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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen dengan “pretest-postes one group 

design”. Penggunaan pembelajaran team teaching dan pembelajaran ekspositori dapat 

dianalisis dengan mengetahui tingkat motivasi belajar berprestasi terhadap prestasi 

belajar siswa dalam mata pelajaran kimia. Kelompok I diberi pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran team teaching dan kelompok II diberi pembelajaran dengan 

pembelajaran konvensional. Metode ini digunakan untuk mengemukakan ada tidaknya 

perbedaan antara variabel satu (variable respon) dengan variabel lain (variable 

predictor). Variabel yang diteliti adalah prestasi belajar kimia  sebagai variabel terikat 

serta tiga variabel bebas yaitu pembelajaran team teaching dan ekspositori. 

 

Pada awal sebelum penelitian  dilakukan pre test untuk mengetahui kemampuan tentang 

materi kimia yang terkait pada pertemuan di semester ini sebelum diberi perlakuan 

setelah diberi perlakuan kelompok tersebut diberi pos test. Pos tes dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana kemampuan dalam materi kimia.  
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Tabel 3.1  Desain Rancangan Penelitian 

                            Variabel bebas 

 

Variabel Atribut 

Pembelajaran Jumlah 

total Team Teaching 

(A1) 

Ekspositori 

(A2) 

motivasi Tinggi  (B1) A1B1 A2B1  

Rendah  (B2) A1B2 A2B2  

jumlah 30 30 60 

 

Keterangan: 

A1B1 :  Motivasi belajar tinggi melalui pembelajaran team teaching 

A1B2 : Motivasi belajar rendah melalui pembelajaran team teaching 

A2B1 : Motivasi belajar tinggi melalui pembelajaran ekspositori 

A2B2 : Motivasi belajar rendah melalui pembelajaran ekspositori 

 

Sebelum penelitian ini dilaksanakan langsung kepada siswa peneliti memberikan 

pembekalan atau pelatihan yang diperlukan oleh guru. Pembekalan tersebut meliputi 

penguasaan pembelajaran langsung yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan 

dan penilaian. Semua instrument pembelajaran disusun oleh peneliti. 

Langkah-langkah pembelajaran team teaching dan ekspositori: 

1. Persiapan (preparation) yaitu guru menyiapkan bahan selengkapnya secara 

sistemik dan rapi. 

2. Pertautan (apperception) bahan terdahulu yaitu guru bertanya dan memberikan 

uraian singkat untuk mengarahkan perhatian siswa kepada materi yang telah 

dibelajarkan. 



99 

 

3. Penyajian (presentation) terhadap bahan yang baru yaitu guru menyajikan 

dengan cara memberikan ceramah atau menyuruh siswa membaca bahan yang 

telah dipersiapkan diambil dari buku, teks tertentu atau ditulis guru. 

4. Evaluasi (recitation) yaitu guru bertanya dan siswa menjawab sesuai dengan 

bahan yang dipelajari, atau siswa disuruh menyatakan kembali dengan kata-kata 

sendiri pokok-pokok yang telah dipelajari secara lisan atau tulisan. 

     Tabel 3.2   Desaian Pembelajaran Team Teaching dan Ekspositori 

NO Team Teaching Ekspositori 

1 Kegiatan awal atau 

pendahuluan 

1. Memberi salam 

2. Berdoa 

3. Absen 

4. Prasyarat dan apersepsi 

5. Memotivasi siswa 

Kegiatan awal atau pendahuluan 

1. Member salam 

2. Berdoa 

3. Absen 

4. Prsyarat dan apersepsi 

5. Memotivasi siswa 

2 Kegiatan inti 
1. Guru pertama menyajikan 

materi yang telah 

dipersiapkan oleh tim. 

2. Guru kedua berada diantara 

pebelajar dan mengamati 

serta memandu pebelajar 

yang mengalami kesulitan 

belajar. 

 

Kegiatan inti 

1. Guru menyajikan dengan cara 

memberi ceramah atau 

menyuruh siswa membaca 

bahan yang telah dipersiapkan 

diambil dari buku teks tertentu 

atau ditulis guru 

2. Siswa mencatat atau 

merangkum penjelasan dari 

guru atau buku/teks yang 

dipersiapkan guru. 

3 Kegiatan penutup 
1. Penarikan simpulan atas 

materi yang baru saja 

dibelajarkan 

2. Evaluasi 

3. Penugasan 

Kegiatan penutup 

1. Evaluasi 

2. Pekerjaan rumah 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

 

3.2.1 Tempat Penelitian  

 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMAN 1 Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan Januari tahun ajaran 

2010/2011 

 

 

3.2.2 Waktu Penelitian 

 

Uji coba instrumen penelitian untuk menjamin validitas dan reliabelitasnya 

dilaksanakan dari bulan april sampai dengan mei 2010 terhadap siswa kelas X SMAN 1 

Sumberjaya . Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengadakan pertemuan dengan 

guru kimia yang akan terlibat dalam penelitian ini.  

 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

 

3.3.1 Populasi 

Populasi target dalam penelitian iniadalah seluruh siswa kelas X SMAN 1 Sumberjaya. 

Populasi terjangkau adalah seluruh siswa kelas X SMAN 1 Sumberjaya, pada semeseter 

genap tahun ajaran 2010-2011.  

 

 

\ 
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3.3.2 Sampel  

 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sample. 

Menurut Arikunto (2006: 139), purposive sample adalah pengambilan sampel dengan 

cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi 

didasarkan adanya tujuan. Teknik ini digunakan karena keadaan populasi yang 

homogen, kecuali pada variabel yang akan diteliti sehingga seorang subjek sebagai 

sampel dapat secara acak diambil. Kehomogenan tersebut diperoleh dari data latar 

belakang siswa yang meliputi kemampuan ekonomi, kemampuan intelegensi, dan 

kemampuan awal yang rata-rata sama. Untuk data intelegensi diperoleh dari data tes 

awal penerimaan siswa baru sebelumnya dan data nilai rapor semeseter ganjil. Sampel 

dalam penelitian ini dipilih dua kelas yaitu kelas X2 dan X4 dengan pertimbangan 

karakteristik akademik yang hampir sama dilihat dari data presentase siswa yang belum 

mencapai KKM. 

 

3.4 Variabel Penelitaian 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas (Independent Variabel) adalah pendekatan pembelajaran. 

Variabel bebas yang dimanipulasi adalah pendekatan pembelajaran yang 

dibedakan atas pendekatan pembelajaran team teaching dan pendekatan 

pembelajaran konvensional. 

2. Variabel terikat (Dependent Variabel) adalah prestasi belajar kimia. 
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3. Variabel atribut(antara) dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa yang 

dibedakan atas motiasi rendah dan tinggi, karena variabel ini tidak dapat 

dimanipulasi dan merupakan karekteristik siswa. 

 

3.5 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

 

3.5.1 Pembelajaran Team Teaching 

 

3.5.1.1  Definisi Konseptual Pembelajaran Team Teaching 

Team teaching (pengajaran beregu) adalah suatu pengajaran yang dilaksanakan bersama 

oleh beberapa orang. Tim guru yang menyajikan bahan pelajaran dengan metode 

pembelajaran beregu ini menyajikan bahan pembelajaran yang sama dalam waktu dan 

tujuan yang sama pula. Para guru tersebut bersama-sama mempersiapkan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. 

 

3.5.1.2 Definisi Operasional Pembelajaran Team Teaching 

 

Pembelajaran team teaching adalah suatu pembelajaran dimana pendidiknya lebih dari 

satu orang yang masing-masing mempunyai tugas. 

 

Team teaching (pengajaran beregu) adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan 

bersama oleh beberapa orang. Tim guru yang menyajikan bahan pelajaran dengan 
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metode mengajar beregu ini menyajikan bahan pengajaran yang sama dalam waktu dan 

tujuan yang sama pula. Para guru tersebut bersama-sama mempersiapkan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Pelaksanaan belajarnya dapat 

dilakukan secara bergilir dengan metode ceramah atau bersama-sama dengan metode 

diskusi panel. 

 

3.5.2 Pembelajaran Ekspositori 

 

3.5.2.1 Definisi Konseptual Pembelajaran Ekspositori 

 

Pembelajaran ekspositori adalah pembelajaran yang digunakan dengan memberikan 

keterangan terlebih dahulu definisi, prinsip dan konsep materi pelajaran serta 

memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah, 

demonstrasi, tanya jawab dan penugasan. Siswa mengikuti pola yang ditetapkan oleh 

guru secara cermat. Pembelajaran ekspositori merupakan pembelajaran mengarah 

kepada tersampaikannya isi pelajaran kepada siswa secara langsung. 

 

3.5.2.2 Definisi Operasional Pendekatan Pembelajaran Ekspositori 

 

Proses pembelajaran ekspositori, di dalam menyampaikan materi pelajaran kimia, guru 

lebih banyak memberikan informasi (ceramah). Kegiatan utama di dalam kelas adalah 

guru berbicara dan siswa mendengarkan, guru memberi ceramah, menjelaskan, siswa 

menulis, mendengarkan dan mempersiapkan diri untuk mengerjakan tugas.  
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3.5.3 Motivasi Belajar Siswa 

 

3.5.3.1 Definisi Konseptual Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah suatu proses yang dilakukan untuk menggerakkan siswa agar 

perilaku mereka dapat di arahkan pada upaya-upaya yang nyata untuk belajar dan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

 

3.5.3.2 Definisi Operasional Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri dan luar diri seseorang, untuk 

melakukan sesuatu yang terlihat dari dimensi internal dan dimensi eksternal. Atau 

dengan kata lain, motivasi belajar memilki dua dimensi, yaitu; (1) dimensi dorongan 

intrinsik, dan (2) dimensi dorongan ekstrinsik. 

Motivasi belajar adalah skor yang diperoleh siswa setelah menjawab instrumen berupa 

angket motivasi belajar yang berbentuk skala dengan rentang angka 1 hingga angka 5.  

Penentuan siswa dalam motivasi, kelompok siswa yang memiliki motivasi tinggi dan 

rendah ditentukan berdasarkan urutan rangking yang dibagi atas bawah. Setengah 

bagian atas ditetapkan sebagai motivasi tinggi, sedangkan setengah bagian bawah 

ditetapkan sebagai motivasi rendah. 
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Kisi-kisi instrumen penelitian dalam penelitian ini terdiri dari kisi-kisi motivasi belajar 

siswa.  Kisi-kisi instrumen tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Motivasi Belajar  

Dimensi Indikator No. Butir Jumlah 

 

 

 

 

 

 

 

Usaha Belajar 

a. Dorongan untuk melakukan 

usaha belajar di sekolah  

1, 2, 3 3 

b. Dorongan untuk 

memahami materi pelajaran 

di sekolah 

4, 5, 6 3 

c. Dorongan untuk 

menghubungkan informasi 

pelajaran yang diterima 

dengan pengetahuan yang 

telah dimiliki 

7, 8, 9 3 

d. Dorongan untuk menguasai 

materi pelajaran 

10, 11, 12 3 

 

 

 

Semangat 

Belajar 

a. Keinginan untuk 

melakukan aktivitas belajar 

di rumah 

13, 14, 15 3 

b. Keinginan untuk 

memahami pelajaran 

16, 17, 18 3 

c. Keinginan menghubungkan 

pelajaran yang diterima 

19, 20, 21 3 

d. Keinginan menguasai 

materi pelajaran 

22, 23, 24 3 

 

 

 

 

Menghindari 

kegagalan 

dalam belajar 

a. Menghindari kegagalan 

dalam usaha belajar di 

sekolah 

25, 26, 27 3 

b. Menghindari kegagalan 

dalam usaha belajar di 

rumah 

28, 29, 30 3 

c. Menghindari kegagalan 

dalam menghubungkan 

informasi 

31, 32, 33 3 

d. Menghindari kegagalan 

dalam menguasai materi 

pelajaran 

34, 35 2 

Jumlah 35 35 

 

Kuesioner ini dengan alternatif jawaban: selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan 

tidak pernah. Terhadap pernyataan yang bersifat positif diberi skor  5, 4, 3, 2, 1 sesuai 
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dengan urutan alternatif jawaban. Sebaliknya, pernyataan yang bersifat negatif diberi 

skor 1, 2, 3, 4, 5, sesuai dengan urutan alternatif jawaban. 

 

3.5.4 Prestasi Belajar 

3.5.4.1 Definisi Konseptual Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah hasil usaha yang dicapai dalam mengikuti pelajaran kimia. 

Prestasi belajar kimia adalah taraf kemampuan aktual pada ranah kognitif yang berupa 

perubahan tingkah laku dalam diri individu yang dapat diukur, berupa penguasaan ilmu 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dicapai siswa dalam belajar. 

 

3.5.4.2 Defienisi Operasional Prestasi Belajar 

Prestasi belajar mata pelajaran kimia adalah hasil usaha yang dicapai dalam mengikuti 

pelajaran kimia yang diukur melalui taraf  penguasaan siswa tehadap satu paket soal 

materi pelajaran kimia kelas X SMAN 1 Sumberjaya pada semester genap tahun 

pelajaran 2009/2010.  

3.5.4.3 Kisi-kisi Tes Prestasi Belajar 

 

Untuk mengukur nilai prestasi belajar pada penelitian ini, peneliti membuat soal/tes 

yang mengacu pada materi ikatan kimia. Menurut taksonomi Bloom secara hierarkis 

terdiri atas pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pada 

tingkat pengetahuan, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan hapalan saja. Pada 
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tingkat pemahaman, peserta didik dituntut untuk menyatakan jawaban atas pertanyaan 

dengan kata-katanya sendiri. Misalnya, menjelaskan suatu prinsip atau konsep. Pada 

tingkat aplikasi, peserta didik dituntut untuk menerapkan prinsip dan konsep dalam 

suatu situasi yang baru. Pada tingkat analisis, peserta didik diminta untuk menguraikan 

informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi, membedakan fakta dan 

pendapat, dan menemukan hubungan sebab akibat. Pada tingkat sintesis, peserta didik 

dituntut merangkum suatu cerita, komposisi, hipotesis, atau teorinya sendiri, dan 

mensintesiskan pengetahuan. Pada tingkat evaluasi, peserta didik mengevaluasi 

informasi, seperti bukti sejarah, editorial, teori-teori, dan termasuk di dalamnya 

melakukan judgement (pertimbangan) terhadap hasil analisis untuk membuat keputusan. 

Soal/tes yang berkaitan dengan materi ini memiliki tingkat kesukaran mulai dari C1 – C4 

menurut ranah taksonomi Bloom. 

Kisi-kisi tes dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.4  Kisi-kisi tes mata pelajaran kimia  

NO Materi Pelajaran  No butir tes  Jumlah  

1 
 

Kestabilan unsur 1 (C1),2(C1),3(C2),4(C2)),26(C2) 5 

2 
Struktur Lewis 

11(C2),12(C2),13(C3),14(C3),27(C4) 5 

3 Ikatan ion dan ikatan kovalen 5(C3),6(C3),7(C3),8(C3),9(C1),10(C3), 

15(C2),24(C1),30(C3) 

9 

4 
Ikatan  kovalen koordinat 

19(C3),20(C3) 2 

5 
Senyawa kovalen Polar dan 

non Polar 16(C4),17(C4),18(C4),25(C4),28(C4) 5 

6 
Ikatan logam 

21(C2),22(C2),23(C2),29(C2) 4 

Jumlah 30 
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3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Persiapan 

Melakukan undian sederhana terhadap kelompok sampel untuk menentukan pemberian 

perlakuan, yaitu kelas yang akan mendapatkan perlakuan pembelajaran team teaching  

dan kelas yang akan mendapat perlakuan berupa pembelajaran ekspositori. 

Tes Kemampuan Awal 

Masing-masing kelas diberikan tes awal kimia dengan perangkat tes yang sudah 

diujicobakan dan dinyatakan layak. 

 

3.6.2 Pelaksanaan 

1. Pembelajaran Team Teaching 

Pembelajaran Team Teaching dilaksanakan dalam 4 kali pertemuan, berturut-turut 

setiap hari senin dan rabu tanggal 4, 6, 11 dan 13 oktober di kelas X2 SMAN 1 

Sumberjaya Lampung Barat dengan Standar Kompetensi Memahami struktur atom, 

sifat-sifat periodik unsur, dan ikatan kimia yang dibagi dalam kompetensi dasar sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.5 Uraian Standar Kompetensi Dasar 

NO Kompetensi Indikator 

1 
Memahami struktur atom 

berdasarkan teori atom Bohr, 

sifat-sifat unsur, massa atom 

relatif, dan sifat-sifat periodik 

unsur dalam tabel periodik serta 

menyadari keteraturannya, 

melalui pemahaman konfigurasi 

elektron 

1. Menyebutkan perkembangan tabel periodik 

unsur untuk mengidentifikasi kelebihan dan 

kekurangannya. 

2. Membedakan perkembangan tabel periodik unsur 

untuk mengidentifikasi kelebihan dan 

kekurangannya. 

3. Menentukan perkembangan tabel periodik unsur 

untuk mengidentifikasi kelebihan dan 

kekurangannya. 

4. Membandingkan perkembangan tabel periodik 

unsur untuk mengidentifikasi kelebihan dan 

kekurangannya. 

5. Menentukan partikel dasar (proton, elektron dan 

netron) 

6. Menentukan konfigurasi elektron dan elektron 

valensi unsure unsure golongan utama 

7. Mengklasifikasikan unsur ke dalam isotop, isobar 

dan isoton) 

Menentukan massa atom relatif berdasarkan 

tabel periodik 

8. Menyebutkan unsur ke dalam logam, non logam 

dan metaloid. 

9. Mengkategorikan tabel, grafik untuk menentukan 

keteraturan jari-jari atom, energi ionisasi, 

affinitas elektron dan keelektronegatifan 

10. Menjelaskan perkembangan teori atom untuk 

menunjukkan kelemahan dan kelebihan masing-

masing teori atom berdasarkan fakta eksperimen. 

2 
 Membandingkan proses 

pembentukan ikatan ion, ikatan 

kovalen, ikatan koordinasi, dan 

ikatan logam serta hubungannya 

dengan sifat fisika senyawa 

yang terbentuk 

 

1. Menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk 

mencapai kestabilannya.  

2. Menggambarkan susunan elektron valensi atom 

gas mulia (duplet dan oktet) dan elektron valensi 

bukan gas mulia (struktur Lewis). 

3. Menjelaskan  proses terbentuknya ikatan ion. 

4. Menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen 

tunggal, rangkap dua, dan rangkap tiga. 

5. Menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk 

mencapai kestabilannya.  

6. Menjelaskan  proses terbentuknya ikatan 

koordinasi pada beberapa senyawa. 

7. Menyelidiki kepolaran beberapa senyawa dan 

hubungannya dengan keelektronegatifan melalui 

demonstrasi. 

8. Mendeskripsikan proses pembentukan ikatan 

logam dan hubungannya dengan sifat fisik logam. 

9. Menghubungkan sifat fisis materi dengan jenis 

ikatannya. 
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Tabel 3.6 Uraian Kompetensi Dasar 

NO Pertemuan ke Komptensi Dasar Indikator 

1 
1 

Membandingkan 

proses pembentukan 

ikatan ion, ikatan 

kovalen, ikatan 

koordinasi, dan 

ikatan logam serta 

hubungannya dengan 

sifat fisika senyawa 

yang terbentuk 

 

1. Menjelaskan kecenderungan suatu 

unsur untuk mencapai kestabilannya.  

2. Menggambarkan susunan elektron 

valensi atom gas mulia (duplet dan 

oktet) dan elektron valensi bukan gas 

mulia (struktur Lewis). 

2 
2 3. Menjelaskan  proses terbentuknya 

ikatan ion. 

4. Menjelaskan proses terbentuknya 

ikatan kovalen tunggal, rangkap dua, 

dan rangkap tiga. 

5. Menjelaskan kecenderungan suatu 

unsur untuk mencapai kestabilannya.  

3 
3 6. Menjelaskan  proses terbentuknya 

ikatan koordinasi pada beberapa 

senyawa. 

7. Menyelidiki kepolaran beberapa 

senyawa dan hubungannya dengan 

keelektronegatifan melalui 

demonstrasi. 

4 
4 8. Mendeskripsikan proses pembentukan 

ikatan logam dan hubungannya dengan 

sifat fisik logam. 

9. Menghubungkan sifat fisis materi 

dengan jenis ikatannya. 
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Alokasi waktu pembelajaran tertuang seperti dalam table berikut: 

Tabel 3.7 Uraian waktu pembelajaran Team Teaching 

Waktu Kegiatan 

10 menit  
Apersepsi yang dilakukan oleh team teaching, penyampaian 

tujuan pembelajaran hari ini dan informasi pertemuan yang lalu 

25 menit 
Guru pertama menyampaikan materi pelajaran dan timnya berada 

di seputaran kelas untuk membantu pebelajar yang mengalami 

kesulitan belajar kimia 

25 menit 
Guru kedua menambahkan informasi materi ataupun memecahkan 

masalah/soal dan timnya berada di seputaran kelas untuk 

membantu pebelajar yang mengalami kesulitan belajar kimia 

20 menit 
Memberikan masalah/soal yang dikerjakan oleh pebelajar secara 

mandiri, tim berada disekitar kelas untuk membantu pebelajar 

yang mengalami kesulitan dalam memecahkan/menjawab soal 

kimia 

10 menit 
Rangkuman dan pembahasan soal tes 

 

2. Pembelajaran Ekspositori 

 

Pembelajaran ekspositori dilaksanakan dalam 4 kali pertemuan, berturut-turut setiap 

hari selasa dan kamis tanggal 5, 7, 12 dan 14 oktober di kelas X4 SMAN 1 Sumberjaya 

Lampung Barat dengan Standar Kompetensi Memahami struktur atom, sifat-sifat 

periodik unsur, dan ikatan kimia yang dibagi dalam kompetensi dasar sebagai berikut: 
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Tabel 3.8 Uraian Kompetensi Dasar 

NO Pertemuan ke Komptensi Dasar Indikator 

1 
1 

Membandingkan 

proses pembentukan 

ikatan ion, ikatan 

kovalen, ikatan 

koordinasi, dan 

ikatan logam serta 

hubungannya dengan 

sifat fisika senyawa 

yang terbentuk 

 

1. Menjelaskan kecenderungan suatu 

unsur untuk mencapai kestabilannya.  

2. Menggambarkan susunan elektron 

valensi atom gas mulia (duplet dan 

oktet) dan elektron valensi bukan gas 

mulia (struktur Lewis). 

2 
2 3. Menjelaskan  proses terbentuknya 

ikatan ion. 

4. Menjelaskan proses terbentuknya 

ikatan kovalen tunggal, rangkap dua, 

dan rangkap tiga. 

5. Menjelaskan kecenderungan suatu 

unsur untuk mencapai kestabilannya.  

3 
3 6. Menjelaskan  proses terbentuknya 

ikatan koordinasi pada beberapa 

senyawa. 

7. Menyelidiki kepolaran beberapa 

senyawa dan hubungannya dengan 

keelektronegatifan melalui 

demonstrasi. 

4 
4 8. Mendeskripsikan proses pembentukan 

ikatan logam dan hubungannya dengan 

sifat fisik logam. 

9. Menghubungkan sifat fisis materi 

dengan jenis ikatannya. 

 

Tabel 3.9 Uraian waktu pembelajaran Ekspositori 

Waktu Kegiatan 

10 menit  
Apersepsi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran kimia 

40 menit 
Guru menyampaikan materi pelajaran dengan metode ceramah 

bervariasi 

20 menit 
Memberikan masalah/soal yang dikerjakan oleh pebelajar secara 

mandiri 

10 menit 
Rangkuman dan pembahasan soal tes 
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3.6.3 Penilaian 

Evaluasi pada pembelajaran Team Teaching dan ekspositoril dilakukan sesudah 

perlakuan yang disebut tes akhir terhadap penguasaan dan untuk menghindari 

kemungkinan pengaruh heterogenitas kemampuan antara kelas X2 dan X4 maka sebagai 

skor masing-masing individu adalah perolehan skor setelah mengikuti tes penguasaan 

kimia pada standard  kompetensi menerapkan konsep ikatan kimia dalam pemecahan 

masalah. Dengan demikian nilai yang akan dilakukan analisis pada penelitian ini adalah 

jumlah skor yang diperoleh pada tes akhir yang disebut skor prestasi belajar. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

 

Ada dua metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu: 

1. Angket 

Angket adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden tentang pribadi atau hal-hal lain yang dianggap perlu. Teknik 

ini dipakai untuk mendapatkan data tentang motivasi siswa. 

2. Teknik Tes 

Tes adalah sesuatu alat ukur atau prosedur yang sistematis dan obyektif untuk 

memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang. 

Tes dilakukan untuk mendapatkan data tentang prestasi belajar kimia siswa pada standar 

kompetensi ikatan kimia yang berbentuk pilihan jamak dengan jumlah soal 30 butir. 
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3.8  Instrumen Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan dua jenis instrumen yaitu; kuisioner, dan tes. Instrumen 

kuiseioner digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran 

kimia. Sedangkan tes digunakan untuk mengetahui prestasi belajar dalam pelajaran 

kimia, instrumen ini digunakan karena tes dapat mengukur prestasi siswa dalam 

pelajaran kimia. Instrumen ini digunakan karena tes dapat mengukur penguasaan dan 

kecakapan individu diberbagai bidang pengetahuan. Proses penyusunan instrumen 

didasarkan atas indikator-indikator dari landasan teori yang ada pada bab terdahulu.  

 

3.9  Kalibrasi Instrumen 

Agar mendapatkan data yang baik perlu dilakukan ujicoba terhadap instrumen yang 

digunakan, sehingga diketahui butir soal yang valid dan tidak valid. Ujicoba 

dilaksanakan pada kelas lain yaitu kelas X1 dengan jumlah siswa 25 orang dan 

mempunyai kemampuan rata-rata yang sama dengan kelas sampel. Analisis butir soal 

digunakan program iteman dan Microsoft Excel, untuk mendapatkan reliabilitas tes. 

Hasil prapenelitian yang telah dilakukan dapat dilihat pada table berikut: 

 Tabel 3.10 Tabel Hasil Uji Coba/Prapenelitian 

Kegiatan prapenelitian Reliabilitas Kiteria  Penafsiran  

Motivasi 0,909 Tinggi Baik 

Prestasi 0,943 Tinggi  Baik 

Data terlampir. 
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a. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Skala Motivasi 

Berdasarkan analisis terhadap output Iteman, dari data uji coba diperoleh butir skala 

motivasi semua valid yaitu 30 butir. Reliabilitas instrument didapat dari Reliability 

Statistic Cronbach’s Alphan sebesar. Jika dikonsultasikan ke criteria reliabiltas, maka 

dapat disimpulkan instrument penelitian ini memiliki reliabilitas tinggi 

 

b. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Skala Motivasi 

Berdasarkan analisis terhadap output Iteman, dari data uji coba diperoleh butir tes 

prestasi belajar kimia semua valid yaitu 30 butir. Reliabilitas instrument didapat dari 

Reliability Statistic Cronbach’s Alpha sebesar. Jika dikonsultasikan ke criteria 

reliabiltas, maka dapat disimpulkan instrument penelitian ini memiliki reliabilitas tinggi 

reliabilitas instrumen digunakan metode Alpha Cronbach. Seluruh perhitungan dibantu 

dengan program komputer  SPSS dan excel. 

 

c. Taraf Kesukaran 

 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal digunakan rumus sebagai berikut: 

 
 

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas menggambarkan tingkat 

kesukaran soal itu. Klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat dicontohkan seperti berikut 
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ini:                0,00 - 0,30 soal tergolong sukar  

                       0,31 - 0,70 soal tergolong sedang 

                       0,71 - 1,00 soal tergolong mudah   

  

d. Daya Beda 

Untuk mengetahui daya pembeda soal bentuk uraian adalah dengan menggunakan 

rumus berikut ini. 

 

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas dapat menggambarkan tingkat 

kemampuan soal dalam membedakan antar peserta didik yang sudah memahami mated 

yang diujikan dengan peserta didik yang belum/tidak memahami materi yang diujikan. 

Adapun klasifikasinya adalah seperti berikut ini: 

0,40-1,00 soal diterima baik 

0,30-0,39 soal diterima tetapi perlu diperbaiki 

 0,20-0,29 soal diperbaiki 

0,19-0,00 soal tidak dipakai/dibuang 

 

 

 

 

 

 



117 

 

         Tabel 3.10 : kriteria tes 

Parameter  Indeks  Kriteria  Penafsiran 

Tingkat 

Kesukaran 

Prop.Correct 

(P) 

0,000 – 0,099 Sangat sukar  Dibuang  

0,100 – 0,299 Sukar Direvisi  

0,300 – 0,700 Sedang  Baik  

0,701 – 0,900 Mudah  Direvisi  

0,901 – 1,000 Sangat mudah Dibuang  

Daya Beda (D) ≤ 0,199 Sangat rendah Dibuang  

0,200 – 0,299 Rendah  Direvisi  

0,300 – 0,399 Sedang  Baik  

≥ 4,000 Tinggi  Baik sekali 

Reliabelitas 0,000 – 0,400 Rendah  Buruk  

0,401 – 0,700 Sedang  Cukup  

0,701 – 1,000 Tinggi  Baik  

Proporsi 

jawaban 

pengeco(Prop. 

Endorsing) 

0,000 – 0,010 Kurang  Direvisi  

0,011 – 0,050 Cukup  Baik  

0,051 – 1,000 Baik  Baik sekali 

Uji reliabelitas selanjutnya dilakukan dengan menggunakan aplikasi program SPSS for 

windows. 

3.10  Teknik Analisis Data 

Berdasarkan rancangan eksperimen yang telah ditetapkan, maka analisis data dilakukan 

melalui tiga tahap yaitu deskripsi data, uji persyaratan analisis dan paengujian hipotesis. 
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3.10.1 Tahap Deskripsi Data 

Pada tahap ini dilakukan tabulasi data untuk setiap variable dan menyusunnya dalam 

bentuk tabel. Data yang ditampilkan merupakan skor rata-rata motivasi belajar  dan nilai 

tes akhir. 

3.10,2  Uji Persyaratan Analisis 

Untuk keabsahan data dalam penelitian ini sehingga dapat digunakan untuk pengujian 

hipotesis penelitian yang menggunakan anova dua jalur mensyaratkan bahwa data yang 

diperoleh harus normal dan homogen. Analisis data ini dibantu dengan program SPSS. 

3.10.3  Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan persyaratan dalam penggunaan  statistik parametrik. Suatu 

data dapat  diketahui apakah terdistribusi  normal atau tidak dengan menggunakan Uji 

Normalitas. Teknik analisis yang digunakan untuk melihat normalitas data 

menggunakan uji Kolmogrof Smirnov. Hipotesis yang diajukan pada uji normalitas ini 

adalah: 

Ho = Data berdistribusi normal 

H1 = Data berdistribusi tidak normal 

Pengambilan kesimpulan hasil analisis uji normalitas data adalah: 

1).  Jika nilai p- value > 0,05 maka Ho diterima, artinya data berdistribusi normal 

2).  Jika nilai p- value < 0,05 maka Ho ditolak, artinya data berdistribusi tidak normal. 
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Tabel 3.11 Hasil Uji Normalitas 

Data Z - KS p- value Kesimpulan Keterangan 

Team 

Teaching 

0,640 0,808 Ho diterima data berdistribusi normal 

ekspositori 0,664 0,770 Ho ditolak data berdistribusi tidak normal 

 

 

 

3.10.4 Uji Homogenitas 

 

Teknik analisis yang digunakan untuk melihat homogenitas data menggunakan uji 

Levene’s Test. Hipotesis yang diajukan pada uji homogenitas adalah: 

Ho = kelompok data homogen 

H1 = kelompok data tidak homogen 

Pengambilan kesimpulan hasil uji normalitas data adalah: 

1. Jika nilai p- value > 0,05 maka Ho diterima, artinya data homogen 

2. Jika nilai p- value < 0,05 maka Ho ditolak, artinya data tidak homogen 

Tabel 3.12 Hasil Uji Homogenitas 

Nilai F p- value Kesimpulan Keterangan 

1,159 0,366 Ho diterima Data homogen 
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3.11 Hipotesis Statistik 

 

Hipotesis Pertama 

Ho = tidak terdapat interaksi  antara  pembelajaran dengan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar kimia 

H1 = terdapat  interaksi antara pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar kimia 

 

Kriteria uji: 

Jika nilai Fhitung  > Ftabel  maka Ho ditolak dan H1 diterima 

 

 

Hipotesis Kedua 

 

Ho = tidak terdapat  perbedaan antara prestasi belajar kimia siswa yang 

dibelajarkan dengan menggunakan pembelajaran team teaching dan 

ekspositori.  

H1 =  terdapat perbedaan antara prestasi belajar kimia siswa yang dibelajarkan 

dengan menggunakan pembelajaran team teaching dan ekspositori.  

Kriteria uji: 

 

Jika nilai thitung  >  ttabel  maka Ho ditolak dan H1 diterima 

 

 

 

Hipotesis Ketiga 

 

Ho =  tidak terdapat  perbedaan antara prestasi belajar kimia siswa yang 

mempunyai motivasi belajar rendah yang dibelajarkan dengan menggunakan 
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pembelajaran team teaching dan ekspositori.   

H1 =  terdapat perbedaan antara prestasi belajar kimia siswa yang mempunyai 

motivasi belajar rendah yang dibelajarkan dengan menggunakan 

pembelajaran team teaching dan ekspositori.  

Kriteria uji: 

 

Jika nilai thitung  >  ttabel  maka Ho ditolak dan H1 diterima 

 

 

 

Hipotesis Keempat 

 

Ho = tidak terdapat  perbedaan antara prestasi belajar kimia siswa yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi yang dibelajarkan dengan menggunakan  

pembelajaran team teaching dan ekspositori.  

H1 =  terdapat perbedaan antara prestasi belajar kimia siswa yang mempunyai 

motivasi belajar tinggi yang dibelajarkan dengan menggunakan pembelajaran 

team teaching dan ekspositori.  

Kriteria uji: 

Jika nilai thitung  >  ttabel  maka Ho ditolak dan H1 diterima 


