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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian  

 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI IPA SMA Negeri I 

Kotaagung Tahun Ajaran 2012-2013 yang berjumlah 98 siswa yang tersebar 

dalam 3 kelas yaitu XI IPA 1, XI IPA 2, dan XI IPA 3.  Proporsi jumlah siswa 

kelas XI SMA Negeri I Kotaagung yang memiliki kemampuan akademik yang 

tinggi, sedang maupun kurang dalam tiap kelasnya hampir sama antara salah satu 

kelas dengan kelas yang lainnya 

   

Selanjutnya dari populasi diambil dua kelas untuk dijadikan sampel penelitian.  

Kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas 

kontrol.   

 

B.  Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer yang bersifat 

kuantitatif  yaitu  berupa data hasil tes keterampilan mengelompokkan dan infe- 

rensi sebelum penerapan pembelajaran Learning Cycle 5E (pretest) dan data hasil 

tes keterampilan mengelompokkan dan inferensi setelah pembelajaran  Learning 

Cycle 5E diterapkan (posttest).  Data-data yang diperoleh bersumber pada seluruh 

siswa kelas eksperimen dan kontrol. 
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C. Metode dan Desain Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan   Non -

Equivalence Control Group Design (Creswell, 1997) yaitu desain penelitian yang 

menggunakan perbedaan  pretest-posttest  antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Urutan kegiatan desain penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 yaitu: 

Tabel 4. Desain penelitian 

Kelas Pretest  Perlakuan  Postest  

Kontrol O1 - O2 

Eksperimen  O1 X O2 

 

Adapun O1 adalah pretest yang diberikan sebelum diberikan perlakuan, O2 adalah 

posttest yang diberikan setelah diberikan perlakuan, X adalah pembelajaran kimia 

dengan menggunakan pembelajaran Learning Cycle 5E. 

 

Pengambilan sampel (kelas kontrol dan kelas eksperimen) dilakukan dengan 

teknik purposive sampling.  Dalam hal ini, guru bidang studi kimia dimintai saran 

dalam menentukan dua kelas yang akan dijadikan sampel, karena guru tersebut 

memahami karakteristik siswa kelas XI di SMA Negeri I  Kotaagung.  Berdasar-

kan teknik tersebut diperoleh  kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen  yang  

menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E dan kelas XI IPA 2 sebagai 

kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional.  Kedua kelas 

tersebut memiliki kemampuan awal yang tidak jauh berbeda atau dianggap sama. 

 

 

 



29 

 

 

D. Variabel Penelitian 

 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat.  Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang menggunakan model pem-

belajaran Learning Cycle 5E  dan pembelajaran konvensional.  Sedangkan vari- 

abel terikat dalam penelitian ini adalah keterampilan mengelompokkan dan infe- 

rensi  pada materi asam basa siswa kelas XI SMA Negeri I Kotaagung. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah 

1. Analisis konsep, silabus, RPP, LKS 

2. Soal pretest dan posttest yang masing-masing berisi 10 soal pilihan jamak dan 5 

soal essay. 

 

Instrumen yang digunakan harus valid agar data yang diperoleh sahih dan dapat 

dipercaya.  Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Untuk itu, perlu dilakukan pengujian terhadap instrumen yang akan digunakan. 

Pengujian instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah validitas isi. 

Menurut Arikunto (2005) sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila 

mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran 

yang diberikan.  Oleh karena materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum maka 

validitas isi ini sering juga disebut validitas kurikuler.  

 

Pengujian validitas isi ini dilakukan dengan cara judgment.  Pengujian dengan 

cara judgment dilakukan dengan menelaah kisi-kisi, terutama kesesuaian antara 
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tujuan penelitian, tujuan pengukuran, indikator, dan butir-butir pertanyaan.  Bila 

antara unsur-unsur itu terdapat kesesuaian, maka dapat dinilai bahwa instrumen 

dianggap valid  untuk digunakan dalam mengumpulkan data sesuai kepentingan 

penelitian yang bersangkutan.  Pengujian dengan cara judgment membutuhkan 

ketelitian dan keahlian penilai, sehingga pengujian ini dilakukan oleh Dra. Nina 

Kadaritna, M.Si dan Dr. Noor Fadiawati, M.Si selaku dosen pembimbing 

penelitian. 

 

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Prosedur  yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi pendahuluan 

Prosedur pada observasi pendahuluan  yaitu: 

a.  Mengadakan observasi ke sekolah tempat penelitian untuk mendapatkan infor- 

 masi tentang data siswa, karakteristik siswa, jadwal dan sarana-prasarana yang 

 ada di sekolah yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung pelaksanaan 

 penelitian. 

b. Menentukan pokok bahasan yang akan diteliti berdasarkan karakteristik materi 

 yang cocok untuk diterapkannya pembelajaran model Learning Cycle 5E. 

c.  Menentukan dua kelas sebagai kelas sampel. 

 

2. Pelaksanaan penelitian 

Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

a. Tahap persiapan 

Peneliti membuat analisis konsep, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) dan instrumen tes. 
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b. Tahap pelaksanaan proses pembelajaran. 

Pembelajaran dilakukan di 2 kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Prosedur dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini yaitu:  

1) Melakukan pretest dengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

2) Implementasi pembelajaran Learning Cycle 5E pada kelas eksperimen dan 

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol;  

3) Memberikan posttest dengan soal-soal yang sama pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

 

c.  Tahap akhir  

Tahap akhir dalam peneitian ini adalah mengumpulkan data, menganalisis data, 

dan menarik kesimpulan. 
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3. Alur Penelitian 

 

Alur penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur Penelitian 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh berupa skor pretest dan posttest keterampilan menge- 

lompokkan dan inferensi yang selanjutnya diolah menjadi nilai : 

 

 

Observasi Pendahuluan 

Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Validasi instrumen 

 Rencana pembelajaran Learning 

Cycle 5E 

 Pembuatan kisi-kisi butir soal 

 Butir soal tes 

Pembelajaran konvensional Learning Cycle 5E 

 

Pretest Pretest 

Validasi instrumen 

 Rencana pembelajaran 

konvensional 

 Pembuatan kisi-kisi butir soal 

 Butir soal tes 

Posttest Posttest 

Analisis data 

Kesimpulan 
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1. Perhitungan nilai siswa 

 

Nilai pretest dan posttest untuk keterampilan mengelompokkan dan inferensi 

dirumuskan sebagai berikut: 

100 x 
maksimalskor Jumlah  

diperoleh yangskor jumlah   
  siswa  Nilai  ........................... (1) 

 

2. Perhitungan n-Gain 

 

Untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran Learning Cycle 5E pada materi 

asam-basa dalam meningkatkan keterampilan mengelompokkan dan inferensi, 

maka dilakukan analisis nilai gain ternormalisasi.  Rumus n-Gain menurut Hake 

(1999) adalah sebagai berikut: 

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

 

H. Pengujian Hipotesis 

 

1. Uji normalitas 

 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel 

berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak.  Rumusan hipotesis untuk uji 

normalitas adalah: 

H0 : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

H1 : sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. 

 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Chi-Kuadrat berikut 

(Sudjana, 2005): 
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        .......................... (3) 

 

dengan kriteria uji:  terima H0 jika tabelhitung
22  dengan taraf nyata 5% 

Keterangan: 

Oi :  frekuensi pengamatan 

Ei  :  frekuensi yang diharapkan 

 

2. Uji homogenitas dua varians 

 

Uji homogenitas dua varians digunakan unuk mengetahui apakah dua kelompok 

sampel mempunyai varians yang homogen atau tidak. 

H0 = data penelitian mempunyai varians yang homogen. 

H1 = data penelitian mempunyai varians yang tidak homogen.  

 

a. Rumusan hipotesis 

H0 :  σ1
2

 = σ2
2  

Sampel memiliki varians yang homogen.  

H1 :  σ1
2

 ≠ σ2
2

   Sampel memiliki varians yang tidak homogen. 

 

Keterangan :  

 = varians nilai kelompok 1 

 = varians nilai kelompok 2 

 

b. Rumus statistik yang digunakan adalah uji-F : 

.              ......................... (4) 
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Keterangan : 

= varians terbesar 

  = varians terkecil 

 

d. Kriteria uji  

Pada taraf 0,05, tolak Ho jika F hitung    F ½ ( 1 , 2) dan sebaliknya 

(Sudjana, 2005). 

 

3. Uji perbedaan dua rata-rata 

Adapun langkah-langkah dalam uji ini sebagai berikut: 

a. Merumuskan hipotesis 

Merumuskan hipotesis 1 (keterampilan mengelompokkan) 

H0:  μ1x ≤ μ 2x
   

:  Rata-rata n-Gain keterampilan mengelompokkan pada materi 

asam-basa di kelas eksperimen lebih rendah atau sama dengan re-

rata n-Gain keterampilan mengelompokkan di kelas kontrol. 

H1:  μ1x > μ 2x
   

:  Rata-rata n-Gain keterampilan mengelompokkan pada materi 

asam-basa di kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan 

rerata n-Gain keterampilan mengelompokkan di kelas kontrol. 

 

Merumuskan hipotesis 2 (keterampilan inferensi) 

H0:  μ1y ≤ μ 2y
   

:  Rata-rata n-Gain keterampilan inferensi pada materi asam-basa di 

kelas eksperimen lebih rendah atau sama dengan rerata n-Gain 

keterampilan inferensi di kelas kontrol. 

H1:  μ1y >μ 2y
   

:  Rata-rata n-Gain keterampilan inferensi pada materi asam-basa di 

kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan rerata n-Gain 

keterampilan inferensi di kelas kontrol. 



36 

 

 

 

Keterangan : 

µ1  =  Rata-rata n-Gain (x,y) kelas eksperimen  

µ2 =  Rata-rata n-Gain (x,y) kelas kontrol 

x =  keterampilan mengelompokkan 

y =  keterampilan inferensi 

 

b. Menyatakan besar masing-masing sampel yaitu n1= 33 dan n2= 32 

Keterangan: 

n1 =  jumlah siswa kelas eksperimen  

n2 =  jumlah siswa kelas kontrol 

 

c. Jika kedua varians kelas sampel homogen (σ1
2

 = σ2
2
), maka statistik yang 

digunakan ialah uji-t berikut (Sudjana, 2005): 

21
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hitung
  ................... (5) 

dan 

2

)1()1(

21

2

22

2

112

nn

snsn
sg

  ................... (6) 

Kriteria uji:  terima H0 jika thitung< t1-α dengan dk = ( 221 nn )  

 

d. Jika kedua varians kelas sampel tidak homogen (σ1
2

 ≠ σ2
2
), maka rumus statistik 

yang digunakan ialah uji-t’ berikut (Sudjana, 2005): 

                                          ..............(7) 

 

 

 

2

2

2

1

2

1

21'

n

S

n

S

XX
hitungt



37 

 

 

dengan kriteria pengujian: tolak Ho jika  

 

dan terima Ho jika terjadi sebaliknya 

 

 

dan   

1nn

xxn
  s

ii

2
i

2
ii2

i  

................... (8) 

Keterangan : 

=  Rata-rata n-Gain keterampilan mengelompokkan/keterampilan inferensi 

kelas eksperimen 

=  Rata-rata n-Gain keterampilan mengelompokkan/keterampilan inferensi 

kelas kontrol 

 =  Simpangan baku gabungan 

ix  =  n-Gain kelas kontrol/eksperimen 

=  Jumlah sampel kelas eksperimen 

=  Jumlah sampel kelas kontrol 

=  Jumlah sampel kelas eksperimen/kontrol 

2
1s  = Varians kelas eksperimen 

2
2s  = Varians kelas kontrol 

2
is  = Varians kelas eksperimen/kontrol 

dengan kriteria pengujian tolak Ho jika 
21

2211

ww

.tw.tw
 hitung t'  dan terima Ho 

jika terjadi sebaliknya, dimana 
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e. Mencari harga t tabel pada tabel distribusi t dengan level signifikan 0,05 dan  

2-n  ndk 21  untuk 2
2

2
1 , sedangkan level signifikan 0,05 dan dk masing-

masing 1-n1 dan 1-n2 untuk 2
2

2
1 . 

f. Membandingkan harga t hitung dengan t tabel dan menarik kesimpulan.  

 

 

 

 


