2).  Sudjana (2002)

3. Penghargaan kelompok

Penghargaan kelompok diberikan berdasarkan poin peningkatan kelompok.

Kelompok yang memperoleh poin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan

berhak mendapatkan penghargaan. Cara pemberian skor perkembangan individu

dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Cara perhitungan skor perkembangan individu

(Menurut Slavin dalam Trianto)

Skor penilaian Skor perkembangan
Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 0
10 poin sampai 1 poin di bawah skor awal 10
Skor kuis 0 sampai 10 poin di atas skor awal 20
Lebih dari 10 poin dari skor awal 30
Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor awal) 30
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Nilai kelompok dapat dihitung dengan rumus

Nk =
K

P

Keterangan : Nk = Nilai kelompok

P = Jumlah poin peningkatan individu anggota kelompok

K  = Banyaknya anggota kelompok

Kriteria dalam menentukan penghargaan kelompok dapat dilihat pada Tabel 7

berikut:

Tabel 7.  Kriteria penghargaan kelompok

Kriteria Predikat Kelompok

Nk 5

5 < Nk 15

15 < Nk 25

25 < Nk

-

Tim cukup bagus

Tim bagus

Tim sangat bagus

Penghargaan pada kelompok terdiri atas tiga tingkat sesuai dengan nilai

perkembangan yang diperoleh kelompok yaitu:

a. Tim sangat bagus diberikan bagi kelompok yang memperoleh nilai

kelompok 25 < Nk

b. Tim bagus diberikan bagi kelompok yang memperoleh nilai kelompok

15 < Nk

c. Tim cukup bagus diberikan bagi kelompok yang memperoleh nilai

kelompok 5 < Nk

( Ibrahim, dkk dalam Trianto, 2007)


