
 

 
Irfan Ansori, 2015 
PENERAPAN METODE CONTEXTUAL LABORATORY DALAM PEMBELAJARAN FISIKA UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI DAN KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA KELAS X 
SMA PADA MATERI FLUIDA STATIS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) 

di Kabupaten Bandung Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas X pada salah satu SMA di Kabupaten Bandung Barat, 

sedangkan sampel dalam penelitian dalam penelitian ini variabel yang 

dikontrol adalah pendekatan pembelajaran yang diterapkan dengan 

menggunakan sampel yang memiliki karakteristik yang sama (homogen) 

tanpa benar-benar mengontrol variabel-variabel lain yang mungkin 

memberikan dampak terhadap variabel terikatnya. Oleh karena itu, jenis 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian quasi 

eksperiment. 

. Semua  kelas dalam populasi penelitian ini memiliki nilai rata-rata 

yang sama dan homogen. 

 

B. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel yang dikontrol adalah pendekatan 

pembelajaran yang diterapkan dengan menggunakan sampel yang 

memiliki karakteristik yang sama (homogen) tanpa benar-benar 

mengontrol variabel-variabel lain yang mungkin memberikan dampak 

terhadap variabel terikatnya. Oleh karena itu, jenis penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah penelitian quasi eksperiment. 

 

C. Desain Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui gambaran perbandingan 

peningkatan kemampuan memahami dan keterampilan proses sains antara 

siswa yang mendapatkan pembelajaran menggunakan metode Contextual 

Laboratory dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran menggunakan 
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metode praktikum konvensional. Dalam penelitian ini dibutuhkan dua 

kelas dengan satu kelas difungsikan sebagai kelas eksperimen dan satu 

kelas lainnya difungsikan sebagai kelas kontrol. Oleh karena itu, desain 

penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian adalah randomized pre-

test-postest control group design, seperti yang ditunjukkan pada gambar di 

bawah ini (Sukmadinata, N. S., 2009: 204). 

Tabel 3.1. Randomized Pre-test-Postest Control Group Design 

Pre-test Treatment Postest 

T1, T2 X1 T1, T2 

T1, T2 X2 T1, T2 

Keterangan :   

T1 =  Tes kemampuan memahami  

T2 =  Tes keterampilan proses sains 

X1  = Perlakuan berupa metode Contextual Laboratory 

X2 = Perlakuan berupa metode praktikum konvensional 

 

D. DEFINISI OPRASIONAL 

1. Metode Contextual Laboratory dalam pembelajaran Fisika 

didefinisikan sebagai suatu metode pembelajaran yang melibatkan 

siswa dalam kegiatan praktikum yang dimana dalam proses 

pembelajarannya diawali dengan fenomena fisis yang sering dijumpai 

dalam keseharian (real word problem) sebagai sarana penumbuhan 

motivasi, kemudian dilanjutkan dengan konstruksi pengetahuan dan 

keterampilan oleh siswa itu sendiri melalui kegiatan inkuiry lab 

dimana pelaksanaanya dilakukan secara kelompok kooperatif 

(Kistiono:2014). Contextual Laboratory ini merupakan metode 

pembelajaran yang dimana proses-prosesnya dikembangkan dari 

beberapa komponen pendekatan CTL (contextual teaching Learning) 

yang diusulkan oleh Crawford (2001), yaitu : (1) Relating, (2) 
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Experiencing, (3) Applying, (4) Cooperating (learning community), 

dan (5) Transferring. 

2. Metode praktikum konvensional adalah metode praktikum yang 

berpedoman pada pelaksanaan eksperimen dari buku sumber atau 

petunjuk praktikum yang biasa digunakan siswa dalam 

belajar/melakukan eksperimen. Tahapan-tahapannya adalah: (1) guru 

mengajarkan fluida statis, bertindak sebagai sumber belajar utama; (2) 

guru menyiapkan lembar kegiatan siswa yang terdiri dari tujuan, alat 

dan bahan, dasar teori dan prosedur percobaan; (3) guru memberikan 

tugas sebelum praktikum; (4) siswa melakukan eksperimen untuk 

memverifikasi konsep yang telah diterimanya dalam proses 

pembelajaran; (5) guru memberikan tugas setelah praktikum. 

3. Keterampilan proses sains (KPS) yang dimaksud adalah keterampilan 

ilmiah yang berpusat pada siswa (student centered approach) dengan 

mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperoleh berupa 

keterampilan proses sains. Adapun keterampilan proses sains 

diantaranya adalah keterampilan mengamati, menafsirkan 

pengamatan, meramalkan, menggunakan alat dan bahan, menerapkan 

konsep, merencanakan percobaan/penelitian, berkomunikasi, dan 

mengajukan pertanyaan.  Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan proses sains adalah tes. Tes digunakan untuk mengetahui 

kemampan KPS sebelum dan sesudah pembelajaran. Aspek KPS yang 

dites yaitu mengamati, interpretasi, mengajukan hipotesis, aplikasi 

konsep, merencanakan percobaan, memprediksi. 

4. Kemampuan memahami siswa didefinisikan sebagai ukuran 

kemampuan siswa dalam  memaknai dan memahami suatu konsep 

yang diberikan, dimana diantaranya ditunjukkan oleh kemampuannya 

dalam menginterpretasi, mencontohkan, menggeneralisasi, 

menginferensi, membandingkan dan menjelaskan sesuatu yang terkait 

dengan konsep fisika. Konsep memahami siswa sebelum dan sesudah 
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implementasi Contextual Laboratory dalam praktikum Fisika diukur 

dengan menggunakan tes pemahaman konsep.  

 

 

 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa instrumen yang dirancang 

untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan datanya 

diuraikan dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Instrumen Penelitian 

No 
Sumber 

data 
Jenis data 

Teknik 

pengumpulan 

data 

Instrumen 

1 Siswa 

Kemampuan memahami siswa 

sebelum dan 

setelah praktikum fluida statis 

dengan metode Contextual 

Laboratory 

Pre-test dan 

Post-test 

 

Butir soal 

pilihan ganda 

 

2 Siswa 

Keterampilan proses 

sains siswa sebelum 

dan setelah 

praktikum fluida statis dengan 

metode Contextual 

Laboratory 

Pre-test dan 

Post-test 

 

Butir soal 

pilihan ganda 

 

3 Siswa 

Tanggapan terhadap 

metode Contextual 

Laboratory terhadap 

peningkatan kemampuan 

memahami dan keterampilan 

proses sains siswa pada pokok 

bahasan fluida statis 

Tanggapan 

siswa 
Skala Sikap 

4 Siswa 

Mendeskripsikan dan 

menganalisis keterlaksanaan 

proses kegiatan praktikum 

dengan menekankan pada 

penjabaran indikator 

keterampilan proses sains 

yang dilatihkan. 

Observasi saat 

kegiatan 

praktikum dan 

hasil LKS 

Rubrik 

penilaian 

kinerja (untuk 

aspek KPS) 

5 
Guru dan 

Siswa 

Aktifitas guru dan siswa 

dalam pembelajaran 

 

Observasi saat 

kegiatan 

pembelajaran 

Lembar 

observasi 

keterlaksanaan  
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No 
Sumber 

data 
Jenis data 

Teknik 

pengumpulan 

data 

Instrumen 

pembelajaran 

siswa dan guru 

 

F. Analisis Instrumen Tes Kemampuan Memahami dan 

Keterampilan Proses Sains 

Dalam penelitian diperlukan instrumen-instrumen penelitian yang 

telah memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan yang dimaksudkan 

adalah merupakan analisis terhadap instrumen yang akan digunakan 

meliputi validitas butir soal, daya pembeda butir soal, tingkat kesukaran 

butir soal, dan reliabilitas perangkat instrumen.  

Karena pentingnya persyaratan tersebut, maka instrumen yang akan 

digunakan pada penelitian ini terlebih dahulu diujicobakan kemudian 

dilakukan dianalisis sebagai berikut. 

1. Validitas Butir soal 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen itu dapat mengukur 

apa yang hendak diukur. Untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen 

atau tes dapat dianalisis dengan validitas isi (content validity). Menurut 

Arikunto (2006) “Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila 

mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi 

pelajaran yang diberikan”. Oleh sebab itu dalam penyusunan tes harus 

berpedoman pada kurikulum yang sesuai dengan materi pelajaran. 

Validitas instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

validitas isi dengan cara meminta penilaian para ahli (judgement) yang 

sesuai dengan lingkup yang diteliti untuk memastikan bahwa instrumen 

yang dibuat telah sesuai dengan aspek-aspek yang akan diukur pada 

penelitian.  

2. Tingkat Kemudahan 
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Tingkat kemudahan adalah bilangan yang menunjukkan mudah atau 

sukarnya suatu soal. Indeks kesukaran diberi simbol P (proporsi) yang 

dihitung dengan rumus : 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑠
                                                                             (3.1) 

Keterangan: 

P = tingkat kemudahan soal 

B = jumlah siswa yang menjawab benar 

Js = jumlah seluruh peserta tes 

Untuk mengklasifikasikan mudah, sedang, atau sukarnya suatu soal 

digunakan pedoman berikut: 

0,00 – 0,30 : Sukar 

0,31 – 0,70 : Sedang 

0,71 – 1,00 : mudah     (Arikunto, 2006) 

3. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal merupakan suatu indikator untuk membedakan 

siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung daya beda yang dikemukakan Arikunto 

(2008) : 

D = 
𝐵𝑎

𝐽𝑎
 - 

𝐵𝑏

𝐽𝑏
       (3.2) 

Keterangan: 

D  = daya pembeda 

Ba = jumlah anggota kelompok atas yang menjawab benar  

Bb = jumlah kelompok bawah yang menjawab benar 

Ja  = jumlah peserta kelompok atas 

Jb =  jumlah peserta kelompok bawah 

Kriteria daya pembeda : 

DP : 0,00 – 0,20 : jelek 

DP : 0,21 – 0,40 : cukup 

DP : 0,41 – 07,00 : baik 
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DP : 0,71 – 1,00 : baik sekali     (Arikunto, 2006) 

Karena sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang (n<100), maka 

ditentukan data untuk kelompok atas sebesar 50% dan  untuk kelompok 

bawah sebesar 50%. 

4. Reliabilitas Tes 

Reliabilitas adalah suatu ukuran apakah tes yang digunakan dapat 

dipercaya. Menurut Arikunto (2006) “Reliabilitas tes berhubungan dengan 

masalah ketetapan hasil tes”. Oleh karena itu suatu tes dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Dengan kata lain reliabilitas merupakan 

ketetapan suatu tes apabila digunakan pada subjek yang sama.  

Pengujian reliabilitas tes dalam penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi product moment angka kasar. 

𝑟𝑥𝑦 =
NΣXY−(ΣX)(ΣY)

√{(NΣX2−(ΣX2)}{NΣY2−(ΣY)²
     (3.3) 

Keterangan:  

rxy = koefesien korelasi 

X  = skor tes pertama 

Y  = skor tes kedua 

N  = jumlah subyek 

Selanjutnya hasil perhitungan reliabilitas tersebut diinterpretasikan 

sebagai berikut: 

0,00 ≤ rxy ≤ 0,20 : Reliabilitas sangat rendah 

0,20 ≤ rxy ≤ 0,40 : Reliabilitas rendah 

0,40 ≤ rxy ≤ 0,60 : Reliabilitas sedang/cukup 

0,60 ≤ rxy ≤ 0,80 : Reliabilitas tinggi 

0,80 ≤ rxy ≤ 1,00 : Reliabilitas sangat tinggi.    (Arikunto, 2006) 

 

G. Hasil Validasi Isi dan Konstruk 
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Validitas isi dan konstruk dari instrumen tes kemampuan memahami 

dan keterampilan proses sains ditentukan melalui judgement dua orang 

ahli. Hasil validitas isi dan konstruk untuk kedua instrumen tes dapat 

dilihat pada Lampiran. 

Dari judgement dua orang ahli, diperoleh kesimpulan bahwa 14 soal 

kemampuan memahami dan 13 soal keterampilan proses sains yang telah 

disusun semuanya sudah memenuhi validitas konstruk dan isi sehingga 

dapat digunakan untuk keperluan penelitian, sekalipun terdapat beberapa 

perbaikan pada gambar dan redaksi. 

 

H. Hasil Pengujian Instrumen 

Untuk mengetahui kelayakan instrumen yang digunakan dalam 

penelitian, maka instrumen tes kemampuan memahami dan instrumen tes 

keterampilan proses sains yang sudah mendapatkan judgement beberapa 

pakar, diuji coba kepada kelas XI di sekolah tempat pelaksanaan 

penelitian. Hasil uji coba instrumen tersebut disajikan lengkap pada 

lampiran. Adapun rekapitulasi hasil uji coba instrumen untuk kemampuan 

memahami dapat dilihat pada Tabel 3.3.  

Tabel 3.3. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen Kemampuan Memahami 

No 

Soal 

Tingkat 

kesukaran Daya pembeda Keterangan 

Nilai Kriteria Nilai  Kriteria 

1 0.68 sedang  0.25 cukup dipakai 

2 0.80 mudah 0.30 cukup dipakai 

3 0.18 sukar 0.25 cukup dipakai 

4 0.23 sukar 0.35 cukup dipakai 

5 0.58 sedang  0.45 baik dipakai 

6 0.53 sedang  0.45 baik dipakai 

7 0.20 sukar 0.30 cukup dipakai 

8 0.85 mudah 0.30 cukup dipakai 

9 0.70 sedang  0.50 baik dipakai 

10 0.60 sedang  0.30 cukup dipakai 

11 0.58 sedang  0.65 baik dipakai 
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12 0.55 sedang  0.30 cukup dipakai 

13 0.68 sedang  0.45 baik dipakai 

14 0.33 sedang  0.25 cukup dipakai 

 

Berdasarkan Tabel 3.3, diperoleh informasi bahwa dari 14 soal yang 

diujicobakan, 14 soal tersebut di pakai. 14 soal tersebut memiliki 

reliabilitas instrumen sebesar 0,79 dengan kategori tinggi. Dari masing-

masing soal tersebut diperoleh distribusi soal yang seimbang untuk setiap 

aspek kemampuan memahami dengan komposisi yang ditunjukkan pada 

Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Distribusi Soal untuk Setiap Aspek Kemampuan Memahami 

No Aspek kemampuan Memahami Jumlah soal No soal 

1 Menafsirkan 2 1,10 

2 Mencontohkan 2 2,13 

3 Mengklasifikasikan 2 7,12 

4 Merangkum 2 4,9 

5 Menarik Kesimpulan 2 3,14 

6 Membandingkan 2 6,8 

7 Menjelaskan 2 5,11 

 

Rekapitulasi hasil uji coba instrumen keterampilan proses sains 

ditunjukkan pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Keterampilan Proses Sains 

No Soal 

Tingkat 

kesukaran Daya pembeda Keterangan 

Nilai Kriteria Nilai  Kriteria 

1 0.40 sedang 0.30 cukup dipakai 

2 0.20 sukar 0.40 baik dipakai 

3 0.83 mudah 0.25 cukup direvisi 

4 0.20 sukar 0.30 cukup dipakai 

5 0.35 sedang 0.50 baik dipakai 

6 0.13 sukar 0.25 cukup direvisi 

7 0.58 sedang 0.35 cukup direvisi 

8 0.15 sukar 0.30 cukup direvisi 
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9 0.40 sedang 0.30 cukup dipakai 

10 0.20 sukar 0.20 jelek direvisi 

11 0.48 sedang 0.25 cukup dipakai 

12 0.65 mudah 0.30 cukup dipakai 

13 0.55 sedang 0.30 cukup dipakai 

 

Berdasarkan Tabel 3.5, diperoleh informasi bahwa dari 13 soal yang 

diujicobakan, terdapat 1 soal yang harus direvisi. 13 soal tersebut memiliki 

reliabilitas instrumen sebesar 0,77 dengan tinggi. Dari masing-masing soal 

tersebut diperoleh distribusi soal yang cukup berimbang untuk setiap 

aspek keterampilan proses sains dengan komposisi yang ditunjukkan pada 

Tabel 3.6. 

 

Tabel 3.6. Distribusi Soal untuk Setiap Aspek KPS 

No Aspek KPS Jumlah soal No soal 

1 Mengamati 2 6,12 

2 Interpretasi 2 2,10 

3 Mengajukan Hipotesis 2 4,9 

4 Aplikasi Konsep 2 3,13 

5 Merencanakan percobaan 2 1,5,7 

6 Memprediksi 2 8,11 

 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk 

memperoleh data-data yang mendukung pencapaian tujuan penelitian. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang di gunakan ialah tes, 

observasi, dan skala sikap siswa.  

1. Tes 

Tes adalah pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Dalam penelitian ini, 
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instrumen tes yang digunakan ialah tes tertulis (paper and pencil test) 

yaitu berupa tes pilihan ganda dalam bentuk pre-test dan post-test. Jumlah 

total soal tes yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebanyak 27 soal 

yang mencakup seluruh indikator pembelajaran selama 4 pertemuan. 

Instrumen tes yang digunakan merupakan soal tes yang dapat mengukur 

kemampuan memahami  dan keterampilan proses sains siswa.  

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrumen 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Membuat kisi-kisi soal berdasarkan Kurikulum 2013 mata pelajaran 

fisika SMA kelas X semester 2 dengan materi pokok fluida statis. 

b. Kisi-kisi instrumen yang telah dibuat kemudian dikonsultasikan 

kepada dosen pembimbing.  

c. Setelah disetujui oleh dosen pembimbing, kisi-kisi instrumen yang 

telah disusun kemudian dipertimbangkan (judgement) kepada dua 

orang pakar. 

d. Melakukan uji coba instrumen.  

e. Melakukan analisis butir soal untuk menentukan soal yang layak 

untuk dijadikan instrumen dalam penelitian. Adapun analisis 

instrumen yang dilakukan meliputi daya pembeda butir soal, tingkat 

kesukaran butir soal, dan reliabilitas perangkat tes. 

2. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, yang diobservasi 

adalah keterlaksanaan pembelajaran melalui aktivitas guru dan siswa di 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Observasi keterlaksanaan pendekatan pembelajaran di kedua kelas 

bertujuan untuk melihat apakah kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

oleh siswa melalui bimbingan guru dapat dilaksanakan sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran yang sudah tersusun pada RPP atau tidak.  
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Format observasi ini dibuat dalam bentuk checklist sehingga dalam 

pengisiannya, observer memberikan tanda  cheklist pada keterlaksanaan 

langkah pembelajaran berdasarkan skenario pembelajaran yang telah 

disusun. Format observasi ini juga disusun tanpa diujicobakan, tetapi 

dikoordinasikan kepada observer yang terlibat dalam proses penelitian 

agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap format observasi tersebut.  

3. Skala Sikap 

Pengumpulan data dengan skala sikap dilakukan dalam bentuk 

pernyataan yang harus dijawab oleh siswa dan guru dengan menggunakan 

empat pilihan yang bertingkat yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan 

sangat tidak setuju dengan skala posistif 1-4. Angket ini diisi dengan 

menggunakan tanda checklist terhadap kolom pilihan yang tersedia. 

 

J. Teknik Analisis Data 

Pengolahan data pada penelitian ini ditujukan untuk mengetahui 

keterlaksanaan pembelajaran, peningkatan kemampuan memahami dan 

keterampilan proses sains di kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan 

mengetahui tanggapan siswa dan guru terhadap pembelajaran yang telah 

diterapkan.  Berikut teknik pengolahan data yang dilakukan pada 

penelitian ini. 

1. Analisis Keterlaksanaan Pembelajaran 

Analisis keterlaksanaan pendekatan pembelajaran yang diterapkan 

dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil pengamatan observer 

terhadap aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Keterlaksanaan pembelajaran akan dianalisis berdasarkan persentase 

keterlaksanaan tahapan pembelajaran sesuai dengan skenario pada RPP 

dengan menggunakan persamaan di bawah ini. 

Jumlah kegiatan  yang terlaksana
(%) x100%              (3.4)

Jumlah kegiatan  dalam satu pertemuan
P 
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Persentase keterlaksanaan pembelajaran pembelajaran dapat 

diinterpretasikan pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7. Interpretasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Keterlaksanaa Pembelajaran (%) Interpretasi 

KP = 0 

0<KP<25 

25≤KP<50 

KP=50 

50<KP<75 

75≤KP<100 

KP=100 

Tak satu kegiatan pun  

Sebagian kecil kegiatan 

Hampir setengah kegiataan 

Setengah kegiatan 

Sebagian besar kegiatan  

Hampir seluruh kegiatan  

Seluruh kegiatan  

(Pelita, 2010) 

2. Peningkatan Kemampuan Memahami dan Keterampilan Proses 

Sains 

Analisis data untuk peningkatan kemampuan memahami dan 

keterampilan proses sains akan dilakukan dengan beberapa cara 

diantaranya skor tes awal dan skor tes akhir, N-gain, dan uji hipotesis.  

 

a. Pemberian Skor 

Penskoran hasil tes kemampuan memahami dan KPS siswa 

menggunakan aturan penskoran untuk tes pilihan ganda yaitu 1 atau 0. 

Skor 1 jika jawaban tepat, dan skor 0 jika jawaban salah. Skor maksimum 

ideal sama dengan jumlah soal yang diberikan. 

b. N-Gain 

Data yang diperoleh dari pretest dan posttest digunakan untuk mencari 

nilai gain yang dinormalisasi (N-gain). N-gain berfungsi untuk mengetahui 

seberapa besar peningkatan suatu variabel, dalam hal ini kemampuan 

memhami dan KPS. Rata-rata N-gain yang digunakan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan memahami dan keterampilan proses sains 

melalui persamaan  
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% %

100 %

post pre

pre

S S
g

S

    
 

  
    (3.6) 

Keterangan: 〈𝑔〉 = skor rata-rata gain yang dinormalisasi 

Spost = skor tes akhir 

Spre = skor tes awal  

Adapun pengkategorian peningkatan kemampuan memahami dan 

keterampilan proses sains siswa melalui rata-rata N-gain, dapat dilihat 

pada Tabel 3.8.  

Tabel 3.8. Kriteria Rata-rata N-Gain 

No Nilai Kategori 

1 <g>  ≥  0,7 Tinggi 

2 0,3   <g>  < 0,7 Sedang 

3 <g>  < 0,3 Rendah 

(Hake, 1999) 

c. Pengujian Hipotesis 

Untuk melakukan uji hipotesis penelitian yang diajukan, dilakukan uji 

perbedaan rata-rata N-gain kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pengujian 

akan dilakukan dengan menggunakan software SPSS 18,00. Adapun taraf 

signifikansi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebesar 0,05. Untuk 

melakukan uji hipotesis dilakukan beberapa tahapan yang terdiri dari: 

1) Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Informasi 

normalitas sebaran data dapat diketahui dari nilai signifikansi output-

nya, jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari nilai 0,05, 

maka sebaran data tersebut terdistribusi normal, dan jika diperoleh 

sebaliknya, berarti sebaran data tersebut tidak berdistribusi normal. 

2) Jika sebaran data rata-rata gain ternormalisasi pada kedua kelas 

eksperimen terdistribusi normal, maka pengolahan data dilanjutkan 

pada uji homogenitas 

3) Uji homogenitas varians menggunakan uji Levene.  Informasi 

homogenitas varians dapat diketahui dari nilai signifikansi output-nya, 
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jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari nilai 0,05, maka 

varians kedua kelompok data tersebut sama besar atau homogen, dan 

jika diperoleh sebaliknya, berarti varians kedua kelompok data 

tersebut tidak sama besar atau tidak homogen. 

4) Jika data rata-rata gain ternormalisasi tersebut homogen maka uji 

hipotesis yang digunakan adalah uji t. 

5) Jika sebaran data rata-rata gain ternormalisasi pada kedua kelas 

eksperimen terdistribusi normal, tetapi tidak homogen maka uji 

hipotesis menggunakan uji t’ 

6) Jika sebaran data di salah satu kelas atau di kedua kelas tidak normal, 

maka dapat dilakukan uji hipotesis menggunakan uji Mann-Whittney. 

Hipotesis penelitian diterima jika nilai signifikansi output lebih kecil 

dari 0,05. 

3. Analisis Skala Sikap Siswa 

Skala sikap siswa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

empat pilihan jawaban, yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak 

Setuju) dan STS (Sangat Tidak Setuju). Skala sikap siswa pada tiap butir 

pernyataan, dihitung, ditabulasi kemudian dibuat persentase. Untuk 

menghitung persentase hasil angket respon siswa tersebut menggunakan 

persamaan: 

 x  
% 100%                  (3.8)

    

frekuensi skala sikap
sikap x

jumlah responden x skala maksimum




 

 Untuk memudahkan dalam menginterpretasi tanggapan tersebut, 

digunakan kriteria seperti pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9. Kriteria Tanggapan Siswa 

(%) Deskripsi 

100 Seluruh responden 

75 ≤ J < 100 Hampir seluruh responden 

50 < J < 75 Sebagian besar responden 



60 
 

 
Irfan Ansori, 2015 
PENERAPAN METODE CONTEXTUAL LABORATORY DALAM PEMBELAJARAN FISIKA UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI DAN KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA KELAS X 
SMA PADA MATERI FLUIDA STATIS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

50 Setengah dari jumlah responden 

25 ≤ J < 50 Hampir setengahnya dari jumlah responden 

0 < J < 25 Sebagian kecil responden 

0 Tidak seorang pun responden 

4. Teknik Analisis Data Asesmen Kinerja 

Data asesmen kinerja diperoleh dengan menggunakan rubrik. Rubrik 

yang digunakan berupa rubrik holistik dengan empat skala penilaian 

(rating scale). Kinerja paling sempurna diberi skor 4 dan kinerja kurang 

sempurna diberi skor 1. Data yang diperoleh dari lembar observasi kinerja 

siswa merupakan data kuantitatif yang akan dianalisis secara deskriptif 

dengan menghitung persentase. Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

untuk mengolah data tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung jumlah total skor siswa dari setiap aspek kinerja yang 

diamati. 

b. Menghitung persentase kinerja siswa dengan menggunakan persamaan 

deskriptif persentase untuk keterlaksanaan pembelajaran. 

Persamaan untuk menentukan persentase kinerja siswa  adalah sebagai 

berikut: 

100x
diperolehdapatyangmaksimumSkor

totalSkor
Kinerja  (3.7) 

Hasil yang diperoleh siswa dikonfirmasi berdasarkan pedoman 

penilaian (Purwanto, 2009) pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10. Pedoman Penilaian Kinerja Siswa 

Nilai Kinerja Kategori 

86 – 100 Baik Sekali 

76 – 85 Baik 

60 – 75 Cukup 

55 – 59  Kurang 

≤ 54 Kurang Sekali 

 

K. Prosedur penelitian 
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi 

tiga tahapan, yaitu : 

1. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi : 

a. Studi literatur, dilakukan untuk memperoleh teori yang akurat 

mengenai permasalahan yang akan dikaji. 

b. Telaah Kurikulum 2013, dilakukan untuk mengetahui kompetensi 

dasar yang hendak dicapai. 

c. Survey ke lokasi penelitian untuk mengetahui kegiatan 

pembelajaran yang biasa dilaksanakan.  

d. Menyusun dua jenis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan 

skenario  pembelajaran untuk dua pertemuan. RPP jenis pertama 

menerapkan metode Contextual Laboratory dan RPP jenis kedua 

menerapkan metode praktikum konvensional. 

e. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembelajaran. 

f. Menyusun instrumen penelitian (soal pre-test dan soal post-test). 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan meliputi : 

a. Memberikan tes awal (pre-test) untuk mengukur kemampuan 

memahami dan keterampilan proses sains sebelum diberikan 

perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Memberikan perlakuan pada dua kelas yaitu menerapkan metode 

Contextual Laboratory pada kelas eksperimen dan menerapkan 

metode praktikum konvensional pada kelas kontrol. 

c. Memberikan tes akhir (post-test) pada dua kelas untuk mengukur 

kemampuan memahami dan keterampilan proses sains setelah 

diberi perlakuan. 

3. Tahap Akhir 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan antara lain: 
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a. Melakukan penskoran terhadap data hasil pre-test dan post-test dua 

kelas eksperimen, lembar keteralaksanaan pembelajaran, dan skala 

sikap siswa. 

b. Menganalisis perbandingan peningkatan kemampuan memahami 

dan keterampilan proses sains antara siswa yang mendapatkan 

pembelajaran melalui pendekatan metode Contextual Laboratory 

dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran melalui metode 

praktikum konvensional. 

c. Menghitung rata-rata N-gain dari pre-test dan post-test dan 

melakukan analisis hasil observasi guru dan skala sikap siswa  

d. Melakukan uji statistik dan melakukan pembahasan terhadap hasil 

penelitian 

e. Membuat kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

pengolahan data. 

f. Memberikan saran-saran terhadap aspek-aspek penelitian yang 

kurang sesuai. 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun alur penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Alur Penelitian 


