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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Sampel Penelitian  

  Penelitian ini dilakukan di salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) di Bandung. Sampel pada penelitian ini adalah 

mahasiswa jurusan pendidikan kimia semester VI sebanyak 63 mahasiswa, 

terdiri dari 32 mahasiswa kelas eksperimen dan 31 mahasiswa kelas kontrol. 

Penentuan kelas kontrol dan kelas eksperimen dilakukan dengan mengacu pada 

kelas yang tersedia di tempat penelitian, berdasarkan hasil observasi sebelum 

penelitian berlangsung, diketahui bahwa untuk semester VI di perguruan tinggi 

tempat penelitian terdapat dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B yang diharapkan 

dapat dijadikan sampel untuk penelitian ini. Peneliti memilih kelas B sebagai 

kelas kontrol dengan jumlah mahasiswa sebanyak 31 orang dan kelas A sebagai 

kelas eksperimen dengan jumlah mahasiswa sebanyak 32 orang. Diantara kelas 

yang dijadikan kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak ada perbedaan 

berdasarkan kemampuan akademik, hal tersebut terbukti dari nilai mata kuliah 

serumpun yaitu Kimia Organik, kedua kelas memiliki rata-rata yang sama yakni 

69, mata kuliah tersebut merupakan dasar dalam mempelajari struktur 

biomolekul sebelum mahasiswa mempelajari aliran informasi genetika. 

 

B. Metode Penelitian 

  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi 

eksperimen, dengan melibatkan sampel pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

(Fraenkel & Wallen, 2006). Selanjutnya nilai pretes dan postes dari kedua kelas 

dibandingkan. Kelas eksperimen pada penelitian ini menggunakan model 

pemecahan masalah, sedangkan kelas kontrol menggunakan metode ceramah 

dan diskusi. 

 

C. Desain Penelitian 
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Desain penelitian yang digunakan dalam penelitianadalahpretest-posttest 

nonequivalent control design merupakan desain penelitian kuasi eksperimen 

yang memberikan tes sebelum dan sesudah perlakuan (Fraenkel & Wallen, 

2006). Rancangan desain penelitiannya dapat dilihat pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1. Desain Penelitian 

.Pretest Perlakuan Posttest 

Kelas 

Eksperimen 

O1 X O3 

Kelas 

Kontrol 

O2 - O4 

 

O1 dan O2 merupakan tes awal baik kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen.X merupakan perlakuan terhadap mahasiswa pada kelas 

eksperimen dengan mengimplementasikan model pemecahan masalah. O3 dan 

O4 merupakan tes akhir (posttest). Soal yang diberikan pada kelas kontrol dan 

eksperimen adalah sama untuk menegtahui pengaruh adanya perlakuan 

terhadap kelas eksperimen. Ada tidaknya pengaruh model pemecahan masalah 

terhadap sampel penelitian, dilakukan uji statistik untuk mengetahui 

signifikansi perbedaan antara skor rata-rata pada kelas kontrol dan kelas 

ekperimen.  

 

D. Variabel Penelitian 

  Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Variabel yang 

ditetapkan pada penelitian ini adalah: 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2013). Variabel 

bebas pada penelitian ini adalah model perkuliahan pemecahan masalah pada 

materi aliran informasi genetika. 
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2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel terikat pada 

penelitian ini adalah penguasaan konsep dan kemmapuan pemecahan masalah. 

3. Variabel Kontrol (Control Variable) 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

(Sugiyono, 2013). Variabel kontrol pada penelitian ini adalah dosen, pretes dan 

postes, serta waktu pelaksanaan perkuliahan. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Model Pemecahan Pemecahan Masalah 

Model pemecahan masalah  Bransford (1998) memuat lima langkah fase 

penyelesaian (IDEAL), yaitu:  

a. Mengidentifikasi masalah  

b. Mendefinisikan tujuan alternatif 

c. Mengeksplorasi strategi pemecahan masalah 

d. Mengantisipasi dan menyikapi masalah 

e. Mengevaluasi dan belajar 

2. Penguasaan Konsep 

Penguasaan konsep merupakan kemampuan memahami konsep-konsep 

yang ada dalam materi aliran informasi genetika setelah perkuliahan 

dilaksanakan. Penguasaan konsep yang diukur dalam penelitian ini merujuk 

pada taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson & Krathwohl  

(2001).yaitu: memahami (C2), mengaplikasikan (C3), menganalisis (C4), 

mengevaluasi (C5) dan mencipta (C6). 

3. Proses pemecahan masalah pada materi aliran informasi genetika 

Proses pemecahan masalah pada materi aliran informasi genetika 

meliputi: 
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a. Mengungkapkan permasalahan tentang bagaimana proses biositesis 

protein dari urutan  DNA 

b. Merencanakan strategi proses biosintesis protein 

c. Memilih strategi proses biosintesis protein yang paling tepat dan 

mengeksplorasi lebih banyak tentang strategi tersebut 

d. Menerapkan strategi yang sudah dipilih dalam proses biosintesis protein 

e. Mengevaluasi proses biosintesis protein dengan memeriksa kembali 

urutan DNA dan membandingkannya dengan tabel kode genetik 

F.  Prosedur Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ditampilkan pada Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajian teori model perkuliahan 

pemecahan masalah IDEAL 

Kajian materi aliran informasi genetika 

Pretes 

 

Penentuan Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kajian teori penguasaan konsep 

Anderson & Krathwohl  (2001) 

Perumusan Perangkat  Perkuliahan  

Validasi instrumen 

Lembar 

Observasi 

Angket Tes Hasil 
Belajar 

Pretes 

 

Kelas kontrol yang sudah ditentukan 

Perumusan Instrumen 

Tahap Persiapan 

Kegiatan Perkuliahan  dengan 
Model Pemecahan Masalah 

Kegiatan Perkuliahan  dengan 
Metode ceramah dan tanya jawab 

Angket 

 
Postes 

 Tahap Pelaksanaan 

Latihan Pemecahan 

Masalah 

Kelas eksperimen  yang sudah ditentukan 
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Gambar 3.1. Alur Penelitian 

Berdasarkan gambar 3.1 di atas, tahapan-tahapan yang menjadi acuan 

dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengkaji variabel-variabel 

yang terlibat dalam penelitian serta penyusunan instrumen. Tahapan-tahapanya 

meliputi: 

a. Melakukan studi literatur mengenai perkuliahan pemecahan masalah pada 

materi aliran informasi genetika dengan melihat pada materi yang menjadi 

prasyarat perkuliahan pada materi tersebut. 

b. Tahap menganalisis materi aliran informasi genetik. Dengan mengkaji berbagai 

buku teks untuk menentukan konsep tentang materi aliran informasi genetik. 

c. Menganalisis indikator penguasaan konsep aliran informasi genetik. 

d. Merumuskan rencana pelaksanaan perkuliahan pemecahan masalah. 

e. Pembuatan instrumen penelitian berupa tes tertulis, angket dan observasi. 

f. Validasi instrumen 

2. Tahap pelaksanaan 

Perencanaan perkuliahan yang sudah disiapkan, diimplementasikan pada 

pelaksanaan perkuliahan biokimia. Terlebih dahulu peneliti memilih sampelsecara 

purposive dari mahasiswa dengan menentukan kelas kontrol dan kelas 

eksperimen, karena mahasiswa yang dipilih sebgai sampel harus sudah 

mempelajari materi prasyarat. Implementasi perkuliahan ini dilakukan pada 

mahasiswa semester VI prodi pendidikan kimia di salah satu LPTK di Bandung.   

Analisis Data dan Pembahasan 

 

Kesimpulan 

 

Penyusunan Laporan 

Penelitian 

 Tahap Akhir 
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3. Tahap akhir 

Setelah implementasi perkuliahan dilakukan dengan tuntas, dan semua 

data kuantitatif dan kualitatif terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data, 

pembahasan, dan penarikan kesimpulan. 

 

G. Instrumen Penelitian 

1. Lembar Observasi 

Berdasarkan kebutuhan data untuk menjawab rumusan masalah nomor 

satu, maka pada penelitian ini dibutuhkan suatu instrumen yang dapat 

menggambarkan bagaimana implementasi perkuliahan dengan model 

pememecahan masalah IDEAL, instrumen tersebut adalah lembar observasi. 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan perkuliahan 

dengan model pemecahan masalah pada materi aliran informasi genetika. 

Lembar observasi digunakan oleh observer sebagai pengamat  keterlaksanaan 

perkuliahan pada setiap tahapnya, pada lembar observasi terdapat 12 aktifitas 

dosen selama perkuliahan dengan model pemecahan masalah pada materi aliran 

informasi genetika. Observasi dilakukan secara langsung menggunakan 

pedoman observasi yang terdiri dari berbagai tahapan perkuliahan, seperti 

ditunjukkan pada Lampiran B.1. 

2. Alat Ukur Tes Kognitif 

Berdasarkan kebutuhan data untuk menjawab rumusan masalah nomor 

dua, maka pada penelitian ini dibutuhkan suatu instrumen yang dapat mengukur 

penguasaan konsep mahasiswa tentang materi aliran informasi genetika, 

instrumen tersebut adalah alat ukur tes kognitif. Alat ukur tes kognitif digunakan 

untuk mengukur penguasaan konsep mahasiswa. Tes kognitif yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa tes pilihan ganda dan tes uraian yang berjumlah 8 

soal. Pengukuran kemampuan kognitif mahasiswa dilakukan sebelum dan 

sesudah perkuliahan, baik pada kelas eksperimen, maupun kelas kontrol. Alat 

ukur tes kognitif ditunjukkan pada Lampiran B.2. 
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3. Latihan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan kebutuhan data untuk menjawab rumusan masalah nomor 

tiga, maka pada penelitian ini dibutuhkan suatu instrumen yang dapat mengukur 

kemampuan pemecahan masalah mahasiswa pada perkuliahan dengan model 

pmemecahan masalah IDEAL, instrumen tersebut adalah latihan pemecahan 

masalah. Latihan pemecahan masalah digunakan untuk mengetahui kemampuan 

pemecahan masalah mahasiswa setelah dilaksanakannya perkuliahan dengan 

model pemecahan masalah pada materi aliran informasi genetika. Latihan 

pemecahan masalah ditunjukkan pada Lampiran B.3. 

 

 

4. Angket Mahasiswa 

Angket mahasiswa digunakan untuk mengetahui pendapat mahasiswa 

tentang perkuliahan dengan model pemecahan masalah pada materi aliran 

informasi genetika. Angket mahasiswa ditunjukkan pada Lampiran B.4. 

 

H. Pengembangan Instrumen 

1. Uji Validitas 

Pengujian validitas pada penelitian ini adalah menggunakan validitas 

konten. Ketercapaian validitas konten dapat diusahakan dengan cara merinci 

materi bahan ajar, lalu menentukan konsep-konsep yang harus dicapai oleh 

mahasiswa. Selanjutnya disusun instrumen tes kognitif untuk selanjutnya 

dikonsultasikan dengan ahli sebanyak lima ahli. Setelah melakukan validitas 

para ahli selanjutnya dihitung Content Validity Ratio (CVR) Wilson, Pan, dan 

Schumski (2013) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝐶𝑉𝑅 =  
𝑛 −  

𝑁

2
𝑁

2
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Keterangan: 

N  = Jumlah panel pakar 

N  = Jumlah panel pakar yang menyatakan sesuai 

Jika nilai CVR item lebih kecil dari nilai minimum CVR maka harus 

dibuang atau tidak valid. Analisis nilai CVR pada alat ukur tes kognitif dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2. Analisis Nilai CVR Alat Ukur Tes Kognitif 

Nomor 

Butir 

Soal 

Jumlah 

Panel Pakar 

(N) 

Jumlah Panel Pakar yang 

Menyatakan Sesuai 

(n) 

Content Validity 

Ratio Index (CVR) 
Catatan 

1 5 3 0,2 Tidak Valid 

2 5 4 0,6 Tidak Valid 

3 5 5 1 Valid 

4 5 3 0,2 Tidak Valid 

5 5 3 0,2 Tidak Valid 

6 5 5 1 Valid 

7 5 3 0,2 Tidak Valid 

8 5 4 0,6 Tidak Valid 

9 5 3 0,2 Tidak Valid 

10 5 3 0,2 Tidak Valid 

11 5 4 0,6 Tidak Valid 

12 5 5 1 Valid 

13 5 5 1 Valid 

14 5 4 0,6 Tidak Valid 

15 5 5 1 Valid 

16 5 4 0,6 Tidak Valid 

17 5 5 1 Valid 

18 5 3 0,2 Tidak Valid 

19 5 5 1 Valid 

20 5 5 1 Valid 
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Butir soal yang tidak valid, maka tidak digunakan. Hanya soal yang 

valid yang selanjutnya digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif 

mahasiswa. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas bermakna keterpercayaan, keterandalan, keajegan, 

kestabilan, atau konsistensi; dapat diartikan sejauh mana hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya atau konsisten. Tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh 

suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas, berkisar 0 sampai 1 (Sofyan dkk, 

2006). 

Pengujian realibilitas pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

rumus KR-20 sebagai berikut (Sofyan dkk, 2006):  

rii =  
K

K − 1
 x  1 −

 p
i
q

i

St
2

  

Keterangan: 

ri = Koefisien reliabilitas 

K =  Jumlah butir valid 

pi.qi  = Varians skor butir 

pi  = Proporsi jawaban benar untuk butir no. i 

qi  = Proporsi jawaban salah untuk butir no. i 

St
2 

= Varians skor total 

Kemudian data tersebut diinterpretasikan pada suatu reliabilitas pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.3. Klasifikasi Analisis Tes Reliabilitas (Arikunto, 2010) 

Nilai r Interpretasi  

0,80 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 – 0,79 Tinggi 

0, 40 – 0,59 Cukup  

0,20 – 0,39 Rendah  

0,00 – 0,19 Sangat Rendah 
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Dari hasil perhitungan reliabilitas soal yang dilakukan pada mahasiswa 

semester VI jurusan pendidikan kimia di salah satu universitas negeri di Bandung 

sebanyak 30 orang yang sebelumnya sudah mempelajari tentang materi aliran 

informasi genetika, diperoleh r sebesar 0,040. Berdasarkan klasifikasi analisis tes 

reliabilitas, maka soal-soal yang diuji cukup reliabel untuk digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

I.   Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar observasi, alat 

ukur tes kognitif, latihan pemecahan masalah dan angket mahasiswa. Dapat 

dilihat pada Tabel 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4. Teknik Pengumpulan Data Berdasarkan Rumusan Masalah (RM) 

RM 
Instrumen 

Penelitian 
Sumber Data Keterangan Tujuan 

1 

Lembar 

observasi  

implementasi  

perkuliahan 

Dosen 

Dilakukan 

selama 

perkuliahan 

Memperoleh gambaran 

keterlaksanaan perkuliahan 

dengan model pemecahan 

masalah pada materi aliran 

informasi genetika 

2 
Alat ukur tes 

kognitif 
Mahasiswa 

Dilakukan 

sebelum dan 

sesudah 

perkuliahan 

Memperoleh gambaran 

penguasaan konsep mahasiswa 

pada materi aliran informasi 

genetika 

 

 

3 
 

Latihan 
pemecahan  

Masalah 

Mahasiswa 
Dilakukan 

sesudah 

perkuliahan 

Memperoleh gambaran 
kemampuan pemecahan masalah 

pada materi aliran informasi 
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genetika 

4 
Angket 

mahasiswa 
Mahasiswa 

Dilakukan 
sesudah 

perkuliahan 

Mengetahui pendapat mahasiswa 
tentang perkuliahan dengan 

model pemecahan masalah pada 

materi aliran informasi genetika 

 

J. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Hasil Tes Kognitif 

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini berupa skor tes awal, 

tes akhir dan N-gain. N-gain merupakan perubahan kemampuan yang 

dimiliki mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan, baik pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. N-gain dapat dihitung dari selisih antara 

postes dan pretes (Hake, 1999).  

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 < 𝑔 >=
 𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡  −  𝑆𝑝𝑟𝑒  

 𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠  −   𝑆𝑝𝑟𝑒  
 × 100% 

Keterangan: 

<g>  = rata-rata N-gain yang dinormalisasi 

<Spost> = nilai post-test 

<Spre>  = nilai pre-test 

<Smaks> = nilai maksimum ideal 

Untuk mengkategorikan N-gain penguasaan konsep mahasiswa digunakan 

pengkategorian yang dapat dilihat pada tabel 3.5 

 

Tabel 3.5. Kategori N-gain Ternormalisasi 

Nilai N-gain % N-gain Kategori 

N-gain >0,7 N-gain >70 Tinggi 

0,3 ≥ N-gain ≤ 0,7 30 ≥ N-gain ≤ 70 Sedang 

N-gain ≤ 0,3 N-gain ≤ 30 Rendah 

(Hake, 1999) 
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Analisis data menggunakan uji statistik dengan software IBM SPSS 

versi 20, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas distribusi data menggunakan  uji non parametrik 

Kolmogorov-Sminov dengan software IBM SPSS versi 20 untuk mengetahui 

apakah sampel dalam penelitian ini terdistribusi normal atau tidak. 

b. Perbedaan Rata-rata 

Uji perbedaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui signifikansi N-

gain ternormalisasi pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, sehingga akan 

diketahui bagaimana signifikansi dari hipotesis statistik pada penelitian ini. 

Uji perbedaan rata-rata pada penelitian ini menggunakan uji non parametrik 

Mann-Whitney dengan software IBM SPSS versi 20 (independent sample t 

test). Dengan taraf nyata 5%, maka jika nilai taraf signifikansi lebih kecil dari 

0,05, dapat disimpulkan bahwa kedua data berbeda secara signufikan.  

2. Analisis Lembar Observasi 

Lembar observasi yang sudah disisi oleh observer selama proses 

perkuliahan dengan model pemecahan masalah dianalisis secara kualitatif. 

Pada lembar observasi, observer memberikan poin dari mulai Sangat Baik 

(SB) sampai Kurang (K). Selanjutnya poin-poin yang observer tuliskan pada 

lembar observasi dianalisis setiap tahapan yang ada didalamnya, untuk 

selanjutnya dibahas dan disimpulkan temuan yang dihasilkan. Pada lembar 

observasi terdapat 12 aktifitas, maka perhitungan untuk nilai keterlaksanaan 

dari  setiap aktifitas pada lembar observasi adalah: 

𝑆𝑘𝑜𝑟 =  
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛

12
 × 100% 

3. Analisis Hasil Latihan Pemecahan Masalah 

Pada latihan pemecahan masalah, terdapat lima tahapan yang harus 

dikerjakan mahasiswa, setiap tahapan masing masing diberi skor maksimum 

2. Maka, jika mahasiswa menjawab dengan benar akan mendapat skor 10. 
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Untuk menghitung hasil tes pemecahan masalah tiap mahasiswa digunakan 

rumus: 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑎𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 × 100 

 

Selanjutnya nilai tersebut didinterpretasikan pada suatu kriteria seperti 

pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Kriteria Nilai Rata-Rata (Arikunto, 2010) 

Nilai Kriteria 

0 ≤ nilai < 20 Kurang Sekali 

20 ≤ nilai < 40 Kurang 

40 ≤ nilai < 60 Cukup 

60 ≤ nilai < 80 Baik 

80 ≤ nilai < 100 Baik Sekali 

 

 

4. Analisis Angket Mahasiswa 

Angket mahasiswa menggambarkan bagaimana pendapat mereka 

tentang perkuliahan dengan model pemecahan masalah pada materi aliran 

informasi genetika. Mengitung presentasi hasil angketrespon mahasiswa 

menggunakan rumus: 

% 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 =  
�牳𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
 × 100% 

 

 

 

 

 

 


