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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 3x pertemuan yaitu pada

tanggal 19 Mei 2012 sampai tanggal dengan 09 Juni 2012.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Darun Najah

Tanjung Batu Ogan Ilir yang bertempat di desa Bangun Jaya kecamatan

Tanjung Batu. Objek dalam penelitian ini adalah kelas X yang terdiri dari

3 kelas dengan materi ekosistem.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen semu (quasi

eksperimen) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi

pembelajaran aktif dengan teknik information search terhadap hasil belajar

siswa kelas x pada materi ekosistem di Madrasah Aliyah Darun Najah

Tanjung Batu Ogan Ilir. Adapun desain penelitiannya adalah sebagai

berikut:
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Tabel 1. Desain Penelitian

Kelompok Tes Awal
Perlakuan

(Variabel Bebas)
Tes Akhir Hasil Belajar

K1

K2

Y1

Y1

X1

X2

Y2

Y2

Y2-Y1

Y2-Y1

(Arikunto, 2010:241)

Keterangan:

K1: Kelas eksperimen

Y1: Pemberian tes awal

X1: Perlakuan di kelas eksperimen (KBM dengan menggunakan teknik

information search).

X2: Perlakuan di kelas kontrol (KBM dengan menggunakan ceramah dan

tanya jawab).

K2: Kelas kontrol

Y2: Pemberian tes akhir

C. Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel  X: Strategi pembelajaran aktif dengan teknik information

search.

b. Variabel Y: Hasil belajar siswa kelas X pada materi ekosistem di

Madrasah Aliyah Darun Najah Tanjung Batu Ogan Ilir.

D. Defenisi Operasional Variabel

a. Penerapan yang di maksud dalam penelitian ini adalah penerapan

model pembelajaran Information Search di Madrasah Aliyah Darun

Najah Tanjung Batu Ogan Ilir.
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b. Strategi pembelajaran aktif dengan teknik information search dalam

penelitian ini adalah suatu bentuk belajar dalam kelompok kecil di

mana peserta didik akan dibimbing untuk menemukan jawaban yang

dikehendaki terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan

mencari jawabannya pada sumber yang telah mereka kumpulkan.

c. Sebelum menerapkan strategi pembelajaran aktif dengan teknik

information search seorang guru harus memberikan petunjuk kepada

siswa agar dapat mengakses materi pembelajarannya dari berbagai

sumber seperti internet, buku pelajaran dan artikel-artikel yang

berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Hal ini dilakukan 1

minggu pada pertemuan sebelumnya, sebelum guru menerapkan

model pembelajaran aktif dengan teknik information search dalam

pembelajaran.

d. Hasil belajar adalah suatu yang ingin dicapai setelah proses belajar

mengajar. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar siswa yang

ditunjukkan siswa setelah diterapkan strategi pembelajaran aktif

dengan teknik Information Search.

e. Hasil belajar siswa dilihat dari kemampuan siswa menyelesaikan soal

tes pilihan ganda sebanyak 20 soal yang masing-masing 10 soal

pretest dan 10 soal postest pokok bahasan Pencemaran Lingkungan

dan Pelestarian Lingkungan.
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E.  Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

a. Populasi menurut Arikunto (2010:173) populasi adalah keseluruhan

subjek penelitian. Jadi yang dimaksud dengan populasi adalah semua

individu yang akan menjadi subjek penelitian baik manusia dan semua

gejala yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Madrasah Aliyah Darun

Najah Tanjung Batu Ogan Ilir yang terdiri dari 3 kelas.

b. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sasaran

penelitian. Menurut Arikunto (2010:174) sampel adalah sebagian atau

wakil populasi yang diteliti. Adapun pengambilan sampel yang

dilakukan dalam penelitian ini diambil dari hasil analisis ulangan

harian sebelumnya. Yaitu dua kelas yang memiliki rata-rata ulangan

harian hampir sama akan diambil sebagai kelas penelitian. Dengan

demikian yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kelas XA

sebagai kelas eksperimen dan kelas XB sebagai kelas kontrol.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer

untuk keperluan penulisan. Menurut Arikunto dalam Sardi (2011:14) dari

pembahasan ini ada dua istilah yang dapat dipahami, yaitu: pertama, metode

pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti

untuk mengumpulkan data. Kedua, instrumen pengumpulan data adalah alat

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan
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mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan

dipermudah dengan alat bantu. Maksudnya merupakan pedoman observasi

dan lain sebagainya.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka

penulis menggunakan beberapa metode, antara lain:

a. Metode Observasi

Menurut Suryabrata (2011:104), Observasi adalah teknik

pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan

disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Menurut Arikunto (2011:272), dalam menggunakan

observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan

format atau blangko pengamatan sebagai instrumen.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

dengan mengadakan suatu pengamatan terhadap pelaksanaan

proses kegiatan belajar siswa dalam pengikuti pembelajaran di

sekolah.

b. Metode Tes

Menurut Arikunto (2010:193) tes adalah serentetan

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

Metode ini ditujukan pada seluruh siswa (responden) kelas

XA dan XB digunakan untuk memberikan sejumlah pertanyaan
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mengenai materi yang telah diajarkan yaitu tentang ekosistem pada

siswa kelas XA Madrasah Aliyah Darun Najah Tanjung Batu Ogan

Ilir.

G.  Teknik Analisis Data

a. Analisis Data Tes

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data ini untuk

mengetahui hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran

menggunakan teknik information search sebagai strategi

pembelajaran, tes yang dilakukan terdiri dari tes awal (pretest) dan tes

akhir (postest).

b. Analisis Data Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi untuk

melihat kegiatan pembelajaran siswa dikelas. Aktivitas yang diamati

berdasarkan lembar observasi yang dibuat peneliti. Untuk mengetahui

aktivitas siswa melalui observasi dapat dinilai dari 3 indikator dan

setiap indikator terdiri dari 2 deskriptor. Penilaian terhadap aktivitas

belajar siswa adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penilaian lembar observasi

Indikator/Deskriptor
Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3NO Nama Siswa

1 2 1 2 1 2
1
2
3

Jumlah
%



30

Pada setiap deskriptor yang nampak observer memberikan tanda chekc list

(√), pengamatan ini dilakukan pada awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran

dalam pertemuan pertama, kedua, dan ketiga.

Keterangan:

1. Indikator 1 : Aktivitas Visual.

a. Membaca materi yang sedang dipelajari.

b. Memperhatikan teman yang sedang presentasi didepan kelas.

2. Indikator 2 : Aktivitas lisan.

a. Mengajukan pertanyaan.

b. Memberikan saran dan pendapat saat diskusi berlangsung.

3. Indikator 3 : Aktivitas menulis.

1) Membuat kesimpulan hasil belajar.

2) Mengumpulkan makalah hasil presentasi.

Sebelum dianalisis ke uji hipotesis, peneliti menguji hasil data

observasi terhadap hasil belajar dengan menggunakan rumus product

moment yaitu:

2. Mencari Jumlah Kuadrat (JK)

1) JKx = ∑X2 - { (∑X)2 : N } .................................... (1)

2) Jky = ∑Y2 – { (∑Y)2 : N } .................................... (2)

3. Mencari Jumlah Prodduk (JP)

Jpxy = ∑XY - { (∑X) (∑Y) : N }  ................................... (3)

4. Mencari Koefisien Korelasi

Rxy = Jpxy : .................................... (4)

5. Mengkonsultasikan R Hitung dengan R Tabel

Harga Tabel R Produck Moment untuk N = 26 adalah sebagai berikut:
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R 1% = 0,388

R 5% = 0,496

6. Mencari Koefisien Determinasi

KD = Rxy2 x 100 ................................... (5)

Keterangan :

N : Jumlah siswa

JKx = Jumlah Kuadrat x

JKy = Jumlah Kuadrat y

Rxy = Koefisien Korelasi

KD = Koefisien Determinasi

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data hasil

belajar adalah sebagai berikut:

a. Mencari nilai rata-rata keseluruhan siswa menggunakan rumus:

N

X
M 

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

Keterangan : ∑ X = Jumlah nilai seluruh siswa

N = Banyak siswa

M = Nilai rata-rata siswa

Selain itu, data hasil tes dianalisis ketuntasannya. Belajar siswa

dikatakan berhasil jika mencapai ketuntasan belajar secara perorangan

sebesar ≥ 65% (nilai 65) dan mencapai ketuntasan kelas jika dalam kelas

tersebut telah terdapat 85% siswa yang mencapai ketuntasan belajar ≥ 65 %.
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Pada nilai hasil belajar yang diperoleh pada kelas eksperimen dan

kelas kontrol disusun dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian dihitung

nilai rata-rata serta simpangan bakunya :

X =
fi

fixi




................ (7) S2 =
)1(

)( 2




nn

fixifixin

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

Keterangan:

X = Nilai rata-rata

Xi = Tanda kelas interval

Fi = Frekuensi yang sesuai dengan kelas interval

n = Batas data

S = Simpangan baku (Sudjana, 2005:95)

Data yang sudah terkumpul dari sampel yang berbeda tersebut,

dianalisis dengan menggunakan statistik parametris (Uji-t). Sebelum

dilakukan uji-t, data harus memenuhi syarat terdistribusi normal dan

homogen. Karena Uji-t tidak akan dapat dilakukan sebelum melakukan uji

normalitas terlebih dahulu.

1. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data

terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas merupakan syarat sebelum

dilakukan Uji-t. Data termasuk terdistribusi normal jika terletak di (-1< Km

<1). Maka untuk menguji kenormalan data digunakan Karl Person yaitu:
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pbMo

............................................. (9)
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S

MoX
Km




............................................. (10)

Keterangan :

MO = Modus

b = Batas interval dengan frekuensi terbanyak

ρ = Panjang kelas modus

b1 =  Frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelasinterval yang

terbanyak)  dikurangi kelas interval terdekat sebelumnya.

b2 = Frekuensi pada kelas modus dikurangi kelas interval berikutnya
(Sudjana, 2005:77)

2. Uji Homogenitas Data (Uji F)

Data hasil tes dari dua sampel akan mempunyai sebaran yang

homogen apabila harga : Fhitung ≤ Ftabel dan data termasuk heterogen apabila

harga Fhitung > Ftabel. Jika data tes tergolong homogen, maka sampel tersebut

adalah representatif atau dapat mewakili populasi yang ada. Untuk menguji

homogenitas varians (S2) digunakan rumus:

2
2

2
1

S

S

terkecilVarians

terbesarVarians
F 

........................ (11)

3. Uji Hipotesis

Untuk uji hipotesis pada penelitian ini digunakan Uji-t pada taraf

signifikan 5% atau taraf kepercayaan 1%. Perhitungan data tes didapat dari

hasil nilai tes akhir dan hasil belajar setelah diadakan proses proses

pembelajaran dengan menggunakan teknik information search pada kelas
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eksperimen, begitu juga dengan metode ceramah dikelas kontrol. Pengujian

hipotesis (Uji-t) berpedoman dengan rumus sebagai berikut:

21

21

11

nn
S

xx
t




 ..................................... (12)
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t




 ..................................... (13)

Keterangan:

S1 = Varian kelas eksperimen

S2 = Varian kelas kontrol

n1 = Jumlah siswa di kelas eksperimen

n2 =  Jumlah siswa di kelas kontrol

S2 = varian total

X1 = Nilai rata-rata kelas eksperimen

X2 = Nilai rata-rata kelas kontrol

Kriteria pengujian terima Ho jika thitung < ttabel (1-1/2α) dan tolak Ho jika

thitung > ttabel (1-1/2α), dimana t (1-1/2α) adalah t yang didapat dari tabel distribusi t

dengan dk = n1 + n2 – 2 dan peluang (1-α).

Analisis Data Observasi

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi.

Setelah data diperoleh maka akan dianalisis dengan menggunakan rumus :

NP = 100X
SM
R

(Purwanto, 2012:102) ......................... (14)
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Keterangan :

NP : Nilai  persen  yang dicari

R : Skor mentah yang diperoleh siswa dari pengamatan observasi

SM : Skor maksimum dari observasi yang bersangkutan

100 : Bilangan tetap

Presentase menunjukkan jawaban yang benar. Setelah data

kuantitatif yang kemudian diubah menjadi kualitatif dengan dikonversi

dengan kriteria hasil belajar sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Hasil Belajar

Tingkat Penguasaan Kriteria
≥85

75–84
65–74
55–64
≤54

Sangat baik
Baik

Cukup baik
Kurang

Sangat kurang
(Arikunto,2010:182)

Tabel 4. Kategori Tingkat Keaktifan Siswa

Skor Akhir Kategori
86% – 100%
71% – 86%
56% – 70%
41% – 55%

> 40%

Sangat aktif
Aktif

Cukup aktif
Kurang aktif

Sangat kurang aktif
(Arikunto, 2010:196)


