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D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan

masalah penelitian.20 Hipotesis akan diuji kebenaranya melalui data yang

terkumpul dari hasil penelitian dilapangan. Dikatakan sementara karena jawaban

yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Terdapat dua jenis hipotesis yaitu hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis

nihil (Ho). Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang akan diuji dinyatakan dalam

kalimat positif, sedangkan hipotesis nihil dinyatakan dalam kalimat negatif.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan dalam

penelitian yaitu:

Ha : Terdapat Pengaruh Pemanfaatan Laboratorium IPA Terhadap Hasil

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi.

Ho : Tidak Terdapat Pengaruh Pemanfaatan Laboratorium IPA Terhadap

Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi

20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan RAD, (Bandung,
Alfabeta, 2013), Cet ke-17, h. 50
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif

deskriptif eksperimental. Penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik

deskriptif yaitu pengolahan data berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui

di lapangan secara objektif, kuantitatif maksudnya pengolahan data yang didasari

prinsip-prinsip statistik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi. Adapun waktu

pelaksanaan penelitian ini selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak selesai

diseminarkan dan mendapatkan izin penelitian yaitu dari bulan februari sampai

april 2019.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.21 Populasi yang diambil dalam

penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 1 Wangi-Wangi kelas VIII tahun

ajaran 2018/2019 yang berdistribusi dalam 5 kelas dengan jumlah siswa sebanyak

104 orang.

21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi Mixed Method,
(Bandung: Alfabeta, 2012) h. 112
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Tabel 3.1 Jumlah Anggota Populasi

No. Kelas
Jenis Kelamin

Jumlah
Nilai

Rata-rata KeteranganLaki-
Laki

Perempuan

1. VIII A 9 12 21 8,05
Kelas

unggul
2. VIII B 8 13 21 7,73
3. VIII C 9 13 22 7,71
4. VIII D 8 12 20 7,20
5. VIII E 9 11 20 6,50
Jumlah 43 61 104

Sumber : Dokumentasi  Tata Usaha SMP Negeri 1 Wangi-Wangi tahun
ajaran 2017/2018

2. Sampel penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh

populasi.22 Adapun penarikan sampel dalam penelitian ini adalah ditetapkan

dengan teknik Purposive Random Sampling artinya menentukan kelas sampel

secara langsung, yaitu menetapkan 1 (satu) kelas adalah kelas VIII E sebagai kelas

penelitian. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa

sampel tersebut memiliki kemampuan rata-rata yang relatif rendah, maka kelas

VIII E sudah dapat mewakili populasi.

D. Variabel dan Desain Penelitian

1. Variabel penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel yaitu:

1. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel

terikat. Dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu pemanfaatan

laboratorium.

22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., h. 120
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2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah hasil belajar .

2. Desain penelitian

Adapun desain penelitian ini atau kerangka penelitian ini menggunakan

metode penelitian eksperimen dalam penerapan pemanfaatan laboratorium yang

bertujuan untuk mengetahui hasil belajar melalui pemanfaatan laboratorium

tersebut. Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan desain One Group

Pretest-postest.23 Yakni menempatkan subjek penelitian kedalam 1 kelompok

(kelas) yang telah dipilih. Mekanisme penelitian dari kelas tersebut dilukiskan

dalam bagan sebagai berikut:

Tabel 3.2 model desain penelitian

Kelas Pretest Perlakuan Postest

VIII E OE1 Xp OE2

Keterangan:

OE1 :    Tes yang diberikan sebelum menggunakan pemanfaatan laboratorium
Xp :    Pelajaran IPA dengan menggunakan pemanfaatan laboratorium
OE2 :    Tes yang diberikan setalah pemanfaatan laboratorium

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Observasi, teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan

cara mengadakan pengamatan langsung di lapangan. Teknik ini

23 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitafif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2014), h. 180
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digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi lapangan

yang terkait dengan pemasalahan yang  diteliti. Teknik ini digunakan

untuk mengetahui kondisi dan kegiatan yang ada di dalam kelas

penelitian.

2. Tes, yaitu bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk

mengetahui nilai-nilai hasil belajar yang dicapai oleh siswa dalam

proses pembelajaran. Tes dilakukan untuk menguji kemampuan siswa

dalam pembelajaran IPA pada materi tekanan zat dan penerapanya

dalam kehidupan sehari-hari. Tes yang diberikan pada siswa berupa

soal pilihan ganda.

3. Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mencatat dan menyalin data

yang terdapat disekolah (jumlah siswa serta dokumen-dokumen lain

yang berkaitan dengan topik penelitian).

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebelum dipergunakan sebagai pengumpul data, instrumen yang telah

disusun terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk mendapatkan instrumen yang

valid dan reliabel.Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian adalah

instrumen tes pengetahuan. Langkah-langkah uji validitas dan reliabilitas

instrumen tes, secara berturut - turut diuraikan sebagai berikut:
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1. Validitas Instrumen

Validitas adalah menunjukan sejauh mana suatu alat ukur mampu

mengukur apa yang ingin diukur (valid measure if it successfully measure the

phenomenon).24

Suatu Instrumen penelitian dikatakan Valid, apabila :

1) Jika koefisien korelasi Product moment melebihi 0,3.25

2) Jika korelasi Product Moment > r-tabel (α; n-2), n = jumlah sampel.
3) Nilai Sig. ≤ α.26

Validitas tes bertalian dengan tingkat keabsahan atau ketepatan suatu tes

dalam mengukur apa yang ingin diukur. Tes yang valid (absah = sahih) adalah tes

yang benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Untuk kepentingan

penelitian ini peneliti menggunakan pengujian validitas Konstruk (Construct

Validity), yaitu suatu bentuk pengujian yang mengkorelasikan skor tiap item soal

(variabel X) dengan skor total yang diperoleh (variabel Y) dengan menggunakan

uji korelasi product moment Pearson yang persamaannya sebagai berikut :

Rumus 3.1 Uji Korelasi Product moment Person

Keterangan:
r = koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y.
N = Jumlah subjek/responden.
X = Jumlah skor item (Jawaban responden).
Y = Jumlah skor total (untuk responden N).

24 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan praktiknya), (Jakarta:
Bumi Aksara, 2011), h. 186.

25 Sugiyono. Statistika Untuk Penelitian, (Bandung : Alfabeta. 2010). h. 145.
26 Syofian Siregar. Stastistika Deskriptif Untuk Penelitian dilengkapi Perhitungan

Manual dan Aplikasi SPSS 17. (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2016), h. 164.
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Hasil perhitungan dikonversi dengan menggunakan kriteria sebagai

berikut:

0,91≤  r ≤ 1,00 : validitas sangat tinggi (sangat baik)
0,71≤  r ≤ 0,90 : validitas tinggi (baik)
0,41≤  r ≤ 0,70 : validitas sedang (cukup baik)
0, 21 ≤  r ≤ 0,40 : validitas rendah (kurang)
0,00≤  r < 0,20 : validitas sangat rendah, dan
r < 0,00 : tidak valid.

Penelaahan soal secara kuantitatif maksudnya adalah penelaahan butir soal

didasarkan pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan. Data empirik ini

diperoleh dari soal yang telah diujikan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam

analisis butir soal adalah setiap butir soal ditelaah dari segi: tingkat kesukaran

butir, daya pembeda butir, dan penyebaran pilihan jawaban (untuk soal bentuk

obyektif) atau frekuensi jawaban pada setiap pilihan jawaban.

a. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal

pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks.

Tingkat kesukaran butir soal pada penelitian ini dilakukan dengan melihat indeks

kesukaran item/butir soal yang diperoleh dengan menggunakan rumus untuk soal

objektif yang dikemukakan oleh Anas Sudijono, sebagai berikut:27

P =

Keterangan:
P = Indeks kesukaran
B = Banyaknya siswa yang menjawab benar
Js = Jumlah seluruh siswa

27 Anas Sudjono, instrument penelitian pembelajaran. Jurnal umum. 2014, h. 163
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Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas menggambarkan

tingkat kesukaran soal itu. Klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat

diinterpretasikan dalam kategori seperti berikut:

0,00 - 0,30 soal tergolong sukar
0,31 - 0,70 soal tergolong sedang
0,71 - 1,00 soal tergolong mudah

Tingkat kesukaran butir soal dapat mempengaruhi bentuk distribusi total

skor tes. Nilai tingkat kesukaran yang dipakai dalam penelitian ini adalah 0,30 ≤

P≤ 0,70.

b. Daya Pembeda

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang

pandai (berkemampuan rendah). Rumus yang digunakan untuk mencari daya

pembeda adalah:

Keterangan:
DP     = Daya pembeda
J      = Jumlah peserta tes
JA = Banyaknya peserta kelompok atas
JB = Banyaknya peserta kelompok bawah
BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal benar
B B = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal benar

, Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar

, Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Kriteria yang digunakan sebagai berikut:

0,00 < D < 0,20 : Daya beda jelek
0,20 < D < 0,40 : Daya beda cukup
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0,40 < D < 0,70 : Daya beda baik
0,70 < D < 1,00 : Daya beda baik sekali

D : Negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai

nilai soal D negatif sebaiknya dibuang saja.28

2. Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas menunjuk suatu pengetian bahwa suatu instrumen cukup dapat

dipercaya. Suatu tes dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes

tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian reliabilitas tes,

berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes. Analisis reliabilitas tes pada

penelitian ini menggunakan rumus K-R 20:

Keterangan:
r11 : Koefisien reliabilitas.
k : Banyaknya butir pertanyaan
p : proporsi subyek yang mendapatkan skor 1
q : proporsi subyek yang mendapatkan skor 0
Vt : varians skor total
Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

0,00 < rxy < 0,20 : sangat rendah
0,20 < rxy < 0,40 : Rendah
0,40 < rxy < 0,60 : Sedang
0,60 < rxy < 0,80 : Tinggi
0,80 < rxy < 1,00 : Sangat tinggi

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu setelah didapat r11 tersebut,

harga r11 dibandingkan dengan harga r Product moment pada table, jika r

hitung > r tabel maka item yang dicobakan reliabel.

28 Anas Sudjono, instrument penelitian..., h. 163
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G. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data penilitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif

dan inferensial.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian tentang hasil belajar peserta didik yang diperoleh melalui

penerapan pemanfaatan laboratorium dan konvensional, diukur dengan

intrumen tes pengetahuan, yang akan diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Analisis statistika deskriptif, yaitu menghitung rata-rata, median, modus,

standar deviasi, variansi, distribusi frekuensi, persentse, kategorisasi dan

grafik.

a. Rata-rata

Setelah pengumpulan data pada kelas penelitian, selanjutnya

membandingkan skor dari hasil pengukuran postest. Hal tersebut untuk

bahan pertimbangan tindakan selanjutnya. Skor pengukuran rata-rata tes

akhir setelah diberi perlakuan pada kelas penelitian, kemudian menjadi

pertimbangan pengaruh yang terjadi. Rumus yang digunakan sebagai

berikut:

Keterangan:
M : Mean (rata-rata)
∑  : Jumlah
X  : Nilai
N  : Jumlah individu29

29 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian. (Bandung: Alfabeta. 2017), h. 49
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b.Median

Median digunakan untuk mencari nilai tengah dari skor total

keseluruhan jawaban yang diberikan oleh responden yang telah tersusun

dalam distribusi data.

c. Modus

Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang

frekuensinya banyak dalam suatu distribusi data. Dalam penelitian ini,

modus digunakan untuk mencari jawaban yang sering muncul atau nilai

yang frekuensinya paling banyak dari responden.

d. Distribusi Frekuensi

1) Menentukan jumlah kelas interval

Untuk menentukan panjang interval, digunakan rumus Sturges

yaitu:

Keterangan:
K  : Jumlah kelas data
N  : Jumlah data observasi
Log : Logaritma30

2) Menghitung rentang data

Untuk menghitung rentang data digunakan rumus sebagai berikut:

31

30 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian. h. 37
31 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian. h. 55
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3) Menentukan panjang kelas

Untuk menentukan panjang kelas digunakan rumus sebagai

berikut:

32

e. Varians dan Standar Deviasi

Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi semua nilai-

nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Sedangkan standar deviasi

adalah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana

sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke

mean atau rata-rata nilai sampel atau akar dari varian. Rumus yang

digunakan adalah sebagai berikut:

Rumus varian:

Rumus standar deviasi:

Keterangan:
S2 : Varian
S   : Standar Deviasi
Xi : Nilai x ke-i
x̅ : Rata-rata
n   : Jumlah sampel33

32 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian. h. 58
33 Budiyono. Statistika untuk Penelitian. (Surakarta: UNS Press. 2009).
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f. Tabel Kecenderungan (kategori)

Deskripsi selanjutnya adalah menentukan pengkategorian skor (X)

yang diperoleh masing-masing variabel. Dari skor tersebut kemudian

dibagi menjadi empat kategori. Pengkategorian dilaksanakan berdasarkan

Mean (M) dan Standar Deviasi (SD) yang diperoleh. Tingkat

kecenderungan dibedakan menjadi empat kategori sebagai berikut:

X ≥ (M + 1SD )     : sangat tinggi
M ≤ X < (M+1SD) : tinggi
(M - 1SD) ≤ X        : rendah
Di bawah (M-1SD) :sangat rendah34

2. Analisis Statistik Inferensial

Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis

peneltian. Namun sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu

melakukan pengujian persyaratan analisis (uji asumsi). Pengujian

persyaratan analisis yang dimaksudkan adalah sebagai berukut:

a. Pengujian Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang

dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan

adalah rumus Chi Kuadrat:

Keterangan:
X2 = Chi Kuadrat
F0 = frekuensi yang diobservasi
Fh = frekuensi yang diharapkan35

34 Djemari, Mardapi. Tekhnik Penyusunan Instrumen Tes Dan Nontes. (Yogyakarta:
Mitra Cendikia Press. 2010)

35 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian. h. 107
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Kriteria pengujiannya adalah jika χ2
hitung < χ2

tabel dengan derajat

kebebasan dk = k-3 dengan taraf signifikansi 5% maka tolak Ha, dalam

hal lainnya maka Ho diterima.36 Apabila data berdistribusi normal, maka

analisis statistik selanjutnya menggunakan statistik parametris,

sedangkan jika data tidak berdistribusi normal maka analisis statistik

selanjutnya menggunakan statistik non-parametris.

b. Pengujian Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari

masing- masing  kelompok  sampel  mempunyai  varians  yang  sama

atau  tidak,  dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:
S1

2 = Varians terbesar
S2

2 = Varians terkecil

Sumber data uji homogenitas ini adalah nilai pretest dan postest

kelas penelitian. Nilai F yang diperoleh dari perhitungan dikonsultasikan

dengan Ftabel dengan α = 5%. Jika Fhitung < Ftabel, maka tolak Ha, dalam

hal lainnya maka Ho diterima.37

36 Sudjana, Metoda Statistika. (Bandung: Tarsito. 2010). h. 273
37 Sudjana, Metoda Statistika. h. 249
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3. Pengujian Hipotesis

Data yang berdistribusi normal dilakukan uji t untuk melihat

pengaruh pemanfaataan laboratorium IPA terhadap hasil belajar siswa,

dengan membandingkan hasil belajar siswa melalui tes awal (pretest) dan

tes akhir (postest) pada kelas penelitian. Data yang diperoleh dianalisis

dengan menggunakan rumus:

t =

Keterangan:
X̅1 : rata-rata nilai postest
X̅2 : rata-rata nilai pretest.
n1 : jumlah sampel postest.
n2 : jumlah sampel pretest.
S1 : variansi postest.
S2 : variansi pretest.

Dari thitung dikonsultasikan dengan ttabel dengan dk = n1 + n2 - 2 dan

taraf signifikan 5%. Kriteria pengujian adalah tolak Ho jika thitung ≥  t (1-α)

(n1 + n2 - 2). Untuk harga t lainnya Ho diterima.38

38 Sudjana, Metoda Statistika. h. 239
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H. Prosedur Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat prosedur atau alur penelitian

yang akan dilaksanakan sebagai digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 : Diagram alur penelitian

Studi literatur Observasi awal

Analisis masalah

Penyusunan instrumen

Uji coba instrumen & revisi

Pelaksanaan
penelitian

Mengajar Pemanfaatan
laboratorium

Perlakuan

Teori Praktikum

Pretest Postest

Hasil belajar siswa meningkat

Analisis data
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Bagan tersebut menunjukan prosedur atau alur kegiatan penelitian yang

dilakukan mulai dari latar belakang masalah, pelaksanaan eksperimen,

pengumpulan dan pengolahan data hingga pada hasil penelitian. Seara garis besar

langkah-langkah pelaksanaanya dapat diuraikan dalam 3 tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap persiapan, antara lain:

a) Melakukan observasi (survei awal)

b) Mengkaji literatur dan kurikulum IPA

c) Menganalisis masalah

d) Menentukan konsep atau pokok bahasan yang akan diteliti

e) Menentukan jadwal pelaksanaan penelitian bersama guru IPA

f) Membuat perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian

g) Melakukan uji coba dan validasi instrumen penelitian

h) Merevisi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian

i) Mengurus surat izin untuk mengadakan penelitian

j) Melakukan pertemuan dengan guru IPA dengan agenda sosialisasi

mengenai metode pemelajaran yang akan diterapkan.

2. Tahap pelaksanaan

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Menentukan kelas eksperimen.

b) Memberikan pretest kepada seluruh siswa yang menjadi objek penelitian,

sebelum diberikan perlakuan yaitu pemanfaatan laboratorium dengan

melakukan praktikum.
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c) Memberikan perlakuan (eksperimen) yaitu pemanfaatan laboratorium

dengan melakukan praktikum  pada kelas kontrol eksperimen dengan

materi tekanan zat dan penerapanya dalam kehidupan sehari-hari.

a) Memberikan tes akhir (postest) kepada peserta didik setelah diberikan

perlakuan pada kedua kelompok guna untuk mengetahui hasil belajar

setelah mengalami proses pembelajaran.

3. Tahap akhir

Langkah-langkah dalam tahap akhir penelitian ini meliputi:

a) Mengumpulkan dan mengolah data hasil tes akhir (postest) dari semua

kelompok

b) Menganalisis data seara deskriptif dan inferensial, pengujian hipotesis dan

mengiterprestasi dan hasil analis kemudian menarik kesimpulan

c) Penulisan laporan hasil penelitian.


