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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian dan Desain Penelitian 

Jenis metode penelitian eksperimen yang digunakan ialah quasi 

experimental design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2011:114). Adapun 

bentuknya adalah Nonequivalent Control Group Design. Desain ini hampir sama 

dengan pretest-posttest control group design, hanya pada desain ini kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipih secara random. Kedua 

kelompok yang dibandingkan sesungguhnya sudah terbentuk, sehingga subjek 

tidak dilakukan randomisasi (random assignment).  

Desain ini terdapat perbandingan pre-posttes yang diberikan kepada kedua 

kelompok. Tes awal (pretes) (O1), dilakukan sebelum diberikan perlakuan untuk 

mengukur kemampuan awal siswa. Kemudian diberi perlakuan (treatment) (X) 

berupa penerapan pembelajaran IPA terpadu tipe shared berbasis praktikum 

selama selang waktu tertentu pada kelas eksperimen dan pembelajaran berbasis 

praktikum tanpa keterpaduan pada kelas kontrol. Setelah itu diberi posttest (O2) 

dengan instrumen yang sama dengan pretest. 

Desain penelitian jenis ini dapat digambarkan pada Tabel 3.1 berikut:  

Tabel 3.1 

Desain Penelitian Nonequivqlent Control Group Design 
 

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O1  O2 

Keterangan: 

X = Penerapan pembelajaran IPA terpadu tipe Shared berbasis praktikum dengan 

tema cahaya 

O1 = Pre-Test 
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O2 = Post-Test 

Dalam menganalisis data, nilai skor pretest dan skor posttest masing-

masing individu perlu dianalisis peningkatannya, yang disebut “analisis gain". 

Karena perubahan masing-masing skor siswa dianalisis maka kelompok yang 

mendapat nilai “gain” yang tinggi menunjukan bahwa terjadi peningkatan pada 

kelompok tersebut. 

Pada penelitian ini diasumsikan siswa tidak mendapatkan pembelajaran 

dari luar, dan tidak diberikan pekerjaan rumah, sehingga tidak ada pengaruh lain 

selain pembelajaran IPA terpadu tipe shared berbasis praktikum yang diberikan 

sebagai perlakuan (Treatment). 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian  

Sugiyono (2011:117) mengemukakan bahwa ”Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya” dan ”Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut” (Sugiyono,2011:118).  

Berdasarkan pengertian populasi dan sampel di atas, dalam pelaksanaan 

penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh siswa kelas VIII di salah satu 

SMP negeri di Kabupaten Bandung Barat semester genap tahun ajaran 2013/2014 

yang tersebar dalam sembilan kelas. Penentuan sampel dalam penelitian dilakukan 

dengan cara purposive sampling, peneliti memilih sampel tersebut berdasarkan 

kebutuhannya dan menganggap bahwa sampel tersebut representative. Sampel 

yang dipilih dalam penelitian ini adalah dua kelas dari keseluruhan populasi, yaitu 

kelas VIII-H sebagai kelompok kontrol dan kelas VIII-I sebagai kelompok 

eksperimen dengan jumlah siswa sebanyak 40 siswa dikelas VIII-I dan sebanyak 

39 siswa di kelas VIII-H, tetapi yang menjadi sampel penelitian adalah 30 siswa 

karena adanya siswa yang tidak hadir pada saat pre-test atau post test atau tidak 

mengikuti salah satu pertemuan pada saat penelitian berlangsung 
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C. Definisi Oprasional 

Defenisi operasional dalam penelitian ini yaitu : 

a. Pembelajaran IPA terpadu yang digunakan adalah tipe shared berbasis 

praktikum. Pembelajaran ini menerapkan pembelajaran yang memadukan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sama atau tumpang tindih dalam 

dua mata pelajaran. Keterpaduan berangkat dari sebuah tema yang menjadi 

payung dari kedua mata pelajaran tersebut, dengan menggunakan kegiatan 

praktikum sebagai proses pemerolehan pengetahuan, sikap dan keterampilan 

siswa, yang dirancang menggunakan tahap yang dimodifikasi dari joyce et al 

yang terdiri dari lima tahap yaitu: orientasi masalah, perumusan masalah, 

eksperimentasi, mengolah, memformulasikan suatu penjelasan, dan 

mengaitkan hasil praktikum atau penyelidikan dengan konsep atau teori. 

Penerapan pembelajaran IPA terpadu tipe shared berbasis praktikum di 

tujukan untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa dan mendeskripsikan 

sikap terhadap science. Untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran 

tersebut  digunakan  lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran dan 

lembar observasi kegiatan psikomotor siswa pada saat kegiatan praktikum 

berlangsung. 

b. Kemampuan kognitif dalam penelitian ini adalah skor tes kemampuan siswa 

dalam menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi bahan pengajaran, disajian 

dalam bentuk pilihan ganda yang berhubungan dengan tema cahaya. Aspek 

penilaian menggunakan kerangka berfikir dari bloom yang telah direvisi oleh 

Anderson yang terdiri dari dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. 

Dimensi pengetahuan yang digunakan yaitu, faktual, konseptual dan 

prosedural. Alasan metakognitif tidak diikut sertakan karena kopetensi inti 

tingkat SMP belum sampai pada pengetahauan metakognitif. Dimensi proses 

kognitif yang digunakan meliputi, mengingat, memahami, mengaplikasikan, 

dan menganalisis (C1, C2, C3, dan C4). Tes kemampuan kognitif diberikan 

pada saat pretest dan  postest. Dari data pretes dan postes kemampuan kognitif 
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siswa dicari n-gain untuk mengetahui peningkatan kemampuan kognitif siswa 

setelah diberi pembelajaran. 

c. Sikap terhadap science dalam penelitian ini adalah respon evaluatif siswa 

terhadap science yang didapat dari skor total skala sikap siswa dalam 

menjawab pernyataan mengenai sikap terhadap materi science, dan 

pembelajaran science di sekolah sesuai dengan angket yang diadaptasi dari the 

Relevance Of Science Education (ROSE), dengan hanya menggunakan 4 

kategori respon tanpa mengikutsertakan kategori netral atau ragu-ragu. Aspek 

penilaian sikap menggunakan tahapan skala sikap, di skor berdasarkan metoda 

rating yang dijumlahkan yang dikenal pula sebagai penskalaan model Likert. 

Metode ini merupakan penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan 

distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya, sehingga data yang 

diperoleh dalam bentuk skala interval. Interpretasi skor individual pada skala 

model Likert berdasarkan keadaan distribusi skor kelompok dimana responden 

tersebut berada, dengan merubah skor individual menjadi skor standar 

menggunakan skor T. 

d. Tema cahaya dalam penelitian ini didukung oleh beberapa kompetensi dasar 

anatar lain: pada kelas ekperimen kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 

2013 dengan KD 3.11 pada kelas VII ; Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya, 

pembentukan bayangan, serta aplikasinya untuk menjelaskan penglihatan 

manusia, proses pembentukan bayangan pada mata serangga, dan prinsip kerja 

alat optik. Keterpaduan diambil dari mata pelajaran Fisika yaitu cahaya dan 

alat-alat optik dan Biologi yaitu alat indra; mata dan kerja ilmiah; penggunaan 

mikroskop. Pada kelas kontrol menggunakan kurikulum 2013, hanya materi 

yang diberikan tidak terpadu masih terpisah berdasarkan materi pokok; 

menggunakan mikroskop dan peralatan pendukung lainnya untuk mengamati 

gejala-gejala kehidupan, menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya 

dengan berbagai bentuk cermin dan lensa, mendeskripsikan alat-alat optik dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-sehari. dan mendeskripsikan sistem 

koordinasi dan alat indra pada manusia dan hubugannya dengan kesehatan. 
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D. Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan teknik 

pengumpulan dan pengukuran data yang digunakan yaitu berupa tes kemampuan 

kognitif, skala sikap terhadap science, pedoman wawancara dan lembar observasi. 

Instrumen tersebut digunakan untuk mengetahui hasil penelitian pada peningkatan 

kemampuan kognitif siswa dan mendeskripsikan sikap siswa terhadap science, 

dengan diterapkannya pembelajaran IPA terpadu tipe shared berbasis praktikum. 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat secara rinci 

pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2.  

Instrumen Penelitian 
 

No Jenis 

Instrumen 

Target  Deskripsi Waktu 

1.  Tes 

kemampuan 

kognitif 

Mengetahui 

kemampuan 

kognitif siswa 

sebelum dan 

sesudah 

diterapkannya 

pembelajaran 

IPA terpadu 

tipe shared 

berbasis 

praktikum 

Tes ini dibuat dalam bentuk tes 

objektif dengan empat pilihan 

jawaban. Tes objektif yang 

digunakan berbentuk pilihan 

ganda dengan tema cahaya 

yang sudah dilakukan analisis 

butir soal (uji validitas, 

realibitas, Tingkat kesukaran, 

daya pembeda dan 

keberfungsian pengecoh), serta 

analisis aitem soal pada dimensi 

pengetahuan (faktual, 

konseptual dan prosedural)  dan 

dimensi proses kognitif 

(C1,C2,C3 dan C4). 

Tes diberikan 

pada saat 

pelaksanaan 

pretes dan 

postes. 

Dengan 

instrumen 

Pretes sama 

dengan 

postes 

2.  Angket skala 

sikap (skala 

likert) 

Sikap siswa 

terhadap 

Science 

 

Digunakan untuk mengukur 

skala sikap siswa terhadap 

science dengan indikator 

pernyataan sikap  yang pertama 

yaitu sikap siswa terhadap 

materi science yang terdiri dari 

mata pelajaran Fisika yaitu; 

sifat-sifat cahaya: pemantulan 

dan pembiasan serta alat-alat 

optik; mikroskop dan mata. Dari 

mata pelajaran Biologi yaitu; 

indra penglihatan dan 

Angket 

diberikan 

pada saat 

pelaksanaan 

posttest  

Comment [D1]: Analisis item C1-C4 ; 
Prosedural 
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No Jenis 

Instrumen 

Target  Deskripsi Waktu 

penggunaan mikroskop. 

Indikator yang kedua yaitu: 

Sikap terhadap kelas science/ 

IPA di sekolah. Instrumen 

menggunakan skala likert, 

dengan 4 kategori respon tanpa 

mengikut sertakan respon ragu-

ragu. Pernyataan sikap 

diadaptasi dari instrument 

ROSE. 

3.  Lembar 

observasi 

keterlaksanaan 

pembelajaran 

Aktivitas 

pembelajaran 

yang dilakukan 

oleh guru 

Untuk mencatat keterlaksanaan 

proses pembelajaran yang telah 

direncanakan sesuai dengan 

tahapan pembelajaran yang 

diterapkan pada kelas 

ekperimen dan kontrol, serta 

membantu guru mengevaluasi 

proses pembelajaran yang telah 

berlangsung. pengisian lembar 

observasi dilakukan oleh 

observer yang salah satunya 

adalah guru fisika dan biologi di 

kelas tersebut, yang sebelumnya 

telah diberikan pengarahan dan 

penjelasan mengenai tahapan 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan.  

Selama 

proses 

pembelajaran 

berlangsung 

4.  Lembar 

observasi 

aktivitas 

Aktivitas 

psikomotor 

siswa selama 

proses 

pembelajaran 

dengan 

kegiatan 

praktikum 

Untuk mendapatkan data 

mengenai aktivitas psikomotor 

siswa selama proses 

pembelajaran dengan kegiatan 

praktikum berlangsung, aspek 

yang dinilai yaitu, merangkai 

atau menggunakan alat, 

melakukan penyelidikan, 

mengumpulkan data, dan 

membuat laporan hasil 

penyelidikan.  pengisian lembar 

observer dilakukan oleh 

observer yang telah diberikan 

pengarahan mengenai rubrik 

penilaian ke empat aspek 

tersebut. 

5.  Pedoman 

wawancara  

Pendapat guru 

Fisika dan 

Biologi 

mengenai 

pembelajaran 

Untuk memperoleh informasi 

tentang tanggapan guru fisika 

dan biologi di sekolah tersebut 

terhadap pembelajaran IPA 

terpadu tipe shared bebasis 

Setelah 

proses 

pembelajaran 

berlangsung 
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No Jenis 

Instrumen 

Target  Deskripsi Waktu 

yang diterapkan praktikum 

 

E. Prosedur Pelaksanaan 

Langkah-langkah dalam penelitian ini dibagi kedalam tiga tahapan     

yaitu: 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi: 

a. Melakukan studi kasus, untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan 

yang umum dialami oleh siswa kelas VIII pada salah satu SMP Negeri di 

Kabupaten Bandung Barat. Studi kasus dilakukan dengan megobservasi secara 

langsung proses belajar mengajar di dalam kelas, melaksanakan wawancara 

dengan guru Fisika dan Biologi, serta penyebaran angket yang ditujukan 

kepada siswa. 

b. Melakukan studi literatur untuk memperoleh teori yang akurat mengenai 

permasalahan dan solusi yang akan dikaji. 

c. Melakukan telaah Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) mengenai pokok bahasan yang dijadikan materi pembelajaran dalam 

penelitian untuk mengetahui tujuan, standar kompetensi, kompetensi inti dan 

kompetensi dasar yang hendak dicapai.  

d. Menyiapkan silabus, bagan keterpaduan tipe shared, dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan tahapan pembelajaran menggunakan 

pembelajaran scientific approach berbasis praktikum, kemudian 

mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan 

sehingga dapat mengimplementasikan pembelajaran dengan baik di kelas. 

e. Menyusun dan membuat instrumen tes kemampuan kognitif dan skala sikap 

terhadap science.. 

f. Mengevaluasi dan Men’judgement’ instrumen soal pre-test atau post-test. 

Kegiatan ini dilakukan oleh enam orang dosen yang berkompeten di bidang 

Fisika dan Biologi, dengan ketentuan: dua dosen pembimbing sebagai 
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pengoreksi awal, dilanjutkan oleh empat dosen lain sebagai petugas 

judgement.. 

g. Melaksanakan uji coba instrumen soal yang telah melalui proses judgement 

dan evaluasi pada SMP yang telah terlebih dahulu mempelajari materi yang 

dijadikan pokok-pokok bahasan dalam penelitian yang tergabung dalam tema 

cahaya.  

h. Mengolah validitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, reliabilitas dan 

keberfungsian pengecoh pada hasil uji coba. Kegiatan ini dilakukan untuk 

melihat kualitas soal yang akan digunakan dalam penelitian, sehingga ketika 

instrument soal diberikan pada kelas eksperimen, instrumen tersebut telah 

valid dan reliabel.  

i. Melakukan revisi terhadap instrumen penelitian yang kurang sesuai dan 

mengkonsultasikan hasil revisi instrument dengan dosen pembimbing. 

j. Merancang perangkat pembelajaran seperti alat percobaan, Lembar Kerja 

Siswa (LKS) dan lembar observasi, yang kemudian dikonsultasikan dengan 

dosen pembimbing. 

k. Menentukan Populasi dan sampel penelitian 

l. Mengurus perizinan penelitian di sekolah yang terpilih. 

m. Menentukan observer penelitian. 

2. Tahap Pelaksanan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan meliputi: 

a. Melaksanakan pre test, hal ini di maksudkan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan kognitif siswa sebelum diberikan perlakuan (treatment).  

b. Memberikan perlakuan pada kelas eksperimen yaitu dengan menerapkan 

pembelajaran IPA terpadu tipe shared berbasis praktikum dan pada kelas 

kontrol dengan menerapkan pembelajaran berbasis praktikum tanpa 

keterpaduan. 

c. Selama proses perlakuan (treatment) berlangsung, observer mengamati 

keterlaksanaan pembelajaran dan melihat aktivitas psikomotor siswa selama 

melaksanakan pembelajaran, dengan lembar observasi yang telah disediakan 

oleh peneliti. 
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d. Memberikan post test untuk mengetahui sikap siswa terhadap science dan 

kemampuan kognitif siswa setelah perlakuan (treatment).  

Adapun perlakuan pada kedua kelas akan dijelaskan lebih rinci sebagai 

berikut: 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan pembelajaran 

IPA terpadu tipe shared berbasis praktikum terhadap sikap siswa terhadap science 

dan kemampuan kognitif siswa. Adanya peningkatan kemampuan kognitif siswa 

dilihat dari gain yang ternormalisasi dari hasil pre-test dan post-test masing-

masing kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selain dari hasil nilai gain 

yang ternomalisasi, pengumpulan data didapatkan dari hasil angket sikap terhadap 

science, wawancara bersama guru untuk mengetahui renspon guru terhadap 

pembelajaran IPA terpadu tipe shared berbasis praktikum, dan hasil lembar 

observasi untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

pembelajaran IPA terpadu tipe shared berbasis praktikum.   

Materi yang digunakan dalam penelitian ini, pada kelas ekperimen 

merupakan perpaduan dari dua disiplin ilmu yaitu Fisika dan Biologi dengan 

keterpaduan tipe shared yang diberi tema yaitu cahaya, tema ini memayungi 

kedua disiplin ilmu yang terdiri dari materi fisika yaitu optika geometris dan alat-

alat optik, dari Biologi yaitu indra penglihatan dan kerja ilmiah khususnya pada 

materi mikroskop dan penggunaannya, untuk bagan tipe keterpaduan shared 

disajikan pada lampiran A. Pada kelas kontrol materi diberikan sesuai dengan 

masing-masing disiplin ilmu yaitu Fisika dan Biologi dengan materi yang sama 

dengan kelas eksperimen tetapi tanpa keterpaduan, siswa yang diambil menjadi 

sampel penelitian yaitu siswa yang mengikuti pre-post test dan kegiatan 

pembelajaran di kelas selama kegiatan penelitian berlangsung, yaitu sebanyak 30 

siswa pada masing-masing kelas. 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga kali pertemuan, setiap pertemuan 

pembelajaran dilakukan dengan kegiatan praktikum untuk kedua kelas. Pada saat 

pelaksanaannya setiap siswa diberikan LKS sesuai dengan kegiatan praktikum 

yang dilakukannya. Pada pertemuan pertama untuk kelas eksperimen memulai 
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kegiatan pembelajaran dengan memadukan materi fisika yaitu sifat-sifat cahaya, 

pemantulan cahaya pada cermin datar, cekung, cembung, dan biologi pada materi 

pemantulan cahaya pada benda, hal ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme 

atau proses melihat suatu benda dengan kegiatan praktikum yaitu menyelidiki 

sifat pemantulan cahaya pada cermin datar, cekung dan cembung yang dikaitkan 

dengan proses pemantulan cahaya pada suatu benda yang sebagian cahaya 

pantulnya akan masuk ke mata sebagai awal dari mekanisme penglihatan pada 

manusia. Pada saat kegiatan praktikum siswa dibagi menadi 4 kelompok, hal ini 

disesuaikan dengan alat praktikum yang digunkan.  

Pada pertemuan berikutnya siswa diarahkan untuk mempelajari 

mekanisme penglihatan pada manusia setelah cahaya yang dipantulkan oleh suatu 

benda masuk pada mata, mulai dari mengenal bagian-bagian mata beserta 

fungsinya yang merupakan materi dari Biologi yang dipadukan dengan penjelasan 

mengenai pembentukan bayangan pada retina mata melalui kegiata praktikum 

yaitu menyelidiki sifat bayangan yang terbentuk oleh lensa cembung. Pada 

kegiatan praktikum lensa cembung dianalogikan sebagai lensa mata, dan lampu 

sebagai benda serta layar sebagai retina pada mata.  

 

Gambar 3.1 rancangan praktikum pembentukan bayangan pada retina mata 

Setelah siswa menyelidiki pembentukan bayangan pada retina dengan alat-

alat praktikum siswa diarahkan pada materi cacat mata yaitu rabun jauh (miopi) 

dan rabun dekat (hipermetropi), dengan bantuan LKS yang diberikan pada 

masing-masing siswa, siswa diminta menyelidiki penyebab cacat mata tersebut 

dan mencari cara untuk mengatasi kedua cacat mata tersebut. 

Pada pertemuan terakhir siswa diarahkan pada kenyataan bahwa mata 

manusia memiliki keterbatasan dalam melihat benda-benda yang kasat mata atau 
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berukuran mikro sehingga pada petemuan kali ini siswa belajar materi dari biologi 

mengenai mikroskop dan penggunaanya untuk mengamati sel bawang merah dan 

sel akar dikotil atau monokotil yang dipadukan dengan materi dari fisika yaitu 

pembentukan bayangan dan perbesaran pada mikroskop sehingga benda yang 

kasat mata tersebut dapat terlihat oleh mata 

Pada kelas kontrol kegiatan pembelajaran dilaksanakan seperti kegiatan 

pembelajaran yang diterapkan disekolah tempat dilakukannya penelitian yaitu 

berdasarkan disiplin ilmu. Pertemuan pertama siswa belajar mengenai materi 

optika geometri sebagai disiplin ilmu fisika, mengenai pemantulan cahaya serta 

sinar-sinar istimewa pada cermin datar, cekung dan cembung dengan kegiatan 

praktikum yang dipandu oleh LKS yang diberikan pada masing-masing siswa. 

Pada pertemuan berikutnya siswa melakukan kegiatan praktikum 

mengenai materi pembiasan cahaya pada lensa cekung dan cembung dan 

pembentukan bayangan pada lensa cembung, serta penjelasan guru mengenai 

cacat mata yaitu rabun jauh (miopi) dan rabun dekat (hipermetropi). 

pertemuan terakhir siswa dijelaskan mengenai alat indara penglihatan 

yaitu mata dengan menggunakan carta mata sehingga siswa dapat mengetahui 

bagian-bagian mata beserta fungsinya, yang dilanjutkan dengan kegiatan 

praktikum penggunaan mikroskop dengan baik dan benar dalam mengamati 

sayatan bawang dan akar dikotil atau monokotil sebagai materi dari disiplin ilmu 

biologi. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian terdapat pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3  

Jadwal Penelitian 

 

Hari, Tanggal Pukul Tempat kegiatan 

Selasa, 13 Mei 

2014 * 

11.20 – 12.40 WIB Kelas VIII-I  

Pretest 
Kamis, 15 Mei 

2014 ** 

08.20 – 09.40 WIB Kelas VIII-H  

Rabu, 14 Mei 

2014* 

10.00 – 11.20 WIB Laboratorium 

IPA  

Kegiatan praktikum 

Pemantulan cahaya pada 

cermin 

Selasa, 20 Mei 

2014* 

11.20 – 12.40 WIB Laboratorium 

IPA  

Kegiatan praktikum 

menyelidiki sifat bayangan 

yang terbentuk pada retina 

dan cara mengatasi cacat 
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mata 

Rabu, 21 Mei 

2014* 

10.00 – 11.20 WIB Kelas VIII-I  Kegiatan praktikum 

mikrokop dan cara 

menggunakannya untuk 

mengamati suatu objek 

Senin, 19 Mei  

2014 ** 

09.00 – 10.00 WIB Laboratorium 

IPA  

Kegiatan praktikum 

Pemantulan cahaya pada 

cermin 

Kamis, 22 Mei 

2014 ** 

08.20 – 09.40 WIB Laboratorium 

IPA  

Kegiatan praktikum 

Pembiasan cahaya dan 

pemanfaatannya padalensa 

kaca mata 

Senin, 26 Mei 

2014 ** 

09.00 – 10.00 WIB Laboratorium 

IPA  

Kegiatan praktikum Alat 

indra penglihatan dan 

mikroskop 

Selasa, 27 Mei 

2014 * 

11.20 – 12.40 WIB Kelas VIII-I  

Postest 
Selasa, 27 Mei 

2014 ** 

08.20 – 09.40 Kelas VIII-H  

Keterangan: * Kelas eksperimen, ** kelas kontrol 

Kegiatan penelitian ini diamati oleh 4 observer, yaitu: tiga guru mata 

pelajaran fisika dan biologi di SMP tempat penelitian dan satu mahasiswa pasca 

sarjana UPI jurusan pendidikan IPA. 

3. Tahap Akhir 

Kegiatan pada tahap akhir adalah sebagai berikut: 

a. Mengolah dan menganalisis data hasil pre test dan post test. 

b. Menganalisis hasil penelitian.  

c. Mengkonsultasikan hasil pengolahan data pnelitian kepada dosen pembimbing 

untuk menjawab permasalahan penelitian. 

d. Memberikan saran-saran terhadap kekurangan yang menjadi hambatan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 

e. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data 
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Secara keseluruhan, prosedur  penelitian tersebut ditunjukan pada alur 

penelitian seperti pada bagan penelitian di bawah ini 

 

 

 

   

                

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Alur Penelitian 

Menentukan Masalah 
(Studi kasus) 

Studi Litelatur 

Studi Kurikulum 

Pembuatan Instrumen Penelitian dan Perangkat 
Pembelajaran 

Pengolahan Data 

Uji Coba dan Analisis Instrumen  

Pretest; 
Kemampuan 
Kognititf 

Kelas ekperimen: Treatment dengan 
menerapkan Pembelajaran IPA terpadu 

tipe shared berbasis praktikum 
 

Kelas Kontrol: Treatment dengan 

menerapkan Pembelajaran berbasis 

praktikum tanpa keterpaduan 

 

Posttest; 

Kemampuan 

kognitif dan 

sikap terhadap 

science 

Observasi 

Kesimpulan 

Tahap Persiapan 

Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap Akhir 
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F. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data  

1. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 3.4. berikut ini. 

Tabel 3.4.  

Teknik Pengumpulan Data 

 

Sumber 

Data 

Jenis Data Teknik Pengumpulan 

data 

Keterangan 

Siswa Kemampuan kognitif siswa  Tes  Objektif (pre tes 

dan postes) 

Dilakukan 

diawal dan 

diakhir  proses 

pembelajaran 

Siswa  Sikap siswa terhadap science Non tes berupa Angket 

skala sikap  

Dilakukan 

diakhir  proses 

pembelajaran 

pada saat 

posttest  

Guru 

model 
Aktivitas/kemampuan guru 

dalam mengelola 

pembelajaran 

Non tes berupa 

observasi terstruktur 

keterlaksanaan kegiatan 

pembelajaran 

Selama 

pembelajaran 

Siswa Aktivitas psikomotor siswa 

selama melaksanakan 

kegiatan pembelajaran 

melalui pratikum 

Non tes berupa 

observasi terstruktur  

Guru 

fisika dan 

biologi di 

sekolah 

tempat 

penelitian 

Respon guru atas kelebihan 

dan kekurangan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

IPA terpadu tipe shared 

berbasis praktikum 

Non tes berupa 

Wawancara tidak 

terstruktur 

Setelah proses 

pembelajaran 

 

2. Teknik Analisis dan Hasil Uji Coba Instrumen. 

a. Analisis Soal Kemampuan Kognitif (Pilihan Ganda) 

Sebelum instrumen kemampun kognitif digunakan pada penelitian, 

terlebih dahulu dilakukan analisis hasil tes yang meliputi validitas, reliabilitas, 

daya pembeda, indeks kesukaran dan keberfungsian pengecoh, yang bertujuan 

untuk mendapatkan instrumen yang baik. 
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1) Analisis Validitas Instrumen 

Validitas berasal dari kata Validitiy yang berarti sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukur (Sofyanudin, 

2006:48).  Validitas suatu instrumen atau tes mempermasalahkan apakah tes atau 

instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Seperti yang 

dikatakan oleh Cureton (Sofyanudin, 2006:48) “The essential question of test 

validity is how well a test does the job it is employed to do”. “Artinya seberapa 

jauh suatu tes mampu mengungkapkan dengan tepat ciri atau keadaan yang 

sesungguhnya dari objek ukur, akan tergantung dari tingkat validitas tes yang 

bersangkutan”.    .  

Untuk menghitung koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total 

instrumen digunakan rumus statistika yang sesuai dengan jenis skor butir dari 

instrumen tersebut. Jika skor butir kontinu maka untuk menghitung koefisien 

korelasi antara skor butir dengan skor total instrument digunakan koefisien 

korelasi produk momen (rxy) (Sofyanudin, 2006:52), dengan rumus:  

 

    
             

                         
 

 

Dengan: 

rxv = koefisien korelasi antara variable X dan Y, dua variable yang dikorelasikan 

N = Jumlah siswa uji coba 

X = Skor tiap butir soal untuk setiap siswa uji coba 

Y = Skor total tiap siswa uji coba.  

Koefisien korelasi selalu berada antara -1,00 sampai + 1,00. Namun karena 

dalam menghitung sering dilakukan pembulatan angka-angka, sangat mungkin 

diperoleh koefisien lebih dari 1,00. Koefisien negatif menunjukkan hubungan 

kebalikan, sedangkan koefisien positif menunjukkan adanya kesejajaran. 
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Interpretasi koefisien korelasi yang menunjukan nilai validitas ditunjukan 

oleh Tabel 3.5 (Sofyanudin, 2006:57) 

 

Tabel 3.5  

Kriteria Validitas Soal 

 

Koefisien Korelasi l Kriteria Validitas 

0,800 – 1,00 

0,600 – 0,800 

0,400 – 0,600 

0,200 – 0,400 

0,000 – 0,200 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

2) Analisis Reliabilitas Instrumen 

Munaf (2001:59) mengemukakan bahwa “Reliabilitas adalah tingkat 

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

untuk menghasilkan skor yang ajeg/konsisten (tidak berubah-ubah) walaupun di 

teskan pada situasi yang berbeda-beda”.  

Reliabilitas merupakan salah satu syarat yang penting bagi suatu perangkat 

tes. “Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudah baik” (Arikunto, 1998:170). Nilai reliabilitas perangkat 

tes ditunjukan oleh koefisien reliabilitas. Teknik yang digunakan untuk 

menentukan reliabilitas perangkat tes adalah dengan menggunakan teknik belah 

dua awal–akhir Spearman-Brown (Arikunto, 1998:173) dengan menggunakan 

rumus berikut: 

  
  
 

  
 

             

                         
 

Keterangan : 

X = Skor total tiap siswa untuk nomor 1 – 13 

Y = Skor total tiap siswa untuk nomor 14 -26  

N = Jumlah siswa 

 Reliabilitas instrumen dapat ditentukan dengan menggunakan rumus 

berikut : 
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Keterangan : 

       Reliabilitas instrumen 

  
  
 

  
   indeks korelasi antara dua belahan instrumen . 

Interpretasi Reliabilitas instrumen dikonsultasikan dengan Tabel r product 

moment. 

Jika harga    <    ( r Tabel), maka instrument bersangkutan tidak reliabel 

Jika harga    >    ( r Tabel), maka instrument bersangkutan reliable 

 

3) Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal 

“Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal 

pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. 

Semakin besar indeks tingkat kesekuran (yang diperoleh dari hasil perhitungan), 

berarti semakin mudah soal itu” (Munaf, 2001:20).  

Untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal digunakan persamaan: 

  
 

  
 

Keterangan : 

   Indeks Kesukaran 

   Banyaknya Siswa yang menjawab benar 

    Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Indeks kesukaran dapat diklasifikasikan seperti Tabel 3.6 (Sofyanudin, 2006:91).  

Tabel 3.6 

Klasifikasi Indeks Kesukaran 

 

Indeks Kesukaran Klasifikasi 

0,00 – 0,30 

0,31 – 0,70 

0,71 – 1,00 

Soal Sukar 

Soal Sedang 

Soal Mudah 

 

4) Analisis Daya Pembeda Butir Soal   
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Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai dengan siswa yang berkemampuan rendah (Sofyanudin, 

2006 :91). Daya pembeda butir soal dihitung dengan menggunakan persamaan 

berikut: 

   
  

  
 

  

  
 

Keterangan : 

    Indeks Daya Pembeda 

    Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

    Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

    Banyaknya peserta tes kelompok atas 

    Banyaknya peserta tes kelompok bawah  

Kriteria indeks daya pembeda ditunjukan oleh Tabel 3.7 (Sofyanudin, 2006: 9) 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Indeks Daya Pembeda Soal 

 

Indeks Daya Pembeda Kualifikasi 

0,00 – 0,20 

0,20 – 0,40 

0,40 – 0,70 

0,70 – 1,00 

Negatif 

Jelek 

Cukup 

Baik 

Baik Sekali 

Tidak baik, harus dibuang 

 

Daya pembeda bernilai negatif sebagiknya dibuang saja. 

5) Keberfungsian Pengecoh  

Kriteria keberfungsian pengecoh (distraktor) menurut Suwarno (2008) 

adalah: 

a Ditinjau dari banyaknya pemilih. Pengecoh dikatakan berfungsi jika dipilih 

peserta tes: 

a) Paling sedikit 3% untuk butir soal dengan 5 pilihan jawaban  

b) Paling sedikit 5% untuk butir soal dengan 4 pilihan jawaban  

b Ditinjau dari pemilih pengecoh pada kelompok atas dan kelompok bawah: 

a) Pengecoh berfungsi efektif jika nA < nB  
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b) Pengecoh tak berfungsi jika nA = nB  

c) Pengecoh menyesatkan jika nA > nB 

Analisis hasil uji coba instrumen yang meliputi validitas, reliabilitas, daya 

pembeda, indeks kesukaran dan keberfungsian pengecoh dirangkum dalam Tabel 

3.8 dan 3.9 dengan nilai realibilitas adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk N = 13 harga rt(1%) = 0,684. Karena harga    >    ( r Tabel), maka 

instrument bersangkutan reliabel 

Tabel. 3.8 

Hasil analisis uji coba instrument 

 

Nomor 

Soal 

Validitas Kategori Tingkat 

kesukaran 

kategori Daya 

pembeda 

Kategori Keterangan 

1 0.42 Cukup 0.84 Mudah 0.44 Baik Dipakai 

2 0.60 Tinggi 0.81 Mudah 0.56 Baik Dipakai 

3 0.54 Cukup 0.91 Mudah 0.33 Cukup Dipakai 

4 0.47 Cukup 0.34 Sedang 0.56 Baik Dipakai 

5 0.47 Cukup 0.81 Mudah 0.44 Baik Diperbaiki 

6 0.73 Tinggi 0.38 Sedang 0.89 Baik sekali Dipakai 

7 0.46 Cukup 0.88 Mudah 0.33 Cukup Dirubah 

8 0.40 Rendah 0.94 Mudah 0.22 Cukup Dipakai 

9 Negatif Terbalik 1.00 Mudah 0.00 Jelek Tidak 

Dipakai 

10 0.37 Rendah 0.31 Sedang 0.44 Baik Dipakai 

11 0.42 Cukup 0.53 Sedang 0.56 Baik Diperbaiki 

12 0.26 Rendah 0.63 Sedang 0.33 Cukup Dipakai 

13 0.44 Cukup 0.78 Mudah 0.44 Baik Diperbaiki 

14 0.08 Sangat 

Rendah 

0.63 Sedang 0.22 Cukup Diperbaiki 

15 0.26 Rendah 0.53 Sedang 0.44 Baik Diperbaiki 

16 0.46 Cukup 0.84 Mudah 0.44 Baik Dipakai 

17 0.21 Rendah 0.66 Sedang 0.11 Jelek Dipakai 

18 0.43 Cukup 0.72 Mudah 0.56 Baik Dipakai 

19 0.71 Tinggi 0.44 Sedang 0.89 Baik sekali Dipakai 

ΣX 293 

 ΣY 256 

ΣX² 2871 

ΣY² 2254 

ΣXY 2489 

Validitas 0.736 

  

     2222 YYNXXN

YXXYN
rXY






847.0
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Nomor 

Soal 

Validitas Kategori Tingkat 

kesukaran 

kategori Daya 

pembeda 

Kategori Keterangan 

20 0.41 Cukup 0.78 Mudah 0.33 Cukup Dipakai 

21 0.52 Cukup 0.38 Sedang 0.67 Baik Dipakai 

22 0.28 Rendah 0.66 Sedang 0.22 Cukup Dipakai 

23 0.47 Cukup 0.66 Sedang 0.56 Baik Dipakai 

24 0.42 Cukup 0.22 Sukar 0.44 Baik Dipakai 

25 0.74 Tinggi 0.81 Mudah 0.89 Baik sekali Dipakai 

26 0.26 Rendah 0.81 Mudah 0.22 Cukup Dipakai 

 

Dari tabel 3.8 terlihat dari 26 soal yang diuji cobakan 18 soal dapat 

langsung digunakan dan lima soal yaitu nomor 5, sebelas, tiga belas, empat belas, 

dan lima belas sebelum digunakan harus mengalami perbaikan terlebih dahulu. 

Pada soal nomor 7 mengalami perubahan dan nomor 9 tidak digunakan. 

 

Tabel 3.9 

Hasil analisis keberfungsian pengecoh 
 

No 

Soal 

Pilihan Jawaban 

A B C D 

1 Tidak berfungsi Berfungsi efektif Berfungsi efektif Jawaban 

2 Jawaban Berfungsi efektif Berfungsi efektif Tidak berfungsi 

3 Berfungsi efektif Berfungsi efektif Jawaban Tidak berfungsi 

4 Berfungsi efektif Jawaban Berfungsi efektif Tidak berfungsi 

5 Berfungsi efektif Jawaban Berfungsi efektif Berfungsi efektif 

6 Berfungsi efektif Jawaban Berfungsi efektif Berfungsi efektif 

7 Jawaban Berfungsi efektif Berfungsi efektif Berfungsi efektif 

8 Tidak berfungsi Berfungsi efektif Jawaban Berfungsi efektif 

9 Tidak berfungsi Jawaban Tidak berfungsi Tidak berfungsi 

10 Jawaban Berfungsi efektif Berfungsi efektif Berfungsi efektif 

11 Berfungsi efektif Berfungsi efektif Berfungsi efektif Jawaban 

12 Berfungsi efektif Berfungsi efektif Tidak berfungsi Jawaban 

13 Jawaban Berfungsi efektif Tidak berfungsi Tidak berfungsi 

14 Jawaban Tidak berfungsi Berfungsi efektif Menyesatkan 

15 Berfungsi efektif Jawaban Tidak berfungsi Berfungsi efektif 

16 Berfungsi efektif Berfungsi efektif Berfungsi efektif Jawaban 
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No 

Soal 

Pilihan Jawaban 

A B C D 

17 Menyesatkan Berfungsi efektif Jawaban Tidak berfungsi 

18 Berfungsi efektif Jawaban Berfungsi efektif Berfungsi efektif 

19 Jawaban Berfungsi efektif Berfungsi efektif Berfungsi efektif 

20 Jawaban Berfungsi efektif Tidak berfungsi Tidak berfungsi 

21 Menyesatkan Berfungsi efektif Berfungsi efektif Jawaban 

22 Tidak berfungsi Jawaban Berfungsi efektif Berfungsi efektif 

23 Tidak berfungsi Menyesatkan Berfungsi efektif Jawaban 

24 Berfungsi efektif Berfungsi efektif Jawaban Berfungsi efektif 

25 Berfungsi efektif Berfungsi efektif Jawaban Berfungsi efektif 

26 Berfungsi efektif Tidak berfungsi Tidak berfungsi Jawaban 

 

Dari 26 soal yang di ujikan, soal nomor sembilan tidak digunakan karena 

memiliki nilai validitas yang terbalik yang menunjukkan bahwa soal tersebut tidak 

dapat mengukur kemampuan kognitif yang hendak diukur, serta memiliki nilai 

daya beda 0.00 yang menunjukkan bahwa soal tersebut tidak dapat membedakan 

siswa yang berkemampuan tinggi dan rendah, dilihat dari keberfungsian pengecoh 

soal nomor sembilan seluruh pilihan jawaban pengecoh tidak berfungsi, sehingga 

hanya 25 soal yang digunakan dengan enam butir soal yang diperbaiki, keputusan 

diambil dengan melihat hasil judgement dan uji coba instrumen. 

 

b. Analisis Skala Sikap (Skala Likert) 

1) Uji Validitas Konstruk Instrumen Sikap 

Pengujian validitas instrumen yang pertama-tama adalah pengujian 

validitas konstruk. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengungkap aspek sikap 

peserta didik terhadap penerapan pembelajaran IPA terpadu tipe shared berbasis 

praktikum dengan menggunakan instrumen skala sikap. 

Sugiyono (2009:177) menjelaskan “untuk menguji validitas konstruk, 

dapat digunakan pendapat dari ahli (Judgment experts) 
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2) Menentukan Nilai Skala Sikap Dengan Deviasi Normal  

Tujuan penentuan nilai skala dengan deviasi normal adalah untuk 

memberikan bobot yang tetinggi bagi kategori jawaban yang paling favorabel dan 

memberikan bobot rendah bagi kategori jawaban yang tidak favorabel. 

Dari jawaban responden uji coba terhadap setiap pernyataan akan 

diperoleh distribusi frekuensi respon bagi setiap kategori Uji keajegan skala sikap 

dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu pernyataan. Azwar 

(2012:143) menjelaskan langkah-langkah uji keajegan skala sikap yaitu: 1) 

menghitung frekuensi jawaban, 2) menghitung proporsi (p), 3) menghitung nilai 

frekuensi komulatif (pk), 4) menghitung titik tengah pk (ttpk), 5) menentukan 

nilai z, 6) menentukan nilai z + positif z, dan 7) pembulatan nilai z”. Adapun 

penjabaran dari langkah-langkah di atas adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung frekuensi jawaban (f) 

2. Menghitung Proporsi (p) dengan rumus:   =  /   

Keterangan:  

P :Proporsi  

f : frekuensi jawaban  

n : jumlah responden  

3. Menentukan Komulasi Komulatif (pk) dengan rumus:  

pk1 = p1  

pk2 = p2 + p1  

pk3 = p3+ pk2 dan seterusnya  

4. Menentukan titik tengah pk (ttpk) dengan rumus  

ttpk 1= ½ p1 

ttpk 2= ½ p2 + pkb 

ttpk 3= ½ p3+pkb (dan seterusnya)  

Keterangan: ttpk : Titik tengah proporsi kumulatif  

pkb : frekuensi komulatif dalam kategori disebelah kirinya 

p: proporsi dalam kategori tersebut 

5. Menentukan nilai z  
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6. Menentukan nilai z+, positif z1  

7. Pembulatan nilai z (pembulatan nilai z+, positif z1)  

3) Uji Daya Beda Untuk Menyeleksi Butir Pernyataan  

Untuk dapat menguji apakah rata-rata skor pada suatu aitem atau 

pernyataan berbeda bagi kelompok responden yang sikapnya positif dan bagi 

kelompok responden yang sikapnya negatif, maka digunakan t-test (Azwar, 

2012:148). Suatu aitem yang baik, yaitu yang memiliki daya beda tinggi, yang 

menghasilkan harga rata-rata skor lebih tinggi bagi responden yang bersikap 

positif dari pada rata-rata skor dari kelompok responden yang sikapnya negatif. 

Dengan langkah-langkah nya sebagai berikut: 

1. menghitung skor total skala bagi setiap responden 

2. keseluruhan responden penjawab dibagi ke dalam dua kelompok; kelompok 

pertama adalah kelompok yang memiliki skor total skala paling tinggi 

(kelompok A “atas”), kelompok kedua adalah kelompok yang memperoleh 

skor total skala paling rendah (kelompok B “bawah”). sebelumnya responden 

disusun berurutan menurut besarnya skor skala yang diperoleh masing-masing 

mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Apabila jumlah 

responden banyak dapat diambil dengan cara memisahkan 25% diantara 

mereka yang memiliki skor paling tinggi dan skor rendah dan sisanya yang 

memiliki skor skala tengah-tengah tidak perlu diikut sertakan dalam analisis. 

3. masing-masing kelompok dilakukan tabulasi terhadap distribusi jawaban yang 

diberikan pada setiap kategori respon setiap pernyataan dengan menggunakan 

formulasi t-tes : 

   
       

 
  

 

  
 

  
 

  

 

    
   

 
      ,        

     
      

 

   
 

 

keterangan: 

   = rata-rata skor pernyataan 

s
2 

= varians skor pernyataan 



64 
 

 

 

f = frekuensi pemilih setiap kategori respons 

n = banyaknya subjek dalam suatu kelompok 

A = Kelompok atas 

B = kelompok bawah 

Batas minimum untuk harga t menurut Edwards (dalam Azwar, 2012:151) 

adalah 1,75. Semua pernyataan yang mempunyai harga t lebih kecil daripada 1,75 

dapat dibuang karena dianggap tidak ada gunanya. 

Hasil uji coba instrument sikap disajikan pada Tabel 3.10 dibawah ini: 

 

Tabel 3.10 

Hasil Uji Coba Pernyataan Sikap 
 

No 

Soal 

Sifat 

Pernyataan 

Skor 
Daya Beda 

Harga t 

Minimum 
Ket. 

STS TS S SS 

1 Positif 0 1 2 4 2.51 1,75 Dipakai 

2 Positif 0 1 2 3 2.85 1,75 Dipakai 

3 Positif 0 2 3 4 3.73 1,75 Dipakai 

4 Positif 0 1 3 4 2.61 1,75 Dipakai 

5 Positif 0 1 2 4 4.04 1,75 Dipakai 

6 Positif 0 1 2 3 4.77 1,75 Dipakai 

7 Positif 0 1 2 3 4.38 1,75 Dipakai 

8 Positif 0 1 2 3 4.89 1,75 Dipakai 

9 Positif 0 1 2 3 1.42 1,75 Dibuang 

10 Positif 0 1 2 4 4.17 1,75 Dipakai 

11 Positif 0 1 2 3 4.94 1,75 Dipakai 

12 Positif 0 1 2 4 4.07 1,75 Dipakai 

13 Positif 0 1 2 3 3.95 1,75 Dipakai 

14 Positif 0 1 2 3 4.15 1,75 Dipakai 

15 Positif 0 1 2 3 3.11 1,75 Dipakai 

16 Positif 0 1 2 3 0.33 1,75 Dibuang 

17 Positif 0 1 2 3 3.09 1,75 Dipakai 

18 Positif 0 1 2 3 3.75 1,75 Dipakai 

19 Positif 0 1 2 3 2.87 1,75 Dipakai 

20 Positif 0 1 2 4 2.25 1,75 Dipakai 

21 Positif 0 1 2 3 3.83 1,75 Dipakai 

22 Positif 0 1 2 3 4.49 1,75 Dipakai 

No 

Soal 

Sifat 

Pernyataan 
STM TM M SM Daya Beda 

Haraga t 

Minimum 
Ket. 

23 Negative 4 2 1 0 1.79 1,75 Dipakai 

24 Positif 0 1 3 4 3.88 1,75 Dipakai 

25 Positif 0 1 3 4 2.65 1,75 Dipakai 

26 Positif 0 1 2 3 2.61 1,75 Dipakai 

27 Positif 0 1 2 4 4.16 1,75 Dipakai 
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No 

Soal 

Sifat 

Pernyataan 

Skor 
Daya Beda 

Harga t 

Minimum 
Ket. 

STS TS S SS 

28 Positif 0 1 2 3 3.84 1,75 Dipakai 

29 Positif 0 1 2 3 2.54 1,75 Dipakai 

30 Positif 0 1 2 3 3.04 1,75 Dipakai 

31 Positif 0 1 2 3 4.75 1,75 Dipakai 

32 Positif 0 1 2 3 2.70 1,75 Dipakai 

33 Positif 0 1 2 4 2.12 1,75 Dipakai 

34 Positif 0 1 2 4 3.68 1,75 Dipakai 

35 Positif 0 1 2 4 4.19 1,75 Dipakai 

36 Positif 0 2 3 4 0.99 1,75 Dibuang 

37 Positif 0 1 3 3 2.63 1,75 Dipakai 

38 Positif 0 1 2 3 2.80 1,75 Dipakai 

 

Berdasarkan hasil uji coba skala sikap maka pernyataan yang 

digunakan disajikan pada Tabel 3.11 berikut ini. 

Tabel 3.11 

Skala Sikap yang Digunakan Berdasarkan Indikator Sikap Terhadap Science 

Beserta Nomor Pernyataan 

 

No Indikator Sikap Terhadap Science Nomor Pernyataan 

1. 
Materi science  

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13, 

14,15,17,18,19,20,21,22 

2. 
Pembelajaran science di sekolah 

23,24,25,26,27,28,29, 

30,31,32,33,34,37,38 

 

Instrumen sikap terhadap science yang digunakan berjumlah 35 

pernyataan dengan tiga pernyataan yaitu nomor sembilan, 16, dan 36 dibuang atau 

tidak digunakan karena memiliki nilai daya pembeda lebih kecil dari harga t yaitu 

1,75 hal ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak dapat membedakan 

siswa yang memiliki harga rata-rata skor yang lebih tinggi yang menunjukkan 

sikap positif dengan siswa yang memiliki harga rata-rata skor yang lebih kecil 

yang menunjukkan sikap negatif. untuk pernyataan yang digunakan dapat dilihat 

pada lampiran B. 

Pernyataan sikap siswa terhadap materi science  pada penelitian ini terdiri 

dari materi pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, alat indra mata dan mikroskop. 

Berikut ini adalah pembagian pernyataan sikap berdasarkan materi science dan 

nomor pernyataan yang digunakan : 
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Tabel 3.12  

Pernyataan sikap terhadap materi science 
 

Jenjang Soal Nomor Soal 

Pemantulan cahaya 2,3,4,5,6,7,8 

Pembiasan cahaya 12,13,14 

Alat indra mata 1,9,10,11,15, 

Mikroskop 16,17,18,19,20 

 

Dari Tabel 3.12 tersebut diketahui bahwa pada pernyataan sikap materi 

pemantulan cahaya terdiri dari 7 pernyataan sikap, pada materi pembiasan cahaya 

terdiri dari 3 pernyataan sikap, pada materi alat indra mata terdiri dari 5 

pernyataan sikap, dan pada materi mikroskop terdiri dari 5 pernyataan sikap. 

c Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan  data  dilakukan  berdasarkan  jenis  data  yang  diperoleh 

melalui  instrumen  yang  digunakan.  Data  yang  diperoleh  berupa  data 

kuantitatif  dan  kualitatif.  Data  kuantitatif  berupa kemapuan kognitif dan sikap 

terhadap science dalam  bentuk nilai  yang  merupakan  data  utama  yang  

digunakan  dalam  menguji hipotesis, untuk menjawab rumusan masalah. 

Sedangkan  data  kualitatif  merupakan  data  pendukung  yang dianalisis dengan 

cara deskriptif yang meliputi data observasi keterlaksanaan pembelajaran dan 

aktivitas psikomotor siswa, dan data hasil wawancara dengan guru. 

 

1. Analisis skor kemampuan kognitif dan sikap terhadap science  

1) Penskoran skala sikap 

Suatu cara untuk memberi interpretasi terhadap skor individual dalam 

skala rating yang dijumlahkan adalah dengan membandingkan skor tersebut 

dengan harga rata-rata atau mean skor kelompok dimana responden itu termasuk. 

Agar perbandingan itu menjadi punya arti, haruslah dinyatakan dalam satuan 
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deviasi standar kelompok itu sendiri yang berarti harus mengubah skor individual 

menjadi skor standar. (Azwar, 2012:155) 

 

Salah satu skor standar yang digunakan dalam penelitian ini adalah skor-T: 

        
    

 
  

Keterangan: 

X = Skor responden pada skala sikap yang hendak dirubah menjadi skor T 

   = Mean skor kelompok  

s = Deviasi standar skor kelompok  

Persentase tiap item pernyataan sikap untuk seluruh siswa diolah sebagai 

berikut. Setelah mendapatkan skor total maka dirubah dalam bentuk persentase 

dengan cara : 

       
                 

                     
       

 

2) Penskoran keampuan kognitif 

Instrumen yang telah valid dan reliabilitas diujikan pada siswa maka 

diperoleh data skor – skor tes siswa. “Untuk soal-soal objektif (piligan ganda) 

penskoran biasanya berdasarkan metode rights only, yaitu jawaban yang benar 

diberi skor satu dan jawaban yang salah atau butir soal yang tidak dijawab diberi 

skor nol” (Sofyanudin, 2006:58). Pemberian skor dihitung dengan menggunakan 

ketentuan: 

Mengubah nilai dalam bentuk persentase dengan cara: 

            
                        

            
       

3) Menghitung Gain Skor setiap siswa 

Gain skor ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut : 

                                     G = skor post test – skor pre test 

4) Menghitung Gain Ternormalisasi  
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Peningkatan pemahaman kognitif siswa setelah pembelajaran dicari 

dengan menghitung rata – rata gain yang dinormalisasi berdasarkan kriteria 

efektivitas pembelajaran menurut Hake (1998: 65)  Rumus yang digunakan untuk 

menghitung gain yang dinormalisasi adalah :  

Si

SiSf
g

%%100

%%






 

keterangan:  

<Si> : rata-rata skor pretest, 

<Sf> : rata-rata skor posttest 

<g> : nilai rata-rata gain yang dinormalisasi. 

Interpretasi terhadap nilai gain yang dinormalisasi ditunjukan oleh Tabel 3.13 

 

Tabel 3.13  

Interpretasi Nilai Gain yang Dinormalisasi 
 

Nilai <g> Klasifikasi 
        Tinggi 

            Sedang 

        Rendah 

 

5) Uji Signifikansi 

Alur Pengolahan data untuk membuktikan hipotesis mengenai pemahaman 

konsep ditunjukan oleh Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

Data 

Uji normalitas Uji wilcoxon 

Uji homogenitas 

Pengujian hipotesis 

Kesimpulan 

Ya 
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a) Uji Normalitas Distribusi Gain Dinormalisasi 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui sebaran distribusi data yang 

diperoleh. Hal ini berkaitan dengan sampel yang diambil. Melalui uji normalitas 

peneliti bisa mengetahui apakah sampel yang diambil mewakili populasi ataukah 

tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik Chi Square. 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut (Pangabean, 2001:133-

134) : 

i. Menyusun data skor gain yang diperoleh kedalam Tabel distribusi 

frekuensi, dengan susunan berdasarkan kelas interval. Untuk menentukan 

banyak kelas (K) menggunakan rumus berikut:  

                                                  , n = jumlah siswa 

ii. Menentukan panjang kelas (p) dengan rumus: 

        
 

 
 

r = Rentang (skor terbesar – skor terkecil), dan k = Banyak kelas 

iii. Menghitung rata-rata dan standar deviasi dari data yang akan diuji 

normalitasnya. 

Untuk mengitung nilai rata-rata (mean) dari gain digunakan persamaan: 

                                                              
   

 
 

Sedangkan untuk menghitung besarnya standar deviasai dari gain 

digunakan persamaan:  

   
         

     
 

    =  nilai rata-rata gain 

   =  nilai gain yang diperoleh siswa  

n   =  jumlah siswa 

S   =  standar deviasi  

iv. Menentukan nilai baku z dengan menggunakan persamaan : 

Gambar 3.3  Alur Uji Statistik 
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bk =  batas kelas 

v. Mencari luas daerah dibawah kurva normal (l) untuk setiap kelas interval  

          

l=  luas kelas interval  

l1 =  luas daerah batas bawah kelas interval 

l2 =  luas daerah batas atas kelas interval 

vi. Mencari frekuensi observasi (Oi) dengan menghitung banyaknya respon 

yang termasuk pada interval yang telah ditentukan. 

vii. Mencari frekuensi harapan Ei dengan persamaan berikut : 

         

viii. Mencari harga Chi-Kuadrat 2( )  dengan menggunakan persamaan : 

    
       

 

  

 

   

 

         = chi kuadrat hasil perhitungan 

Oi   =  frekuensi observasi 

Ei   =  frekuensi yang diharapkan 

ix. Membandingkan harga        
  dengan       

 , dengan derajat 

kebebasannya adalah dk = k-3 

Jika        
        

  , maka data berdistribusi normal, sedangkan 

Jika        
        

  , maka data tidak berdistribusi normal. 

Setelah dilakukan uji normalitas, jika diketahui datanya berdistribusi 

normal maka digunakan uji statistik parametrik dan melakukan satu uji 

lagi yaitu uji homogenitas.  

b) Uji Homogenitas 

Setelah dilakukan uji normalitas dan data menunjukan distribusi normal, 

maka pengolahan data dilanjutkan pada uji homogenitas. Tingkat homogenitas 

dapat ditentukan menggunakan distribusi F. Nilai F hitung ditentukan dengan 

menggunakan rumus (Pangabean, 2001: 137) : 
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Keterangan: 

    = variansi yang lebih besar 

    = variansi yang lebih kecil 

Kemudian nilai F hitung dibandingkan dengan F Tabel dengan derajat kebebasan 

(dk) = n – 1.  Keterangan hipotesisnya adalah : 

Jika Fhitung < FTabel, maka variansi gain kedua data homogen 

Jika Fhitung > FTabel, maka variansi gain kedua data tidak homogen 

c) Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini diterima atau ditolak. Setelah diketahui kedua data homogen, 

maka pengolahan data dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji-t signifikansi perbedaan dua rata-rata (mean). Untuk sampel 

besar (n>30) persamaan yang digunakan adalah (Panggabean, 2001: 149-151): 

                           2

2

2

1

2

1

12t

N

s

N

s

MM




  

Keterangan : 

1M  = rata-rata pretest   N1 = jumlah siswa 

2M  = rata-rata posttest  N2 = jumlah siswa 

s
2
1 = varians pretest   s

2
2 = varians posttest 

tabelhitung tt   maka H0 ditolak  

tabelhitung tt   maka H0 diterima 

Dengan derajat kebebasan, v = (N1-1) + (N2-1) 

Jika data berdistribusi normal, tetapi tidak homogen maka pengujian hipotesis 

dilakukan dengan uji t’ sebagai berikut :  
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2
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2
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dengan kriteria pengujian adalah tolak hipotesis  jika : 

     

dan terima  jika terjadi sebaliknya, dengan  

   

d) Uji Wilcoxon 

Uji pada Uji Normalitas menghasilkan data dengan Distribusi yang tidak 

normal, maka pengolahan data dilakukan secara statistik non parametrik yaitu 

dengan menggunakan Uji Wolcoxon. Langkah – langkah yang dilakukan dengan 

Uji Wlcoxon adalah : 

 

i. Membuat daftar rank. 

ii. Menentukan nilai W, yaitu bilangan yang paling kecil dari jumlah rank 

positif dan jumlah rank negatif. nilai W diambil salah satunya. 

iii. Menentukan nilai W dari Tabel. Jika N>25 maka nilai W dihitung dengan 

rumus : 

      
      

 
   

            

  
 

x = 2,5758 untuk taraf signifikasi 1% 

x= 1,96 untuk taraf signifikasi 5% 

 

iv. Pengujian Hipotesis 

Jika        , maka kedua perlakuan berbeda. 

0H

1 1 2 2

1 2

'
w t w t

t
w w






0H

1 2

2 2

1 2
1 2 1 (1 )( 1) 2 (1 )( 1)

1 2

; ; ;N N

S S
w w t t t t

N N
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Jika        , maka kedua perlakuan berbeda. 

 

 

 

 

2. Data Observasi 

a. Data observasi Aktivitas psikomotor siswa 

Lembar observasi aktivitas psikomotor siswa yang meliputi; merangkai 

atau menggunakan alat, melakukan penyelidikan, mengumpulkan data, dan 

membuat laporan hasil penyelidikan, diolah dengan hasil rating scale yang 

dilaporkan oleh observer pada setiap pertemuan, kemudian direkapitulasi dan 

dijumlahkan pada skor masing-masing siswa untuk setiap kategori. Skor yang 

diperoleh siswa pada aktivitas psikomotor kemudian dihitung persentasenya 

dengan menggunakan rumus: 

   
                

                   
       

 

Untuk mengukur psikomotor siswa, data yang diperoleh diolah secara 

kuantitatif dan dikonversi ke dalam bentuk kualitatif penskoran yang sesuai 

dengan Tabel 3.14 mengenai tingkat keberhasilan hasil belajar. 

 

Tabel 3.14 

 Tingkat keberhasilan Hasil Belajar 
 

Persentase Kategori 

80 % atau lebih Sangat Baik 

60%-79% Baik 

40%-59% Cukup 

21%-39% Rendah 

0% - 20% Rendah Sekali 

(Sa’adah Ridwan dalam Nuh, 2007) 
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Selanjutnya untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar pada 

ranah psikomotor pada setiap pertemuan persentase rata-ratanya digambarkan 

pada grafik. 

 

 

 

 

b. Data observasi Keterlaksanaan Kegiatan Pembelajaran   

Data observasi diolah untuk melihat keterlaksanaan tahapan-tahapan 

pembelajaran dengan penerapan pembelajaran IPA terpadu tipe shared berbasis 

praktikum yang dilaksanakan oleh guru model 

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk mengolah data 

tersebut adalah : 

1) Menghitung jumlah jawaban “Ya” yang diisi oleh observer pada format 

observasi keterlaksanaan pembelajaran 

2) Melakukan perhitungan presentasi keterlaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan rumus : 

                        
                      

                         
      

 

Tabel 3.15 

Interpretasi Keterlaksanaan Model Pembelajaran 

 

No Kategori Keterlaksanaan Model (%) 

 

50 

Interpretasi 

1. 0,0-24,9 Sangat Kurang 

2. 25,0-37,5 Kurang 

3. 37,6 – 62,5 Sedang 

4. 62,6 – 87,5 Baik 

5. 87,6 – 100 Sangat Baik 

 

Selanjutnya data yang diperoleh dijabarkan secara kualitatif untuk 

menggambarkan terlaksana atau tidaknya tahapan-tahapan pada penerapan 

pembelajaran IPA terpadu tipe shared berbasis praktikum. 
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3. Analisis Data Wawancara Guru  

Data hasil wawancara dengan guru digunakan untuk mengetahui respon 

guru terhadap pembelajaran yang  telah dilakukan. Data tersebut dianalisis secara 

deskriptif. 

 


