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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1.   Definisi Operasional 

3.1.1.    Kegiatan Praktikum Berbasis Problem solving 

Kegiatan praktikum berbasis problem solving merupakan 

kegiatan praktikum yang memiliki beberapa tahapan didalam 

pelaksanaannya, yaitu tahapan mengidentifikasi masalah, pencarian 

strategi, implementasi strategi dan evaluasi. Langkah kegiatan 

praktikum problem solving dapat dilihat didalam RPP yang 

digunakan serta LKS yang dibagikan kepada siswa. 

3.1.2.    Penguasaan konsep Siswa 

Penguasaan konsep siswa dilihat dari peningkatan nilai 

pretest dan postest yang diperoleh siswa setelah diberikan 

perlakuan berupa kegiatan pembelajaran berbasis problem solving. 

Peningkatan nilai pretest dan postest yang dicapai oleh siswa 

dianalisis dengan membandingkan nilai N-gain pada kedua kelas. 

Instrumen yang digunakan adalah 25 butir soal pilihan ganda dan 8 

butir soal uraian yang sebelumnya telah di judgment kepada dua 

dosen ahli. 

3.1.3.    Sikap Siswa 

Sikap siswa di observasi dengan menggunakan domain 

sikap Karthwohl (1964) yang terdiri atas domain sikap 

memperhatikan, menanggapi, menghargai dan mengorganisasikan. 

Observasi dilakukan melalui video pembelajaran dan selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan software videograph untuk 

mempersentasekan domain sikap siswa yang muncul selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 
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3.2.   Metode dan Desain Penelitian 

3.2.1.  Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen semu (quasi experimental) dengan desain nonequivalent 

control group design. Kelompok pertama menggunakan kegiatan 

praktikum berbasis problem solving, sedangkan kelompok kedua 

merupakan kelompok kontrol yang melaksanakan kegiatan 

praktikum seperti biasa. Desain dalam penelitian ini diperlihatkan 

pada Tabel 3.1 berikut: 

 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O1 X0 O2 

                                    Tabel 3.1. Desain penelitian 

Keterangan:  

X1  =  Perlakuan berupa kegiatan praktikum berbasis 

problem solving 

X0 = Perlakuan berupa kegiatan praktikum verifikasi 

O1   =  Pretest pada  kegiatan praktikum berbasis problem 

solving. 

O2  = Posttest tes pada kegiatan praktikum biasa 

 

Kedua kelompok diberi tes awal dengan soal yang telah di uji 

validitas dan reliabilitasnya. Tes awal ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan awal dan sifat homogenitas dari kedua 

kelompok tersebut. Kemudian kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol diberi perlakuan, setelah itu diberikan tes akhir yang sama.  
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3.2.2.  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas X IPA pada 

salah satu SMA di Kota Bandung tahun pelajaran 2014/2015. Teknik 

pengambilan sampel adalah dengan cara purposive sampling. 

Pertimbangan penggunaan teknik purposive sampling ialah sesuai 

dengan tujuan penelitian, sampel yang akan dipilih merupakan siswa 

kelas X. Pengelompokkan sampel terdiri dari satu kelas eksperimen 

dan satu kelas kontrol. 

 

3.3   Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap akhir.  

3.3.1.  Tahap Perencanaan 

Pada awal tahapan ini, peneliti melaksanakan studi 

pendahuluan untuk menentukan rumusan masalah yang akan peneliti 

angkat di dalam penelitian ini. Studi pendahuluan yang peneliti 

lakukan dilaksanakan di beberapa sekolah di Bandung. Setelah 

melakukan studi pendahuluan, untuk selanjutnya peneliti 

menetapkan rumusan masalah yang akan peneliti angkat di dalam 

penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh kegiatan praktikum 

berbasis problem solving terhadap penguasaan konsep siswa pada 

Kurikulum 2013. Untuk selanjutnya peneliti melakukan kajian 

literatur terhadap jurnal dan beberapa hasil penelitian yang berkaitan 

dengan kegiatan berbasis problem solving. Selanjutnya peneliti 

menentukan materi apa yang akan peneliti ambil untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis problem solving. 

Setelah menemukan materi yang cocok dalam 

mengimplementasikan kegiatan tersebut, peneliti merancang bentuk 

kegiatan praktikum yang disesuaikan dengan problem solving. 

Setelah rancangan kegiatan praktikum selesai, untuk selanjutnya 

peneliti menyusun perangkat pembelajaran dan beberapa instrumen 



64 

 

penelitian yang mendukung keterlaksanaan kegiatan praktikum ini. 

Selanjutnya peneliti melakukan validasi secara konten terhadap 

instrumen yang akan digunakan kepada dua orang dosen ahli. 

Setelah melaksanakan validasi secara konten, untuk selanjutnya 

peneliti melaksanakan validasi secara konstruk kepada siswa di 

beberapa sekolah di Bandung dan untuk selanjutnya dilakukan 

revisian terhadap instrumen yang telah peneliti rancang. Setelah 

melakukan revisi terhadap instrumen yang akan peneliti gunakan, 

untuk selanjutnya peneliti mempersiapkan surat izin penelitian dan 

melaksanakan penelitian sesuai dengan rancangan yang telah peneliti 

susun. 

3.3.2.  Tahap Pelaksanaan 

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, terlebih dahulu 

peneliti melakukan tes awal kepada dua kelas untuk melihat 

bagaimana tingkat pemahaman siswa pada awal sebelum 

pelaksanaan kegiatan penelitian. Hasil dari tes awal tersebut 

kemudian dianalisis dengan menggunakan software SPSS 19 untuk 

melihat apakah terdapat perbedaan pemahaman awal siswa pada 

kedua kelas untuk dijadikan sampel penelitian. Selanjutnya peneliti 

menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol dari kedua kelas 

tersebut. Kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa kegiatan 

praktikum berbasis problem solving sementara kelas kontrol 

diberikan perlakuan berupa kegiatan praktikum konvensional. 

Setelah melaksanakan kegiatan penelitian, maka untuk selanjutnya 

peneliti melaksanakan tes akhir untuk melihat bagaimana 

peningkatan yang dicapai oleh siswa pada kedua kelas tersebut.  

3.3.3.  Tahap Akhir 

Setelah mendapatkan nilai tes awal dan tes akhir siswa, untuk 

selanjutnya peneliti mengolah data hasil penelitian dengan 

menggunakan software SPSS 19. Pengolahan data yang dilakukan 

beberapa diantaranya adalah uji normalitas, uji homogenitas, serta 
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uji parametrik / non parametrik. Setelah melaksanakan uji tersebut, 

untuk selanjutnya peneliti melakukan uji N-gain untuk melihat 

peningkatan yang dialami oleh siswa. Selanjutnya peneliti 

melakukan pembahasan dengan membahas temuan-temuan di dalam 

penelitian dan pada akhir kegiatan peneliti melakukan penarikan 

kesimpulan terhadap keseluruhan proses yang telah dilakukan 

selama kegiatan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

3.3   Alur Penelitian 

Secara garis besar bagan alur penelitian ini diperlihatkan pada  

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Pendahuluan 

Merumuskan Masalah 

Studi literatur tentang kegiatan praktikum berbasis problem solving  

Penyusunan Instrumen (soal pretest 

dan postest) 

 Pengembangan desain 

kegiatan praktikum berbasis 

problem solving dengan 

langkah sebagai berikut: 

1. Analisis KI dan KD 

2. Perancangan kegiatan 

praktikum berbasis 

problem solving  

3. Uji coba secara mandiri Validasi dan Revisi 

Tes awal 

Kegiatan praktikum 

berbasis problem 

solving disertai video 

pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran 

secara konvensional 

Analisis Data 

Kesimpulan 

Tes akhir 

Uji coba soal 
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Dari gambar 3 dapat dijelaskan bahwa alur penelitian yang 

dilakukan pada tahap awal adalah peneliti melakukan studi pendahuluan 

pada beberapa sekolah untuk menemukan masalah yang akan penulis 

angkat di dalam penelitian ini. Setelah melakukan analisis terhadap temuan 

yang peneliti dapatkan dari hasil studi pendahuluan, maka selanjutnya 

peneliti merumuskan masalah penelitian. Setelah merumuskan masalah 

penelitian, peneliti melakukan studi leteratur melalui jurnal dan buku-buku 

yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan. 

Setelah melakukan kajian literatur untuk memperkuat rumusan 

masalah yang telah penulis tetapkan, maka untuk selanjutnya peneliti 

memulai menyusun instrumen yang akan digunakan untuk mengambil data 

penelitian. Instrumen yang penulis rancang disesuaikan dengan teori dan 

bahan yang telah peneliti temukan dan selanjutnya instrumen tersebut di 

validasi dan diuji cobakan kepada beberapa sekolah. Setelah melakukan 

analisis terhadap hasil uji voba tersebut, maka selanjutnya peneliti 

melakukan revisi terhadap instrumen yang telah dibuat dan untuk 

selanjutnya peneliti melaksanakan penelitian dengan menggunakan 

instrumen yang telah di revisi tersebut. 

Penelitian dilaksanakan di dalam dua kelas, yaitu kelas kontrol 

dengan pembelajaran konvensional dan dengan kelas eksperimen dengan 

metode dan desain pembelajaran yang telah disusun dari awal. Pada kelas 

eksperimen, langkah problem solving diawali dengan diskusi di dalam 

kelas terkait materi pencemaran lingkungan yang akan dipelajari siswa. 

Peneliti membagi siswa menjadi beberapa kelompok diskusi dan siswa 

diminta untuk mendiskusikan terkait kegiatan pencemaran lingkungan 

yang telah terjadi disekitar siswa. Setelah siswa melakukan diskusi dan 

menyampaikannya dikelas, untuk selanjutnya peneliti mengajak siswa 

untuk mendiskusikan tindakan pencemaran lingkungan yang terjadi 

disekolah. Salah satu cara yang digunakan didalam kegiatan ini adalah 

Gambar 3.1. Alur penelitian 



68 

 

dengan melakukan kegiatan observasi sehingga siswa benar-benar 

menemukan contoh dari tindakan pencemaran yang telah terjadi. Setelah 

siswa melakukan observasi, untuk selanjutnya siswa melanjutkan diskusi 

dikelas untuk memberikan pendapat mengenai tindakan pencemaran dan 

bagaimana untuk mengatasinya. 

Pada pertemuan selanjutnya, siswa melaksanakan kegiatan 

praktikum berbasis problem solving untuk mengatasi salah satu bentuk 

dari kegiatan pencemaran, yaitu melakukan kegiatan penjernihan air. 

Kegiatan praktikum disusun dengan menggunakan langkah-langkah 

problem solving didalam pelaksanaannya. Langkah problem solving yang 

dilakukan memiliki empat tahapan yaitu mengidentifikasi masalah, 

mencari strategi dan mengimplementasikan strategi dan terakhir 

melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan. Setelah siswa 

melaksanakan seluruh kegiatan problem solving, maka untuk selanjutnya 

dilanjutkan dengan melaksanakan postest untuk melihat peningkatan hasil 

belajar siswa. Untuk selanjutnya peneliti melaksanakan analisa data dan 

menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. 

3.5   Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis instrumen pengumpul 

data, yaitu soal pretest dan postest untuk mengukur penguasaan konsep 

siswa, LKS dan lembar observasi keterlaksanaan metode problem solving di 

dalam kegiatan pembelajaran serta videograph dan angket sikap siswa . Soal 

pretest dan postest bertujuan untuk mengukur bagaimana perubahan yang 

terjadi terhadap nilai siswa. Soal pretest dan postest yang peneliti rancang 

pada awalnya tersiri dari 34 butir soal pilihan ganda dan 10 butir soal 

uraian. Namun setelah melaksanakan validasi instrumen dan uji coba ke 

beberapa sekolah, maka untuk selanjutnya soal pretest dan postest yang 

peneliti gunakan di dalam kegiatan penelitian menjadi 25 butir soal pilihan 

ganda dan 8 butir soal uraian. LKS yang digunakan merupakan LKS yang 

telah disesuaikan dengan langkah kegiatan problem solving. Lembar 

observasi digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap keterlaksanaan 
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kegiatan praktikum berbasis problem solving, serta videograph dan angket 

sikap siswa untuk melihat domain sikap siswa yang terlihat selama kegiatan 

praktikum. 

3.6   Teknik Analisis Data 

Setelah desain yang baru divalidasi dan direvisi, maka desain 

tersebut diujicobakan untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Salah satu 

langkah untuk mengukur keberhasilan desain ini yaitu dengan 

membandingkan hasil belajar siswa melalui metode eksperimen, dimana 

terdapat dua kelompok sampel penelitian yaitu kelompok kontrol yang 

menggunakan desain praktikum yang lama dan kelompok eksperimen yang 

menggunakan desain praktikum yang baru. Jika nilai kelompok eksperimen 

lebih tinggi dari kelompok kontrol maka desain praktikum yang baru dapat 

dikatakan lebih efektif dari pada desain praktikum yang lama. 

3.6.1.   Analisis Data Pretest dan Postest Siswa 

Data yang diperoleh berupa data hasil pretest dan posttest siswa. 

Skor pretest dan posttest dianalisis dengan uji statistik menggunakan 

program SPSS for Windows versi 19.0, untuk melihat normalitas, 

homogenitas varians, peningkatan hasil belajar siswa. Pengolahan dan 

analisis data dengan menggunakan uji statistik dengan tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Asumsi normalitas merupakan prasyarat kebanyakan prosedur 

statistika inferential. Pada penelitian ini asumsi normalitas dieksplorasi 

menggunakan uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

melalui SPSS 17 dengan taraf signifikansi α = 0,05. Bentuk hipotesis 

untuk uji normalitas adalah sebagai berikut: 

H0: data berasal dari populasi yang terdistribusi normal 

H1: data tidak berasal dari populasi yang terdistribusi normal 

Dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak 

menolak H0 berdasarkan P-value adalah jika P-value < α maka H0 

ditolak dan jika P-value  α maka H0 diterima. Dalam program SPSS 17 
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digunakan istilah significance yang disingkat Sig untuk P-value, dengan 

kata lain P-value = Sig. 

 

 

b. Uji Homogenitas 

Setelah diketahui data berdistribusi normal, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji homogenitas varians dengan 

menggunakan SPSS 19. Uji hipotesis igunakan untuk mengetahui 

apakah variansi kedua kelompok data sama besar terpenuhi atau tidak 

terpenuhi. Hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut : 

H0 : σ1
2
 = σ2

2
  

H1 : σ1
2
 ≠ σ2

2
   

Dengan H0 adalah skor kedua kelompok memiliki variansi 

homogen dan H1 adalah skor kedua kelompok memiliki variansi tidak 

homogen. Dasar pengambilan keputusan, jika P-value > α maka H0 

dapat diterima sedangkan jika P-value < α maka H0  ditolak. Namun 

sebaliknya, jika data yang diperoleh tidak homogen, maka dilakukan uji 

Mann Whitney. 

c. Uji Hipotesis dengan Uji-t 

Uji perbandingan dua rerata pada penelitian ini dilakukan 

menggunakan uji-t dua sampel independen melalui program SPSS 17 

dengan taraf signifikansi α = 0.05. Uji-t dua sampel independen 

digunakan untuk membandingkan selisih dua purata (mean) dari dua 

sampel yang independen dengan asumsi data terdistribusi normal. 

Rumusan hipotesis statistik pada uji ini adalah sebagai berikut: 

H0:  µ1  µ2 

H1:  µ1 > µ2 

Dimana, H0 adalah rerata skor kelas kontrol sama dengan atau 

lebih besar dibandingkan rerata skor kelas eksperimen dan H1 adalah 

rerata skor kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan rerata 

skor kelas kontrol. Dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak 
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atau tidak menolak H0 berdasarkan P-value adalah jika P-value < α 

maka H0 ditolak dan jika P-value  α maka H0 diterima. 

Jika sampel tidak berasal dari populasi yang normal, maka 

analisis yang dipergunakan adalah analisis nonparametrik. Statistika 

nonparametrik yang sesuai adalah Uji Mann-Whitney U karena kedua 

data bersifat bebas. 

3.6.2.   Analisis Data N-gain Siswa 

Untuk melihat peningkatan hasil belajar sebelum dan sesudah 

pembelajaran digunakan rumus yang dikembangkan oleh Hake (1999) 

sebagai berikut: 

N-gain  
          

          
 

Keterangan: 

Spos   =  skor posttest 

Spre    =  skor pretest 

Smaks  =  skor maksimum ideal 

Keberhasilan kegiatan praktikum berbasis problem solving dapat 

dilihat dari perbandingan rerata nilai N-Gain antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Suatu pembelajaran dikatakan berhasil  jika menghasilkan N-

Gain lebih tinggi dibanding pembelajaran lainnya (Margendoller, 2006). 

Gain yang dinormalisasi (N-Gain) diinterpretasikan untuk 

menyatakan peningkatan hasil belajar siswa. Untuk menyatakan 

peningkatan hasil belajar siswa dinyatakan dengan kategori sebagai berikut: 

N-Gain  >0,7 Tinggi 

0,3 ≥    N-Gain    ≤0,7 Sedang 

N-Gain <0,3 Rendah 

                                                                                 (Hake,R,1999) 

3.6.2.   Analisis Sikap Siswa 

Data sikap siswa diperoleh melalui observasi dengan menggunakan 

software videograph serta dengan angket sikap siswa. Software videograph 

merupakan software khusus yang digunakan untuk melakukan analisis video 
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sehingga melalui software tersebut bisa langsung didapatkan persentase 

sikap siswa yang ingin diobservasi selama kegiatan pembelajaran. Angket 

sikap siswa dianalisis dengan pemberian skor pada setiap pernyataan sikap 

yang terdapat didalam angket. Pada pernyataan positif pemberian skor 

dimulai dari sangat setuju (SS) = 4, setuju (S) = 3, tidak setuju (TS) = 2, dan 

sangat tidak setuju (STS) = 1. Sedangkan pemberian skor untuk pernyataan 

negatif dimulai dari  sangat setuju (SS) = 1, setuju (S) = 2, tidak setuju (TS) 

= 3, dan sangat tidak setuju (STS) = 4. Untuk selanjutnya skor yang 

diperoleh pada masing-masing sikap dianalisis dengan menggunakan rumus: 

 

Persentase sikap = 
              

             
 x 100% 

Dari persentase yang diperoleh untuk selanjutnya dilakukan 

pengelompokan sesuai dengan kriteria yang terdapat pada tabel 3.2 berikut 

(Anggraeni, 2014): 

Kategori Rentang Skor 

Sangat tinggi 85 - 100 % 

Tinggi 70 - 84 % 

Rendah 55 - 69 % 

Sangat rendah 0 - 54% 

Tabel 3.2. Kriteria Sikap Siswa  

3.6.3.   Hasil Uji Coba 

Sebelum soal di uji validitas konstruk kepada siswa di 

sekolah, instrument terlebih dahulu di validasi secara konten melalui 

judgmen dari dua orang dosen ahli. Hasil validasi instrument secara 

konten menghasilkan 34 butir soal pilihan ganda dan 10 butir soal 

uraian. Selanjutnya instrumen di uji validitas konstruknya kepada 

siswa kelas XI yang telah mendapatkan materi pencemaran 

lingkungan. uji coba dilaksanakan sebanyak dua kali dengan 

mempertimbangkan waktu dan perizinan yang didapatkan dari 

sekolah untuk melaksanakan uji coba soal. Setelah melakukan 
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analisis terhadap hasil pelaksanaan uji coba instrumen, selanjutnya 

peneliti menggunakan 25 butir soal pilihan ganda serta 8 butir soal 

uraian. Berikut masing-masing penjelasan mengenai validasi soal, 

reliabilitas soal, daya beda dan tingkat kesukaran soal. 

3.6.3.1.   Validitas Soal 

a. Soal Pilihan Ganda 

Di dalam uji coba awal pilihan ganda, peneliti 

menggunakan 34 butir soal yang diujikan kepada 26 

siswa di salah satu SMA di Bandung. Data uji coba 

awal siswa di analisis dengan menggunakan microsoft 

excel sehingga didapatkan 17 soal pilihan ganda 

dengan kriteria valid. Namun setelah 

mempertimbangkan ketercapaian indikator melalui soal 

yang di uji, peneliti menggunakan 25 butir soal pilihan 

ganda dan kemudian melakukan uji coba kedua dengan 

melakukan revisi pada beberapa soal yang tidak valid 

pada uji coba awal. 

Dalam menentukan validitas instrumen yang 

digunakan, terdapat dua cara penafsiran yang dapat 

digunakan (Arikunto, 2013). Dua cara tersebut adalah 

1). Dengan melihat harga koefisien korelasi pearson (r) 

dan diinterpretasikan misalnya korelasi tinggi, cukup 

dan sebagainya. 2). Dengan melihat harga koefisien 

korelasi pearson (r) dan menyesuaikannya dengan 

tabel harga kritik r-product-momen. Pada uji coba ini, 

peneliti menggunakan salah satu cara tersebut, yaitu 

dengan menyesuaikan harga r dengan tabel harga kritik 

r-product-momen. Untuk lebih jelasnya, penentuan 

validitas soal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3 

berikut: 

No Validitas Keterangan 
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r Kriteria 

1 0,063 tidak valid revisi 

2 0,303 valid digunakan 

3 0,563 valid digunakan 

4 0,162 tidak valid revisi 

5 0,392 valid digunakan 

6 0,300 valid digunakan 

No 
Validitas Keterangan 

r Kriteria  

7 0,394 valid digunakan 

8 0,177 tidak valid revisi 

9 0,205 tidak valid revisi 

10 0,323 valid digunakan 

11 0,459 valid digunakan 

12 0,032 valid digunakan 

13 0,417 valid digunakan 

14 0,520 valid digunakan 

15 0,688 valid digunakan 

16 0,151 tidak valid revisi 

17 0,518 valid digunakan 

18 0,342 valid digunakan 

19 0,237 tidak valid revisi 

20 0,015 tidak valid revisi 

21 0,620 valid digunakan 

22 0,620 valid digunakan 

23 0,417 valid digunakan 

24 0,552 valid digunakan 

25 0,394 valid digunakan 

Tabel 3.3. Validitas butir soal pilihan ganda 

 

Dari kriteria validitas diatas, dapat dilihat bahwa 

dari 25 soal yang diujikan, terdapat 7 soal dengan 

kriteria tidak valid. Untuk selanjutnya peneliti 

melakukan revisi kepada soal tersebut dan selanjutnya 

soal tersebut sudah dapat digunakan di dalam 

penelitian.  

b. Soal Uraian 
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Pada uji coba awal soal uraian, peneliti 

menggunakan 10 soal uraian yang di uji cobakan pada 

salah satu SMA di Kota Bandung. Hasil uji coba awal 

menunjukkan bahwa dari 10 soal yang diujikan, 6 soal 

berkriteria valid dan 4 soal dengan kriteria tidak valid. 

Oleh karena itu, setelah melakukan analisis terhadap 

hasil uji coba awal, selanjutnya peneliti melanjutkan uji 

coba kedua dan menghasilkan nilai seperti yang 

disajikan pada tabel 3.4 berikut: 

 

No 
Validitas 

Keterangan 
v  kriteria 

1 0,404 valid digunakan 

2 0,252 tidak valid revisi 

3 0,544 valid digunakan 

4 0,659 valid digunakan 

5 0,539 valid digunakan 

6 0,646 valid digunakan 

7 0,716 valid digunakan 

8 0,553 valid digunakan 

Tabel 3.4. Validitas soal uraian 

 

Dari tabel 3.4 dapat dilihat terjadi peningkatan 

nilai validitas soal sehingga dari 8 soal yang diujikan 

terdapat 1 soal yang tidak valid. Penentuan kriteria 

validitas instrumen ini didasarkan pada nilai r yang 

disesuaikan dengan harga r pada tabel harga kritik r-

product-momen. Peneliti melakukan revisi pada soal 

yang tidak valid dan untuk selanjutnya soal digunakan 

di dalam kegiatan penelitian. 

3.6.3.2.   Reliabilitas Soal 

Setelah melaksanakan uji validitas instrumen, 

langkah selanjutnya peneliti melakukan uji reliabilitas 
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soal. Uji reliabilitas soal perlu dilakukan karena dapat 

menyokong kevalidan soal yang di uji. Di dalam uji coba 

soal ini, peneliti menggunakan metode belah dua atau 

split-half method. Pada metode ini, peneliti hanya 

melakukan satu kali uji coba soal dan selanjutnya 

dilakukan analisa terhadap hasil yang diperoleh. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

software SPSS 19 dan untuk menentukan tingkat 

reliabilitas tes tersebut peneliti menggunakan kategori 

koefisien reliabilitas Guilford (Arikunto, 2013) yang di 

tentukan sebagai berikut: 

 Antara 0,800 – 1,000: sangat tinggi 

 Antara 0,600 – 0,800: tinggi 

 Antara 0,400 – 0,600: cukup 

 Antara 0,200 – 0,400: rendah 

 Antara 0,000 – 0,200: sangat rendah 

 

a. Soal Pilihan Ganda 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, 

peneliti menggunakan instrumen dengan 25 butir soal 

pilihan ganda yang dapat dinyatakan valid dengan 

melakukan revisi. Setelah melakukan uji validitas, 

selanjutnya peneliti melakukan pengujian reliabilitas 

soal dengan menggunakan software SPSS 19. Hasil 

pengujian dengan software SPSS 19 dapat dilihat pada 

tabel 3.5 berikut: 

 

Nilai Keterangan 

0,588 reliabel 

 

Tabel 3.5. Nilai reliabilitas tes pilihan ganda 
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Dari hasil pengujian statistik dengan software 

SPSS 19 diperoleh nilai reliabilitas tes yang digunakan 

adalah 0,588 yang berada dalam kriteria reliabilitas 

cukup. Pada kriteria ini instrument sudah dapat 

dinyatakan memiliki reliabilitas yang dapat digunakan 

di dalam kegiatan penelitian. 

b. Soal Uraian 

Dalam pengujian reliabilitas tes uraian, peneliti 

menggunakan 7 butir soal yang dinyatakan valid pada 

ujian sebelumnya dan ditambah dengan 1 butir soal 

yang direvisi dari hasil validasi sebelumnya. 8 butir 

soal ini selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas 

sehingga didapatkan hasil seperti yang disajikan pada 

tabel 3.6 berikut: 

Nilai Keterangan 

0,666 Reliabel 

Tabel 3.6. Nilai reliabilitas tes uraian 

 

Dari nilai reliabilitas yang diperoleh dari 

pengujian secara statistik dengan software SPSS 19 

didapatkan nilai reliabilitas tes uraian yang diperoleh 

adalah 0,666. Sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan sebelumnya, maka nilai reliabilitas soal 

yang didapatkan berada dalam kategori reliabel dengan 

tingkat reliabilitas tinggi. Untuk selanjutnya soal uraian 

ini dapat digunakan di dalam kegiatan penelitian. 

 

3.6.3.3.   Daya Beda dan Tingkat Kesukaran Soal 

Uji daya beda dan tingkat kesukaran soal 

dilaksanakan setelah sebelumnya menentukan validitas dan 

tingkat reliabilitas soal yang digunakan. Daya beda 
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merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah. Sementara itu, tingkat kesukaran 

merupakan suatu uji untuk mengidentifikasi soal yang 

digunakan, apakah soal termasuk sulit, sedang atau mudah. 

Uji daya beda dan tingkat kesukaran soal peneliti jadikan 

masukan dalam revisi soal yang akan peneliti gunakan di 

lapangan. 

Untuk menentukan penerimaan soal yang akan 

digunakan di dalam penelitian, faktor validitas, relibilitas, 

daya beda dan tingkat kesukaran dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan. Oleh karena itu, bahan pertimbangan 

pertama bagi peneliti untuk dapat menggunakan soal di 

dalam kegiatan penelitian adalah memiliki kriteria valid 

terlebih dahulu. Valid merupakan syarat bagi sebuah 

instrumen agar kegiatan evaluasi yang dilakukan valid 

(Arikunto, 2013). Kriteria valid menurut beberapa ahli 

terbagi menjadi beberapa jenis, namun secara umum dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu valid secara 

konten (validitas konten) serta valid secara konstruk 

(validitas konstruk). 

Validitas konten memiliki artian bahwa instrumen 

yang diuji cobakan memiliki kesesuaian dengan materi yang 

diajarkan. Karena validitas ini menyangkut materi yang 

diajarkan, maka validitas ini diketahui tingkat 

kevaliditasannya melalui judgment dari ahli. Setelah ahli 

menyatakan instrument tersebut valid secara konten, maka 

baru dilaksanakan pengujian validitas konstruk.Terdapat 

beberapa pandangan ahli mengenai validasi ini secara 

umum, seperti yang di sampaikan oleh Aubrecht (1983) 

yang menyatakan bahwa untuk pengujian tingkat kelas, 
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validitas konten sebenarnya cukup mewakili untuk validasi 

instrumen, sedangkan validitas konstruk dapat digunakan 

pada tes yang terstandar.  

Dalam penelitian ini, setelah menerima masukan 

dari dosen pembimbing maka peneliti melakukan validitas 

konten dengan mendiskusikan instrumen yang akan 

digunakan kepada dua dosen ahli dan selanjutnya peneliti 

melakukan validitas konstruk dengan mengujicobakan 

instrumen yang telah divalidasi tersebut kepada beberapa 

sekolah. Hasil validasi konstruk untuk selanjutnya di 

analisis dan dilakukan revisi pada bagian yang dianggap 

perlu dan siap digunakan dalam penelitian ini. 


