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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-experimental design. 

Alasan penggunaan metode ini adalah karena adanya variabel luar yang ikut 

berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen/variabel terikat hasil 

penelitian (Sugiyono, 2009:74). 

Sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah one group pre test-post 

test design. Desain ini digunakan karena keadaan yang tidak memungkinkan 

untuk mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan, sehingga 

masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel 

dependen (variabel terikat), dimana hasil eksperimen yang merupakan variabel 

dependen bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen (Sugiyono, 

2012). Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol, dan sampel tidak 

dipilih secara random. One group pre test-post test design adalah eksperimen 

yang dilaksanakan pada satu kelompok saja sebagai kelompok eksperimen tanpa 

kelompok pembanding. 

Tabel 3.1. Desain Penelitian one group pre test-post test design 

Pretest Treatment Posttest 

O1 X O2 

     Pertama-tama, untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap materi fluida 

statis maka siswa diberikan tes awal (pre test) yaitu tes konsistensi ilmiah dan 

prestasi belajar. Setelah itu, siswa diberikan treatment berupa pembelajaran 

berbasis multirepresentasi menggunakan pembelajaran Five-Stage Conceptual 

Teaching Model. Setelah penerapan model pembelajaran selesai, siswa diberi tes 

akhir (post test) untuk melihat apakah ada peningkatan terhadap konsistensi 

ilmiah dan prestasi belajar setelah penerapan Five Stage Conceptual Teaching 

Model. 
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Gambar 3.1. Desain pembelajaran berbasis multirepresentasi menggunakan model pembelajaran 

Five-Stage Conceptual Teaching Model 
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B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Arikunto (2010) mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas X di salah satu SMA Negeri di kota Bandung tahun ajaran 

2014/2015. 

 Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti yang dapat 

menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya (Arikunto, 2010). Sampel 

penelitian ini adalah salah satu kelas reguler sebagai kelas eksperimen. Penentuan 

sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik 

purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel didasarkan atas adanya 

tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti sendiri (Arikunto, 2010). 

C. Definisi Operasional 

1. Model pembelajaran Five-Stage Conceptual Teaching Model merupakan 

model pembelajaran yang menekankan perubahan konsepsi siswa melalui 

umpan balik selama proses pembelajaran secara terus menerus dan untuk 

meningkatkan kinerja siswa. Kegiatan ini dirancang untuk melibatkan 

siswa dalam menggali informasi dan bertanya, beraktivitas dan 

menemukan, mengumpulkan data dan menganalisis serta membuat 

kesimpulan sendiri. Siswa diberi kebebasan dalam mengkonstruk 

pengetahuan dan temuan selama melakukan aktivitas. Model pembelajaran 

ini terdiri atas 5 tahap, yaitu meliputi orientasi, elisitasi, restrukturisasi, 

aplikasi, dan review (Driver and Oldham, 1986). Keterlaksanaan model 

pembelajaran ini diukur melalui lembar observasi. 

2. Konsistensi ilmiah merupakan kemampuan siswa untuk konsisten dalam 

menjawab soal dari suatu sub konsep atau materi yang sama dalam jenis 

representasi yang lain yang setara seperti verbal, gambar, dan matematis 

dengan memperhitungkan kebenaran konsep dari segi ilmiah. Konsistensi 

ilmiah ini diuji menggunakan tes objektif yang berbentuk Three-Tier 

Multiple Choice Test berbasis multirepresentasi, dimana setiap konsep 

yang diujikan terdiri atas 3 macam representasi, yaitu representasi verbal, 

gambar, dan matematis. Siswa dikatakan konsistensi ilmiah apabila 3 input 
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dalam menjawab Three Tier Test dinyatakan berada dalam kategori paham 

konsep sesuai analisis yang dikembangkan 

500). Pemberian skor konsistensi ilmiah dalam penelitian ini 

menggunakan analisis konsistensi ilmiah yang dikembangkan oleh 

Nieminen, Savinainen, & Viiri (2010). Peningkatan konsistensi ilmiah 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan skor/nilai dari 

konsistensi ilmiah pada nilai pos tes dengan nilai pre test, yang dinyatakan 

dengan gain ternormalisasi yang dikembangkan oleh Hake (1999). 

3. Prestasi belajar adalah kompetensi atau kemampuan yang dicapai siswa 

setelah diberikan treatment. Dalam penelitian ini prestasi belajar diukur 

dengan menggunakan tes objektif pilihan ganda dimana indikator tes 

tersebut berdasarkan pada revisi taksonomi Bloom. Level kognitif yang 

digunakan dalam tes ini menyesuaikan dengan kompetensi dasar (KD) 

yang telah ditentukan dalam proses pembelajaran yaitu tingkat C2 

(memahami) hingga C4 (menganalisis). Peningkatan prestasi belajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan skor/nilai dari prestasi 

belajar pada nilai pos tes dengan nilai pre test. Peningkatan prestasi belajar 

kemudian dianalisis menggunakan gain ternormalisasi yang dikembangkan 

oleh Hake (1999). 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat pada waktu penelitian yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah (Arikunto, 2010). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari instrumen tes prestasi belajar, instrumen konsistensi ilmiah berbasis 

multirepresentasi, dan lembar observasi. Secara rinci akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

1. Tes Konsistensi Ilmiah 
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     Konsistensi ilmiah siswa diujikan dengan instrumen berbentuk Three-Tier 

Multiple Choice Test berbasis multirepresentasi. Alasan digunakan instrumen 

berbentuk Three-Tier Multiple Choice Test yaitu untuk menilai apakah siswa 

benar-benar paham atau tidak terhadap suatu konsep jika soal disajikan dalam 

bentuk representasi yang berbeda namun masih dalam konsep yang sama. 

Jika hanya menggunakan pilihan ganda biasa akan sulit untuk melihat apakah 

dia paham atau tidak. Bisa saja jawaban yang diperoleh merupakan hasil 

menebak. Instrumen Three-Tier Multiple Choice Test berbentuk pilihan 

ganda dan terdiri dari tiga tingkat soal untuk mengidentifikasi tingkat 

konsistensi. Untuk setiap konsep terdiri dari tiga representasi yang 

merepresentasikan konsep yang sama. Representasi yang digunakan adalah 

verbal, gambar, dan matematis. 

2. Prestasi Belajar 

     Untuk mengukur prestasi belajar yang dicapai siswa dalam aspek kognitif 

digunakan tes pilihan ganda. Indikator untuk mengukur prestasi belajar ini 

diadaptasi dari taksonomi Anderson yang terdiri dari tingkat C2 

(menjelaskan) hingga C4 (menganalisis). Tes ini diberikan saat pretest dan 

post-test. 

3. Lembar Observasi 

Lembar ini digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan proses 

pembelajaran di dalam kelas, baik yang dilaksanakan oleh guru maupun 

siswa. Format observasi ini berbentuk checklist dan memuat kolom “ya” dan 

“tidak” dan diisi oleh observer yang mengamati proses pembelajaran di dalam 

kelas.  

E. Prosedur Penelitian 

Secara garis besar, penelitian ini terbagi dalam tiga tahap, yaitu (1) tahap 

persiapan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap akhir. Penjelasan secara rinci 

mengani tahap-tahap tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 
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Pada tahap ini peneliti menentukan isi materi yang akan diuji saat 

penelitian, kemudian dilanjutkan dengan menyusun instrumen tes konsistensi 

ilmiah dan prestasi belajar dalam bentuk Three-Tier Multiple Choice Test. 

Instrumen yang sudah dibuat kemudian dilakukan judgement oleh dosen ahli, 

setelah proses judgement, peneliti melakukan analisis butir soal yang 

dinyatakan valid oleh dosen ahli. Instrumen diuji cobakan kepada siswa yang 

telah mempelajari materi fluida statis. Selanjutnya peneliti melakukan analisis 

terhadap hasil jawaban siswa meliputi analisis reliabilitas sehingga dapat 

ditentukan butir soal yang layak dikembangkan dan digunakan pada 

penelitian.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Setelah melalui tahap perbaikan instrumen, instrumen tes konsistensi 

ilmiah dan prestasi belajar diberikan saat pretest dan postest kepada satu kelas 

eksperimen. Siswa yang dijadikan sampel eksperimen ini berbeda dengan 

siswa yang mengikuti uji coba instrumen.  

3. Tahap Akhir 

Pada tahap ini peneliti mengolah data pre test dan post test untuk 

mengetahui apakah ada peningkatan terhadap konsistensi ilmiah dan prestasi 

belajar setelah diberikan treatment. 
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Gambar 3.2. Tahapan Prosedur Penelitian 
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F. Proses Pengembangan Instrumen 

       Instrumen yang baik adalah dapat mengukur apa yang harus diukur (valid) 

dan dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data (reliabel) (Arikunto, 

2010: 211).  

      Sebelum instrumen tes digunakan, peneliti menganalisis soal meliputi 

validitas, dan reliabilitas.  

Validitas, dan reliabilitas ditentukan dengan cara berikut: 

1. Validitas 

Validitas adalah tingkat keabsahan atau ketepatan suatu tes. Scarvia.B. 

Anderson (dalam JICA, 2001) mengemukakan bahwa tes yang valid adalah 

tes yang benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Secara garis besar 

ada dua macam validitas, yaitu validitas logis dan empiris. Pada penelitian ini, 

peneliti hanya meninjau kevalidan butir soal berdasarkan validitas logis. 

Validitas logis  untuk sebuah instrumen evaluasi merujuk pada kondisi 

instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan logika atau 

penalaran. Dapat dikatakan sebuah instrumen dikatakan valid apabila telah 

memenuhi kriteria penyusunan instrumen yang ada (Arikunto, 2012 hlm. 80). 

Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, 

yaitu: validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi sebuah instrumen 

menunjukkan suatu kondisi dimana instrumen yang disusun sesuai dengan isi 

materi pelajaran yang akan dievaluasi. Validitas konstruk sebuah instrumen 

menunjukkan suatu kondisi instrumen yang disusun berdasarkan aspek-aspek 

kejiwaan yang seharusnya dievaluasi (Arikunto, 2012 hlm. 81).  

Pada penelitian ini, validitas logis dapat dilakukan dengan cara memerinci 

dan memasangkan butir soal dengan setiap aspek dalam tujuan instruksional 

khusus yang dilakukan oleh dosen ahli. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa validitas logis tidak perlu diuji kondisinya, tetapi langsung diperoleh 

hasilnya setelah instrumen tersebut selesai disusun. 
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2.  Reliabilitas 

       Menurut Sugiyono (2005) pengertian reliabilitas adalah serangkaian 

pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila 

pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. 

Reabilitas tes adalah tingkat keajegan (konsitensi) suatu tes, yakni sejauh 

mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg, relatif 

tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Suatu butir 

soal uraian menghendaki gradualisasi penilaian. Nilai reliabilitas dapat 

ditentukan dengan menentukan koefisien reliabilitas. 

     Dalam penelitian ini, reliabilitas yang dicari untuk instrumen konsistensi 

ilmiah dan prestasi belajar adalah dengan menggunakan reliabilitas eksternal. 

Dalam penelitian ini, peneliti menguji dua instrumen pada sekelompok siswa 

yang sama dan dilakukan secara berulang sebanyak dua kali. Uji reliabilitas 

ini disebut dengan single test double trial.  

     Single test double trial dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil  uji 

coba instrumen pertama dan hasil uji coba instrumen kedua. Rumus yang 

digunakan untuk menentukan reliabilitas eksternal adalah menggunakan 

rumus korelasi product momen sebagai berikut : 

  

     2222 YYNXXN

YXXYN
rxy






 
 

       keterangan : 

rxy = koefisien korelasi antara v ariabel X dan Y, dua variabel  yang 

dikorelasikan.  

X  = skor siswa pada tes pertama. 

  Y  = skor siswa pada tes kedua. 

  N  = jumlah siswa 

      Untuk instrumen konsistensi ilmiah berbentuk Three Tier Test, jika 

jawaban siswa pada tingkat pertama (first tier) dan tingkat kedua (second tier) 

adalah benar dan siswa yakin terhadap jawaban pada kedua tingkat soal, maka 
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siswa diberi skor 1 (Kaltakci, D & Eryilmaz, A. tt. hlm. 3).  Selain jawaban 

tersebut, siswa diberi skor 0. Sedangkan untuk instrumen prestasi belajar 

berbentuk pilihan ganda biasa, siswa diberi skor 1 jika jawaban benar, dan skor 

0 untuk jawaban yang salah atau tidak diisi.  

       Penafsiran indeks reliabilitas instrumen dilakukan dengan 

membandingkan indeks reliabilitas hasil hitung dengan indeks reliabilitas pada 

tabel harga yang telah ditetapkan.  

Tabel 3.2. Korelasi Reliabilitas Instrumen Tes 

Koefisien Korelasi Kriteria Reliabilitas 

0,80 < r  1,00 Sangat tinggi 

0,60 < r  0,80 Tinggi 

0,40 < r  0,60 Cukup 

0,20 < r  0,40 Rendah 

0,00 < r  0,20 Sangat rendah 

                       (Arikunto, 2012) 

3. Hasil Uji Coba Instrumen 

  Instrumen tes yang diujicobakan berjumlah 27 soal  yang setiap tema soal 

terdiri dari 3 bentuk representasi (verbal, gambar, dan matematis) dan 

disajikan dalam bentuk Three Tier Multiple Choice Test. Uji coba ini 

dilakukan agar instrumen yang digunakan benar-benar layak untuk mengukur 

variabel yang digunakan dalam penelitian.  

  Sebelum digunakan sebagai instrumen penelitian, instrumen terlebih 

dahulu diujicobakan pada siswa kelas XI yang telah mempelajari materi 

fluida statis. Adapun hasil analisis judgement dan ujicoba instrumen terdiri 

atas validitas, dan reliabilitas. Hasil analisis ujicoba instrumen dijelaskan 

sebagai berikut : 

1) Validitas  

Pada penelitian ini, validitas instrumen ditinjau berdasarkan validitas logis, 

sehingga tidak diperlukan uji coba, cukup dengan cara meminta penilaian 
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pada orang yang dianggap ahli dalam menilai instrumen. Berdasarkan hasil 

judgement, soal yang telah dibuat perlu beberapa perbaikan. Terdapat 

beberapa soal yanng perlu diperbaiki representasi yang digunakan, dan 

indikator. Untuk hasil judgement dapat dilihat pada lampiran. 

2) Reliabilitas 

Reliabilitas yang digunakan dalam tes ini adalah reliabilitas eksternal test-

retest yang diukur dengan menggunakan korelasi product momen. Indeks 

reliabilitas hasil uji coba dirangkum dalam tabel. 

Tabel 3.3. Reliabilitas Instrumen Tes Berdasar Hasil Uji Coba 

Reliabilitas Indeks  
xyr  Interpretasi 

Three Tier Test 0,62 Tinggi 

 

Reliabilitas instrumen dapat diketahui dengan membandingkan reliabilitas 

hasil hitung terhadap tabel analisis korelasi reliabilitas instrumen tes (tabel 

3.2.).  Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa instrumen ini reliabel. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 

data-data yang mendukung pencapaian tujuan penelitian. Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif sebagai berikut: 

1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah prestasi belajar, konsistensi 

ilmiah berbasis multirepresentasi. Untuk tes konsistensi ilmiah dan 

prestasi belajar didapat melalui tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest).  

2. Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian diperoleh melalui pengisian lembar 

observasi untuk mengetahui profil aktivitas siswa dan keterlaksanaan 

model pembelajaran Five Stage Conceptual Teaching Model. Pengisian 

lembar observasi dilakukan oleh pengamat (observer) pada saat 

pembelajaran berlangsung, Setiap pengamat melakukan pengamatan 
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terhadap siswa dan guru untuk mengetahui keterlaksanaan model 

pembelajaran Five Stage Conceptual Teaching Model. 

 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan data 

kualitatif. Adapun prosedur analisis dari setiap data adalah sebagai berikut: 

1. Pengolahan Data Kuantitatif 

a. Konsistensi Ilmiah 

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi dan mengadaptasi teknik 

menganalisis konsistensi merujuk pada hasil penelitian Kaltakci dan 

Three-Tier Test dengan 

menggunakan dua opsi tingkat keyakinan, yaitu yakin dan tidak yakin.  

Tabel 3.4. Analisis Kombinasi Jawaban Siswa Dalam Three-Tier Test 

Analisis Tingkat 

Soal 
Kategori Tipe Jawaban 

One-tier 
Memahami konsep Jawaban benar 

Miskonsepsi Jawaban salah 

Two Tier 

Memahami Konsep Jawaban benar + alasan benar 

Error Jawaban salah + alasan benar 

Miskonsepsi 
Jawaban benar + alasan salah 

Jawaban salah + alasan salah 

Three-Tier 

Memahami konsep Jawaban benar + alasan benar + yakin 

Lack of Knowledge 

Jawaban benar + alasan benar + tidak 

yakin 

Jawaban salah + alasan benar + tidak 

yakin 

Jawaban benar + alasan salah + tidak 

yakin 

Jawaban salah + alasan salah + tidak 

yakin 

Error Jawaban salah + alasan benar + yakin 
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Miskonsepsi 
Jawaban benar + alasan salah + yakin 

Jawaban salah + alasan salah + yakin 

 

Berdasarkan tabel 3.4. dapat diketahui bahwa pemahaman konsep dianalisis 

dengan menganalisis kombinasi jawaban siswa pada soal Two Tier dengan 

melihat tingkat keyakinan siswa. Dalam teknik penskoran dari soal tes 

multirepresentasi (21 item tes dengan 7 tema) pada jurnal Relations between 

representational consistency, conceptual understanding of the force concept, 

and scientific reasoning untuk menentukan baik konsistensi ilmiah maupun 

representasi, maka digunakan penskoran untuk setiap tema soal sebagai 

berikut. 

Tabel 3.5. Analisis Konsistensi Ilmiah dan Representasi 

Skor Kriteria 

2 Bila memilih jawaban yang benar berdasarkan pemberian  tiga 

soal dalam konsep yang sama namun konteks yang berbeda. 

1 Bila memilih jawaban yang benar berdasarkan pemberian  dua 

soal dalam konsep yang sama namun konteks yang berbeda. 

0 Bila tidak memilih jawaban yang benar berdasarkan pemberian  

tiga soal dalam konsep yang sama namun konteks yang 

berbeda. 

                                                     (Nieminen, Savinainen, & Viiri :2010) 

Dikarenakan pengukuran konsistensi ilmiah menggunakan instrumen Three 

Tier Multiple Choice Test berbasis multirepresentasi, maka teknik 

menganalisis dan mengidentifikasi konsistensi ilmiah dalam penelitian ini 

merupakan gabungan antara analisis tabel 3.4. dan tabel 3.5. yang dirangkum 

dalam tabel 3.6.  

Tabel 3.6. Analisis Konsistensi Ilmiah Menggunakan Three Tier Test 

Skor Kriteria 

2 Bila menjawab tiga representasi dengan benar dan berada 

dalam kategori paham konsep menurut aturan Three-Tier Test 

1 Bila menjawab dua representasi dengan benar dan berada 
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dalam kategori paham konsep menurut aturan Three-Tier Test 

0 Bila tidak atau menjawab kurang dari dua representasi dan 

tidak berada dalam kategori paham konsep menurut aturan 

Three-Tier Test 

 

     Untuk menentukan peningkatan konsistensi ilmiah maka digunakan 

perhitungan gain yang dinormalisasi dengan cara sebagai berikut.  

G = Skor posttest – Skor pretest 

    Untuk perhitungan gain yang dinormalisasi dan pengklasifikasiannya 

akan digunakan persamaan dari Hake (1999). Rata-rata gain yang 

dinormalisasi (<g>) dirumuskan sebagai berikut: 

                   < 𝑔 > =
%<𝐺>

%<𝐺>maks
=

(%<𝑆f>−%<𝑆i>)

(100−%<𝑆i>)
 

 Keterangan: 

<g> = rata-rata gain yang dinormalisasi 

<Sf> = rata-rata skor tes akhir 

<Si> = rata-rata skor tes awal 

Tabel 3.7. Nilai Gain yang Dinormalisasi dan Klasifikasinya (Hake, 1999) 

Nilai Gain Klasifikasi 

g ≤ 0,30 Rendah 

0,30 < g ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < g ≤ 1,00 Tinggi 

 

b. Prestasi Belajar 

Dalam penelitian ini, untuk mengolah skor dalam bentuk tes three tier 

test  adalah hanya melihat jawaban siswa pada bagian pertama (first tier). 

Nilai 1 pada jawaban yang benar dan 0 untuk jawaban yang salah atau 

tidak diisi.  
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Untuk menentukan peningkatan prestasi belajar maka digunakan 

perhitungan gain yang dinormalisasi. Gain adalah selisih antara skor 

pretest dengan skor posttest.  Secara matematis dituliskan sebagai berikut: 

G = Skor posttest – Skor pretest 

      Untuk perhitungan gain yang dinormalisasi dan pengklasifikasiannya 

akan digunakan persamaan dari Hake (1999). Rata-rata gain yang 

dinormalisasi (<g>) dirumuskan sebagai berikut: 

                   < 𝑔 > =
%<𝐺>

%<𝐺>maks
=

(%<𝑆f>−%<𝑆i>)

(100−%<𝑆i>)
 

 Keterangan: 

<g> = rata-rata gain yang dinormalisasi 

<Sf> = rata-rata skor tes akhir 

<Si> = rata-rata skor tes awal 

Tabel 3.8. Nilai Gain yang Dinormalisasi dan Klasifikasinya (Hake, 1999) 

Nilai Gain Klasifikasi 

g ≤ 0,30 Rendah 

0,30 < g ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < g ≤ 1,00 Tinggi 

 

c. Korelasi Konsistensi Ilmiah dan Prestasi Belajar Terhadap 

Penerapan Five Stage Conceptual Teaching Model 

      Untuk mengetahui korelasi antara konsistensi ilmiah dan prestasi 

belajar sebanyak N data, maka digunakan korelasi Spearman Rank dengan 

persamaan sebagai berikut : 

)1(

6
1

2

2





nn

bi
  

Keterangan : 

  koefisien korelasi Spearman Rank 

ib  selisih ranking konsistensi ilmiah dan prestasi belajar 
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n   = jumlah sampel 

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang 

ditemukan, maka dapat menggunakan analisis ketentuan tabel 3.10. 

sebagai berikut : 

Tabel 3.9. Analisis Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

                                                                 (Sugiyono, 2013 hlm. 231) 

Setelah mendapatkan korelasi dan tingkat hubungan antara variabel yang 

diukur, kemudian untuk memperoleh besar hubungannya antara variabel 

tersebut didapatkan melalui koefisien determinasi, dengan cara 

menguadratkan koefisien korelasi yang sudah didapat ( 2r ). 

2. Pengolahan Data Kualitatif 

a. Profil Keterlaksanaan Treatment 

      Data keterlaksanaan treatment diperoleh melalui lembar observasi. 

Lembar observasi ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan dari 

fase-fase treatment yang digunakan. Dalam lembar observasi ini 

disediakan kolom kritik dan saran berupa keterangan. Hal ini dilakukan 

agar kekurangan serta kelemahan yang terjadi selama pembelajaran dapat 

diketahui sehingga untuk proses pembelajaran berikutnya dapat lebih baik. 

Adapun persentase data lembar observasi dihitung dengan menggunakan 

rumus : 

%100
tan

tan
% x

kegia

terlaksanayangkegia
treatmentnaanketerlaksa
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      Setelah data lembar observasi tersebut diolah, kemudian 

diinterpretasikan dengan mengadopsi kriteria presentase angket seperti 

berikut : 

Tabel 3.10. Interpretasi Tingkat Keterlaksanaan Treatment 

KM (%) Kriteria 

KM = 0 Tak satu kegiatan pun terlaksana  

0 < KM < 25 Sebagian kecil kegiatan terlaksana 

25 < KM < 50 Hampir setengah kegiatan terlaksana 

KM = 50 Setengah kegiatan terlaksana 

50 < KM < 75 Sebagian besar kegiatan terlaksana 

75 < KM < 100 Hampir seluruh kegiatan terlaksana 

KM = 100 Seluruh kegiatan terlaksana 

                    (Koswara, dalam Didin Aminudin 2013 hlm. 32) 

  Keterangan:  

              KM = Keterlaksanaan Model 


