
25 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X semester ganjil SMA 

Tri Sukses Natar Lampung Selatan  tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 

246 siswa dan tersebar dalam 7 kelas. Sampel penelitian diambil menggunakan 

teknik purposive sampling.  Artinya sampel diambil dari populasi dengan sengaja 

berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu atas dasar perbedaan jenis kelamin dan 

kemampuan awal siswa yang hampir sama. Kelas  X3 sebagai kelas eksperimen I 

yang diberi perlakuan menggunakan pembelajaran tipe NHT dan kelas  X5 se-

bagai kelas eksperimen II yang diberi perlakuan menggunakan pembelajaran tipe 

TPS.  

 

B. Desain Penelitian 

 

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian yang dimodifikasi dari 

Fraenkel dan Wallen (2006) yaitu The Matching-Only Posttest-Only Group 

Design. Desain ini menggunakan teknik perbedaan  nilai rata-rata posttest 

kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II.  Desian penelitian yang 

akan dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Desain Penelitian 

 

 Perlakuan Posttest 

Kelas eksperimen I M1 O 

Kelas eksperimen II M2 O 
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Dengan keterangan O adalah posttest yang diberikan setelah diberikan perlakuan. 

M1 adalah perlakuan berupa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT  

dan  M2 perlakuan berupa model pembelajaran kooperatif tipe TPS.  

 

C.  Jenis dan Variabel Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer yang bersifat kuantitatif, yaitu data hasil tes 

setelah pembelajaran diterapkan (posttest). 

 

Variabel yang digunakan dalam  penelitian ini adalah:  

 1)  Variabel bebas  

 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah : 

        a.  Model pembelajaran tipe NHT  

       b.  Model pembelajaran tipe TPS 

  2)  Variabel terikat 

Variabel terikatnya berupa nilai tes  penguasaan konsep siswa pada 

materi ikatan kimia kalas X SMA Tri Sukses Natar Lampung Selatan. 

 

D.  Instrumen Penelitian 

 

 

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan : 

1. Silabus, RPP, LKS pada materi ikatan kimia. 

2. Lembar observasi kinerja guru, Lembar aktivitas siswa. 

3. Soal-soal posttest  

Dalam pelaksanaannya kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II diberikan soal 

yang sama.  Soal posttest yang digunakan terdiri dari 20 soal pilihan jamak.  Soal 
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tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan untuk memperoleh data kuantitatif 

penguasaan konsep siswa dengan  model pembelajaran tipe NHT dan model pem-

belajaran tipe TPS.  

 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan maka 

instrumen yang digunakan harus dilakukan uji validitas, reliabilitas, daya pem-

beda, dan  tingkat kesukaran. Soal posttest yang digunakan dalam penelitian ini 

sudah dilakukan  uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran 

oleh Wirasta Utami di SMA Negeri 12 Bandar Lampung tahun 2010/2011. 

 Tabel 3. Data hasil uji validitas dan reliabilitas soal posttest 

No 

soal 

Indeks 

validitas 
Makna validitas 

Indeks 

reliabilitas 

Makna 

reliabilitas 

1 0,475 Valid 0,899 Tinggi 

2 0,434 Valid 0,900 Sangat tinggi 

3 0,384 Valid 0,901 Sangat tinggi 

4 0,808 Valid 0,890 Tinggi 

5 0,474 Valid 0,899 Tinggi 

6 0,532 Valid 0,897 Tinggi 

7 0,594 Valid 0,896 Tinggi 

8 0,700 Valid 0,893 Tinggi 

9 0,740 Valid 0,892 Tinggi 

10 0,532 Valid 0,897 Tinggi 

11 0,452 Valid 0,900 Sangat tinggi 

12 0,384 Valid 0,901 Sangat tinggi 

13 0,384 Valid 0,901 Sangat tinggi 

14 0,452 Valid 0,899 Tinggi 

15 0,421 Valid 0,900 Sangat tinggi 

16 0,369 Valid ,902 Sangat tinggi 

17 0,667 Valid 0,894 Tinggi 
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Lanjutan. Tabel 3. Data hasil uji validitas dan reliabilitas soal posttest 

No 

soal 

Indeks 

validitas 
Makna validitas 

Indeks 

reliabilitas 

Makna 

reliabilitas 

18 0,430 Valid 0,900 Sangat tinggi 

19 0,732 Valid 0,892 Tinggi 

20 0,688 Valid 0,893 Tinggi 

 

Tabel 4. Data hasil uji daya beda dan tingkat kesukaran soal posttest 

 

No 

 

 

Analisis soal 

Daya pembeda  Tingkat kesukaran 

Indeks pembeda Kategori Indeks kesukaran Kategori 

1 0,5 Baik 0,7 Sedang 

2 0,5 Baik 0,7 Sedang 

3 0,6 Baik 0,5 Sedang 

4 0,6 Baik 0,6 Sedang 

5 0,8 Baik 0,5 Sedang 

6 0,4 Cukup 0,4 Sedang 

7 0,4 Cukup 0,4 Sedang 

8 0,8 Baik 0,4 Sedang 

9 0,6 Baik 0,4 Sedang 

10 0,5 Baik 0,4 Sedang 

11 0,6 Baik 0,5 Sedang 

12 0,5 Baik 0,4 Sedang 

13 0,5 Baik 0,4 Sedang 

14 0,5 Baik 0,2 Sukar 

15 0,6 Baik 0,3 Sukar 

16 0,4 Cukup 0,4 Sedang 

17 0,3 Cukup 0,4 Sedang 

18 0,5 Baik 0,5 Sedang 

19 0,7 Baik 0,5 Sedang 

20 0,7 Baik 0,4 Sedang 



29 

 

 

 

Berdasarkan data hasil uji validitas dan reliabilitas soal posttest di atas,  dua puluh 

butir soal posttest tersebut telah sahih atau valid dan reliabel karena harga r 

hitungnya lebih besar dari r tabel (0,362). Pada soal posttest, reliabilitas soal 

nomor 2, 3, 11-16, dan 18 bermakna sangat tinggi dan reliabilitas soal nomor 1, 4-

10, 14-17, 19, dan 20 bermakna tinggi. Pada soal posttest, daya pembeda soal 

nomor 6, 7, 16, dan 17 berkategori cukup dan soal nomor 1-5, 8-15, 18, 19, dan 

20 berkategori baik. Untuk tingkat kesukarannya, soal posttest nomor 14 dan 15 

berkategori sukar dan selain kedua nomor soal tesebut berkategori sedang. Oleh 

karena seluruh butir soal hasil analisis telah valid dan  reliabel, maka soal tersebut 

tidak perlu direvisi sehingga soal tersebut dapat digunakan  untuk kedua kelas 

sampel. (Utami, 2011) 

 

E. Pelaksanaan Penelitian 

 

 

Langkah-langkah yang digunakan penelitian ini adalah: 

Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah: 

1. Mengadakan observasi ke sekolah untuk mendapatkan informasi tentang 

keadaan sekolah, data siswa,  data nilai,  jadwal dan tata tertib sekolah, 

serta sarana prasarana di sekolah, 

2. Menentukan populasi dan sampel, yaitu kelas  X SMA Tri Sukses Natar 

Lampung Selatan. 

3.  Mempersiapkan perangkat pembelajaran dan instrumen yang akan 

digunakan  selama proses pembelajaran di kelas. 
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4. Pelaksanaan proses pembelajaran di masing-masing kelas dengan 

pembelajaran yang berbeda, yaitu kelas eksperimen I  menggunakan 

pembelajaran NHT dan kelas eksperimen II  menggunakan pembelajaran 

TPS. 

5. Pelaksanaan  posttest di kedua kelas. 

6. Menganalisis data berdasarkan data hasil penelitian. 

7. Menarik kesimpulan 

Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  

 

 

 

 
   Gambar  7. Alur Penelitian 
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Kegiatan yang dilaksanakan pada kedua kelas dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah 

ini.  

Tabel 5. Rancangan kegiatan kedua kelas eksperimen 

 

No. Pertemuan Ke- Kegiatan 

1 1 Pretest 

2 2,3,4, 5 dan 6 Pelaksanaan pembelajaran 

3 7 Posttest 

 

Berdasarkan  pada program semester yang dimiliki guru mata pelajaran kimia 

kelas X tercantum jumlah jam pelajaran yang dialokasikan untuk materi ikatan 

kimia sebanyak 14 jam  pelajaran. Pada penelitian ini akan dialokasikan 4 jam 

pelajaran untuk tes (2 jam pelajaran untuk pretest dan 2 jam pelajaran untuk 

(posttest). Artinya ada 10 jam pelajaran yang akan digunakan sebagai tahap per-

lakuan.  Dari  10 jam pelajaran tersebut dibagi menjadi 5 kali pertemuan meng-

ingat dalam satu minggu terdapat 2 jam pelajaran kimia di kelas X.  Secara 

sistematis jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. 

Tabel 6. Jadwal kegiatan pembelajaran  

No 
Hari, Tanggal dan 

jumlah jam pelajaran 
Materi pembelajaran Keterangan 

1 Selasa, 23 Oktober 2012 

(2jp) 

Peranan elektron dalam 

pembentukan ikatan dan ikatan 

ion LKS I 

Kelas 

eksperimen I 

2 Kamis, 25 Oktober 

2012 (2jp) 

Peranan elektron dalam 

pembentukan ikatan dan ikatan 

ion LKS I 

Kelas 

eksperimen II 

3 Selasa, 30 Oktober 2013 

(2jp) 

Peranan elektron dalam 

pembentukan ikatan dan ikatan 

ion LKS I 

Kelas 

eksperimen I 

4 Kamis, 1 November 

2012 (2jp) 

Peranan elektron dalam 

pembentukan ikatan dan ikatan 

ion LKS I 

Kelas 

eksperimen II 

5 Selasa, 6 November 

2012 (2jp) 

Ikatan ion LKS 2 Kelas 

eksperimen I 

6 Kamis, 6 November 

2012 (2jp) 

Ikatan ion LKS 2 Kelas 

eksperimen II 
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Lanjutan. Tabel 6. Jadwal kegiatan pembelajaran  

No Hari, Tanggal dan 

jumlah jam pelajaran 
Materi pembelajaran Keterangan 

7 Selasa,13 November 

2012 (2jp) 

Kepolaran dan ikatan kovalen 

koordinasi LKS 3 

Kelas 

eksperimen I 

8 Selasa, 20November 

2012 (2jp) 

Ikatan logam dan sifat-sifat 

ikatan ion, kovalen LKS  4 

Kelas 

eksperimen I 

9 Kamis, 22 November 

2012 (2jp) 

Kepolaran dan ikatan kovalen 

koordinasi LKS 3 

Kelas 

eksperimen II 

10 Selasa, 27 November 

2012 (2jp) 

Posttest Kelas 

eksperimen I 

11 Kamis, 29 November 

2012 (2jp) 

Ikatan logam dan sifat-sifat 

ikatan ion, kovalen LKS  4 

Kelas 

eksperimen II 

12 Kamis, 6 Desember 

2012 (2jp) 

Posttest Kelas 

eksperimen II 

 

F. Hipotesis Statistik 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik, hipotesis 

dirumuskan dalam bentuk pasangan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif 

(H1). 

Hipotesis pertama : 

  

H0 : tidak ada perbedaan nilai rata-rata penguasaan konsep siswa pada materi 

ikatan  kimia antara pembelajaran kooperatif tipe NHT dan  TPS pada 

siswa kelas X SMA Tri Sukses Natar Lampung Selatan. 

H0 :   µ1 = µ2 

H1 : ada perbedaan nilai  rata-rata penguasaan konsep siswa pada materi ikatan 

kimia  antara  pembelajaran kooperatif tipe NHT dan TPS pada siswa 

kelas X SMA Tri Sukses Natar Lampung Selatan.  

 H1 : µ1 ≠  µ2 
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Jika dalam pengujian statistik ternyata terima Ho, maka pengujian dilanjutkan 

dengan hipotesis berikut: 

Hipotesis kedua: 

H0  : Nilai rata-rata penguasaan konsep siswa pada materi ikatan kimia antara  

pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih rendah atau sama dengan TPS. 

H0 : µ1 ≤ µ2 

H1  : Nilai rata-rata penguasaan konsep siswa pada materi ikatan kimia antara  

pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih tinggi daripada  TPS. 

H0 : µ1 > µ2 

Keterangan: 

µ1 :  Nilai rata-rata penguasaan konsep siswa pada materi ikatan kimia dengan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

µ2 :  Nilai rata-rata penguasaan konsep siswa pada materi ikatan kimia dengan 

pembelajaran kooperatif tipe TPS. 

 

G.  Teknik Analisis Data 

 

 

Tujuan analisis data yang dikumpulkan adalah untuk memberikan makna atau arti 

yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan masalah, 

tujuan, dan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 

 

Nilai posttest dirumuskan sebagai berikut: 

 

             
∑                          
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Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji normalitas dan uji 

homogenitas dua varians. 

 

1. Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel 

berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak.  

Hipotesis untuk uji normalitas : 

H0 = data penelitian berdistribusi normal 

H1 = data penelitian berdistribusi tidak normal 

 

Untuk uji normalitas data digunakan rumus sebagai berikut : 

 χ
2
 = 



e

eo

f

ff 2)(
 

Keterangan : χ
2
 = uji Chi- kuadrat 

                        fo = frekuensi observasi 

                    fe = frekuensi harapan 

Kriteria : Terima Ho jika χ
2
 hitung    χ

2
 tabel 

 

2. Uji homogenitas dua varians 

 

Uji homogenitas dua varians digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok 

sampel mempunyai varians yang homogen atau tidak.  

H0 = data penelitian mempunyai variansi yang homogen 

H1 = data penelitian mempunyai variansi yang tidak homogen 

Untuk uji homogenitas dua peubah terikat digunakan rumus yang terdapat  

dalam sudjana (2002). 
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F= 
2

2

2

1

s

s
  

 

Keterangan : F  = Kesamaan dua varians 
2

1s = varians kelas eksperimen II 

2

2s = varians kelas eksperimen I  

Kriteria : Pada taraf  0.05, terima Ho jika F hitung  <  F table  

 

3. Uji kesamaan dua rata-rata 

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan 

penguasaan konsep siswa pada materi ikatan kimia antara pembelajaran 

kooperatif  tipe NHT dengan TPS  SMA Tri Sukses Natar Lampung Selatan. 

a) Rumusan hipotesis 

H0 : Tidak ada perbedaan nilai rata-rata penguasaan konsep siswa pada 

materi ikatan kimia  antara  pembelajaran kooperatif tipe NHT  

dengan TPS SMA Tri Sukses Natar Lampung Selatan. 

  H1 : Ada perbedaan nilai  rata-rata penguasaan konsep siswa pada 

materi  ikatan kimia antara pembelajaran kooperatif tipe NHT  

dengan TPS SMA Tri   Sukses Natar Lampung Selatan. 

b)  Statistik yang digunakan untuk uji ini berdasarkan Sudjana (2002),  

                adalah: 

21

21

11

nn
s

XX
thitung




  , dengan  

2

)1()1(

21

2

22

2

112






nn

snsn
s

 

Keterangan : 

       thit = Kesamaan dua rata-rata   
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       2

2s =  varians kelas eksperimen 1 

      1X = Nilai rata-rata kelas eksperimen 2    

       n1 =  Jumlah siswa kelas eksperimen 2 

      2X    = Nilai rata-rata kelas eksperimen 1   

       n2 =  Jumlah siswa kelas  eksperimen 1 

      
2

1s  = varians kelas eksperimen 2 

 

Menurut Sudjana (2002), kriteria ujinya adalah Terima H0 jika 
tabelhitung tt 

 

dan tolak H0 jika sebaliknya dengan dk = ( 221  nn ).   

 

4. Uji perbedaan dua rata-rata 

 

 Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk menentukan penguasaan konsep 

siswa pada materi  ikatan kimia yang lebih tinggi antara pembelajaran kooperatif 

tipe NHT  dengan TPS siswa SMA Tri Sukses Natar Lampung Selatan. 

Langkah-langkah pengujian perbedaan dua rata-rata sebagai berikut: 

a) Pengujian perbedaan dua rata-rata dilakukan dengan uji-t (t student) pada 

tingkat kepercayaan 95 persen pada derajat kebebasan df = n1+n2-2   

H0 : Nilai rata-rata penguasaan konsep siswa pada materi ikatan kimia  

yang diberi pembelajaran kooperatif  tipe NHT  lebih rendah di-

bandingkan dengan TPS  SMA Tri Sukses Natar Lampung Selatan. 

H1 : Nilai rata-rata penguasaan konsep siswa pada materi  ikatan kimia 

yang diberi pembelajaran kooperatif  tipe NHT lebih tinggi di-

bandingkan dengan TPS  siswa SMA Tri Sukses Natar Lampung 

Selatan.  
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Menghitung statistik t yang akan digunakan yang mengacu pada Riyanto 

(1996) : 
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2

2

2

1

21

11

2 nnnn

XX
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t   

Keterangan : 

  1X  = Rata-rata kelas eksperimen II 

  2X  = Rata-rata kelas eksperimen I 

  ∑X
2
     = jumlah deviasi pangkat dua 

  n = jumlah kasus pada setiap sampel 

b) Menentukan level signifikan, yaitu 0,05. 

c) Menentukan daerah penolakan hipotesis 

Apabila : 

t hitung > t tabel  : Ho ditolak dan H1 diterima  

thitung < ttabel     :  Ho diterima dan H1 ditolak 

Mencari harga t tabel pada tabel distribusi student dengan level signifikan 

0,05 dan df = n1+n2-2. 

d) Membandingkan harga t hitung dengan t tabel dan menarik kesimpulan



 


