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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode dan Desain Penelitian  

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Pre-eksperimen. 

Menurut Sugiono (2010:109) bahwa “penelitian pre-eksperimen hasilnya 

merupakan variabel dependen bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel 

independen.” Hal ini dapat terjadi, karena tidak adanya variabel kontrol, dan 

sampel tidak dipilih secara random. 

Desain penelitian merupakan rancangan bagaimana penelitian dilaksanakan. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah one group pretest 

posttest design. Dalam desain ini, sebelum perlakuan diberikan terlebih dahulu 

sampel diberi pretest (tes awal) dan di akhir pembelajaran sampel diberi posttest 

(tes akhir). Desain ini digunakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu 

ingin mengetahui peningkatan keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa 

setelah diterapkan model pembelajaran berbasis masalah. Berikut merupakan tabel 

desain penelitian one group pretest posttest design. 

Tabel 3.1 

Desain penelitian One Group Pretest-Posttest Design 

Pretest Treatment Posttest 

O1 X O2 

      (Sugiono, 2008:111) 
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Keterangan: 

O1 : tes awal (pretes) sebelum perlakuan diberikan 

O2 : tes akhir (postes) setelah perlakuan diberikan 

X : perlakuan terhadap kelompok eksperimen yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran    berbasis masalah 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri di 

Bandung Barat yang terdiri dari enam kelas, sedangkan yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini adalah satu kelas (VII-C) dari keseluruhan populasi yang 

dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu “penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu”, dan untuk menentukan sampelnya yaitu 

berdasarkan rekomendasi dari guru. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini meliputi tiga tahap yaitu tahap persiapan penelitian, tahap 

pelaksanaan penelitian dan tahap akhir penelitian. 

3.3.1 Tahap Persiapan Penelitian 

1. Studi pendahuluan 

a. Melakukan studi literatur terhadap teori yang relevan mengenai model 

pembelajaran yang akan digunakan. 
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b. Analisis kurikulum dan materi fisika SMP kelas VII. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui standar kompetensi, kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran. 

2. Konsultasi dengan pihak sekolah dan guru bidang studi mengenai waktu 

penelitian, populasi dan sampel yang akan dijadikan sebagai subjek dalam 

penelitian. 

3. Penyusunan perangkat pembelajaran yaitu berupa RPP (lampiran B.1), 

skenario pembelajaran (lampiran B.2 dan B.3) dan LKS (lampiran B.4). 

4. Pembuatan instrumen penelitian berupa tes uraian untuk mengukur 

keterampilan proses sains dan hasil belajar, lembar observasi untuk 

mengukur keterlaksanaan model yang digunakan. 

5. Menjudgment instrumen tes kepada dosen ahli. 

6. Melakukan uji coba instrumen tes. 

7. Menganalisis hasil uji coba instrumen penelitian untuk mengetahui layak 

atau tidaknya soal tersebut digunakan sebagai instrumen penelitian. 

3.3.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

1. Memberikan tes awal untuk mengukur keterampilan proses sains dan hasil 

belajar siswa sebelum diberi perlakuan (treatment). 

2. Memberikan perlakuan yaitu dengan cara menerapkan model 

pembelajaran berbasis masalah pada pembelajaran fisika dengan observer 

selama pembelajaran. 

3. Memberikan tes akhir untuk mengukur peningkatan keterampilan proses 

sains dan hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan (treatment).  
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3.3.3 Tahap Akhir Penelitian 

1. Mengolah data hasil pretes dan postes serta menganalisis instrumen yang 

lain seperti lembar observasi. 

2. Menganalisis data hasil penelitian dan membahas temuan penelitian. 

3. Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data. 

4. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. 

Adapun alur penelitiannya dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi 

Data yang diukur berupa data keterlaksanaan setiap tahapan dari model 

pembelajaran berbasis masalah. Instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi 

untuk megukur aktivitas guru yang terjadi dalam proses pembelajaran. 

Lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran berbasis masalah ini 

bertujuan untuk melihat apakah tahapan-tahapan model pembelajaran berbasis 

telah dilaksanakan oleh guru atau tidak. Observasi ini dibuat dalam bentuk 

cheklist. Jadi dalam pengisiannya, observer memberikan tanda cheklist pada 

kolom “ya” atau “tidak” jika kriteria yang dimaksud dalam daftar cek ditunjukkan 

guru. Selain membuat daftar cheklist, terdapat juga kolom keterangan untuk 

memuat saran-saran observer atau kekurangan-kekurangan aktivitas guru selama 

proses pembelajaran.  

Selanjutnya format observasi yang telah disusun tidak diujicobakan, tetapi 

dikoordinasikan kepada observer yang akan mengikuti dalam proses penelitian 

agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap format observasi tersebut. Format 

lembar observasi yang dibuat dapat dilihat pada lampiran D.1. 

2. Tes 

Menurut Arikunto (2008:53) “tes merupakan alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara 

dan aturan-aturan yang sudah tentukan.”  Data tes yang dihasilkan berupa rata-rata 
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gain skor pretes postes kemampuan keterampilan proses sains dan kemampuan 

hasil belajar. 

Tes yang dibuat berupa soal essai (lampiran C.1) yang dilaksanakan sebelum 

dan sesudah treatment diberikan. Tes bentuk essai adalah sejenis tes kemajuan 

belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-

kata. 

Soal yang digunakan pada tes awal sama dengan soal yang digunakan pada 

tes akhir. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada pengaruh perbedaan instrumen 

terhadap perubahan keterampilan proses sains dan hasil belajar fisika yang terjadi. 

3.4.2 Analisis Data 

Sebelum instrumen tersebut digunakan dalam penelitian, terlebih dahulu 

instrumen yang telah di buat diujicobakan pada kelas VIII yang telah 

mendapatkan pembelajaran pada pokok bahasan kalor. Instrumen tersebut setelah 

diujicobakan kemudian diolah dan dianalisis. Berikut dipaparkan analisis-analisis 

yang digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya instrumen tes penelitian. 

a. Analisis Validitas 

Menurut Arikunto (2008:76) “sebuah item dikatakan valid apabila 

mempunyai dukungan yang besar terhadap skor  total. Skor pada item 

menyebabkab skor total menjadi tinggi atau rendah.” Validitas dapat kita cari 

dengan menghubungkan skor keseluruhan siswa dalam satu item (X) dengan skor 

keseluruhan yang diperoleh semua siswa (Y) melalui teknik korelasi product 

moment Pearson dengan angka kasar berikut ini: 
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Keterangan: 

rxy= koefisien korelasi antar variabel X dan variabel Y.  

N= jumlah peserta test 

X= Skor tiap item 

Y= Skor total 

∑XY = Jumlah Perkalian XY 

( Arikunto, 2008: 78) 

Menurut Arikunto (2008:75) ”koefisien korelasi selalu terdapat antara -

1,00 sampai +1,00.” Koefisien negatif menunjukan hubungan kebalikan, 

sedangkan koefisien positif menunjukan adanya kesejajaran untuk mengadakan 

interpretasi besarnya koefisien korelasi adalah sebagai berikut: 

Antara 0,800 – 1,00  Validitas sangat tinggi. 

Antara 0,600 – 0,800  Validitas tinggi. 

Antara 0,400 – 0,600  Validitas cukup. 

Antara 0,200 – 0,400  Validitas rendah. 

Antara 0,00 – 0,200    Validitas sangat rendah.  

b. Analisis Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2008: 86) “reliabilitas adalah tingkat keajegan 

(konsistensi) suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk 

menghasilkan skor yang ajeg/konsisten (tidak berubah).” 
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Rumus yang digunakan untuk menghitung reliabilitas tes adalah rumus 

Alfa (α) - Cronbach sebagai berikut: 

r11= 
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Keterangan: 

r11 : reliabilitas yang dicari 

Σσi
2 : jumlah varian skor tiap item. 

σt
2  : varian total. 

n     : banyaknya item. 

Dengan; 
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Dimana: 

2
ixΣ  : jumlah kuadrat skor tiap item. 

2)( ixΣ  : jumlah skor tiap item dikuadratkan. 

2
txΣ  : jumlah kuadrat skor total. 

2)( txΣ  : jumlah skor total dikuadratkan. 

N  : jumlah siswa. 

( Arikunto, 2000:109) 

 Tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas tes yaitu : 

Antara 0,81 – 1,00   sangat tinggi 

Antara 0,61 – 0,80   tinggi 
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Antara 0,41 – 0,60   cukup 

Antara 0,21 – 0,40   rendah 

Kurang dari    0,20   sangat rendah 

c. Taraf Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran soal adalah bilangan yang menunjukkan sukar dan 

mudahnya sesuatu soal. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00-1,00. 

 

Dimana: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

(Arikunto, 2008 : 208) 

Klasifikasi indeks kesukaran adalah sebagai berikut: 

Antara 0,00 - 0,30 sukar 

Antara 0,30 - 0,70 sedang 

Antara 0,70 – 1,00 mudah 

d. Analisis Daya Pembeda 

“Kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai 

(berkemampuan tinggi) dengan siswa berkemampuan rendah” (Arikunto, 

2008:211). Untuk menentukan besarnya daya pembeda suatu butir soal, digunakan 

rumus sebagai berikut: 
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(Arikunto, 2008:213) 

Dimana: 

J = jumlah peserta tes 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan 

benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu 

dengan benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Klasifikasi daya pembeda yaitu: 

0,00 - 0,20 : jelek (poor) 

0,20 - 0,40 : cukup (satisfactory) 

0,40 - 0,70 : baik (good) 

0,70 - 1,00 : baik sekali (excellent) 

3.4.3 Hasil Uji Coba Instrumen 

Berikut ini adalah hasil analisis instrumen uji coba pada tanggal 22 

Oktober 2010 di kelas VIII yang meliputi analisis validitas butir soal,  analisis 

reliabilitas tes, tingkat kesukaran dan daya pembeda butir soal, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada lampiran C.4. 
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a. Validitas Butir Soal 

Validitas tiap butir soal uji coba diperoleh dengan mengkorelasikan skor 

tiap siswa terhadap skor total dengan menggunakan teknik korelasi Product 

Moment Pearson.  

Hasil perhitungan validitas butir soal adalah seperti dicantumkan pada 

tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 

Data Validitas Butir Soal 

 

 

Berdasarkan tabel 3.2, terdapat 1 butir soal (9,09 %) yang memiliki 

validitas dengan koefisien korelasi rendah yaitu soal no.4. Terdapat 9 butir soal 

(81,81 %) yang memiliki validitas dengan koefisien korelasi cukup yaitu soal 

no.1,2,3,6,7,8,9,10  dan 11. dan terdapat 1 butir soal (9,09 %) yang memiliki 

validitas dengan koefisien korelasi tinggi yaitu soal no. 5.   

No.Soal Koefisien Korelasi Ket. Validitas Ket. Soal 

1 0,47 Cukup Valid 

2 0,49 Cukup Valid 

3 0,51 Cukup Valid 

4 0,39 Rendah Valid 

5 0,75 Tinggi Valid 

6 0,53 Cukup Valid 

7 0,51 Cukup Valid 

8 0,43 Cukup Valid 

9 0,46 Cukup Valid 

10 0,59 Cukup  Valid 

11 0,40 Cukup Valid 
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b. Reliabilitas Tes 

Reliabilitas tes diperoleh dengan menggunakan teknik korelasi Alpha 

Cronbach (α-Cronbach). Berdasarkan hasil perhitungan (lampiran C.4) diperoleh 

koefisien korelasinya adalah r11=0,68, hasil perhitungan tersebut kemudian 

dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi standar/kriteria yang telah 

ditentukan, sehingga diperoleh kriteria reliabilitas tes tersebut adalah  tinggi.  

c. Taraf Kesukaran Butir Soal 

Tingkat kesukaran butir soal diperoleh dengan membandingkan banyaknya 

siswa yang menjawab soal itu dengan benar terhadap jumlah seluruh siswa peserta 

tes. 

 Hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal adalah seperti dicantumkan 

pada tabel 3.3 berikut: 

Tabel 3.3 

Data Tingkat Kesukaran Butir Soal 

No. Soal Tingkat Kesukaran Keterangan Soal 

1 0,34 Sedang 

2 0,51 Sedang 

3 0,14 Sukar 

4 0,51 Sedang 

5 0,57 Sedang 

6 0,57 Sedang 

7 0,42 Sedang 

8 0,54 Sedang 

9 0,48 Sedang 

10 0,51 Sedang 

11 0,57 Sedang 
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Berdasarkan tabel 3.3., terdapat 10 butir soal (90,90 %) yang memiliki 

tingkat kesukaran soal dengan kriteria sedang yaitu soal no.1,2,4,5,6,7,8,9,10 dan 

11. Dan terdapat 1 butir soal (9,09 %) yang memiliki tingkat kesukaran soal 

dengan kriteria sukar yaitu soal no.3. 

d. Daya Pembeda Butir Soal 

Daya pembeda suatu butir soal diperoleh dengan cara membandingkan 

selisih jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah dengan jumlah skor 

kelompok bawah pada butir soal yang diolah terhadap jumlah skor ideal salah satu 

kelompok (atas/bawah) pada butir soal yang diolah. Untuk menghitung daya 

pembeda suatu butir soal yaitu dengan cara menyusun terlebih dahulu skor total 

yang diperoleh mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, dan kemudian 

diambilah 27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah dari seluruh jumlah 

siswa yang mengikuti tes. Jumlah siswa yang mengikuti tes adalah 35 orang, 

sehingga diperoleh 9 orang yang masuk kedalam kelompok atas dan 9 orang yang 

termasuk kelompok bawah. 

Adapun hasil analisa daya pembeda butir soal tersebut adalah seperti 

tercantum pada tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.4 

Data Daya Pembeda Butir Soal 

No. Soal Daya Pembeda Ket. Soal 

1 0,55  Baik 

2 0,67 Baik 

3 0,44 Baik 

4 0,44 Baik 
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5 0,89 Baik Sekali 

6 0,44 Baik 

7 0,55 Baik 

8 0,55 Baik 

9 0,55 Baik 

10 0,55 Baik 

11 0,55 Baik 

 

Berdasarkan tabel 3.4, terdapat 10 butir soal (90,90 %) yang memiliki 

daya pembeda dengan kriteria baik yaitu soal no.1,2,3,4,6,7,8,9,10 dan 11. Dan 

terdapat 1 butir soal (9,09 %) yang memiliki daya pembeda dengan kriteria baik 

sekali yaitu soal no.5.  

Dari tabel data validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda 

soal maka dapat disajikan data dalam bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 3.5 

Data Validitas, Reliabilitas, Taraf Kesukaran dan Daya Pembeda Soal Uji Coba 

Analisa Tes 
Item Soal No 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Validitas Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

Reliabilitas Tinggi 

Taraf 

Kesukaran 
Sedang Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang 

Daya 

Pembeda 
Baik Baik Baik Baik 

Baik 

Sekali 
Baik Baik Baik Baik Baik Baik 

 

Berdasarkan tabel 3.5, terdapat 9 butir soal yang valid dengan reliabilitas   

tinggi, taraf kesukarannya sedang serta daya pembedanya baik yaitu soal no. 

1,2,4,6,7,8,9,10 dan 11. Terdapat 1 butir soal yang valid dengan reliabilitas  

tinggi, taraf kesukarannya sedang serta daya pembedanya  baik sekali yaitu soal 
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no. 5. Dan terdapat 1 butir soal yang valid dengan reliabilitas  tinggi, taraf 

kesukarannya sukar serta daya pembedanya baik yaitu soal no. 3. 

 

3.5 Pengolahan Data  

Data yang dikumpulkan terdiri dari tiga jenis, yaitu data keterlaksanaan model 

pembelajaran yang dilakukan, data keterampilan proses sains dan data hasil 

belajar. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan perhitungan data 

statistik, tujuan dari pengolahan data ini adalah untuk mengetahui keterlaksanaan 

model yang diterapkan, gambaran keterampilan proses sains dan hasil belajar 

siswa. 

3.5.1 Pengolahan Data Keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah 

Pengolahan data dilihat dari lembar observasi guru dan siswa. Untuk 

mendeskripsikan hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran, langkah-langkah 

yang ditempuh adalah memberikan skor satu untuk tahapan pembelajaran yang 

terlaksana dan skor nol untuk tahapan yang tidak terlaksana, setelah itu 

menjumlahkan skor keterlaksanaan tahapan pembelajaran kemudian menentukan 

persentase keterlaksanaan dengan menggunakan persamaan berikut:  

 

Kategori keterlaksanaan model pembelajaran berbasis masalah dapat 

dilihat pada tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 

Kategori Keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Persentase Kategori 

0,0   – 24,9 Sangat Kurang 

25,0 – 37,5 Kurang 

37,6 – 62,5 Sedang 

62,6 – 87,5 Baik 

 87,6 – 100  Sangat Baik 

 

3.5.2 Data Skor Tes dengan Menggunakan Analisis Gain Ternormalisasi 

Data yang diperolah dari tes awal dan tes akhir siswa diberi skor sesuai 

dengan rubrik yang dibuat. 

Untuk melihat peningkatan keterampilan proses sains dan hasil belajar 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dilakukan 

melalui analisis terhadap skor gain ternormalisasi < g > untuk kemudian 

dibandingkan dengan kategori yang dikemukakan Hake (1998) “skor gain 

ternormalisasi yaitu perbandingan skor gain aktual dengan skor gain maksimum.” 

Skor gain aktual yaitu skor gain yang diperoleh siswa sedangkan skor gain 

maksimum yaitu skor gain tertinggi yang mungkin diperoleh siswa. Dengan 

demikian skor gain ternormalisasi dapat dinyatakan oleh rumus sebagai berikut: 

< g > = 
1

1
'

1

TT

TT

maks −
−
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dengan < g > yaitu skor gain ternormalisasi, T1
’ yaitu skor postes, T1 yaitu skor 

pretes dan Tmaks yaitu skor ideal. Pembelajaran yang baik bila gain skor 

ternormalisasi lebih besar dari 0,4.  

Menurut Hake (1998) hasil skor gain ternormalisasi dibagi ke dalam tiga 

kategori yang dapat dilihat pada tabel 3.7. 

Tabel 3.7 

Kriteria Gain Ternormalisasi 

Persentase Klasifikasi 

0,00 < h ≤ 1,30 Rendah 

0,30 < h  ≤  0,70 Sedang 

0,70 < h  ≤  1,00 Tinggi 

 


