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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Definisi Operasional 

Berikut ini terdapat beberapa definisi operasional mengenai istilah-istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini.  

1. Model Pembelajaran Berbasis Masalah dalam penelitian ini dapat diartikan 

pembelajaran yang menantang siswa untuk memecahkan berbagai masalah 

yang dihadapi dengan menjalin kerjasama dengan siswa lain, dan guru hanya 

berperan sebagai fasilitator serta dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu. 

Tahapan tersebut yaitu mendefinisikan masalah, mengumpulkan data, 

mengkaji berbagai literatur, membuat suatu hipotesis, menata ulang masalah, 

menghasilkan alternatif, dan memberikan saran-saran untuk pemecahan 

masalah. 

2. Memecahkan masalah adalah menyelesaikan masalah dengan menggunakan 

pendekatan berpikir secara ilmiah, proses berpikir dilakukan secara sistematis 

dan empiris. Sistematis dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, sedangkan 

empiris merupakan proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan 

fakta yang jelas. 

3. Keterampilan proses adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan 

kemampuan-kemampuan mental, fisik dan sosial yang mendasar sebagai 

penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Jenis-jenis 
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Keterampilan Proses IPA yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

interpretasi, menerapkan konsep, berkomunikasi, dan prediksi. Interpretasi  

ialah menghubung-hubungkan hasil pengamatan tentang bentuk alat gerak 

dengan habitat hewan termasuk menafsirkan atau interpretasi. Menerapkan 

konsep ialah menjelaskan peristiwa baru dengan menggunakan konsep yang 

telah dimiliki. Berkomunikasi ialah membaca grafik, tabel, atau diagram dari 

hasil percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau 

pernafasan, menggambarkan data empiris dengan grafik, tabel atau diagram 

dan menjelaskan hasil percobaan. Prediksi ialah keterampilan mengajukan 

perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan suatu 

kecenderungan atau pola yang sudah ada. 

 

B.  Metode dan Desain Penelitian  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah quasi eksperimen 

dengan pretest posttest control group design, yaitu suatu bentuk eksperimen 

dengan menggunakan kelas control dan dapat digambarkan sebagai berikut : 

Kelas eksperimen T1 X1 T2 

Kelas kontrol T1 X2 T2 

(Fraenkel dan Wallen, 2007) 

Keterangan : 

T1  : Pretest 

T2  : Postest 

X1  : Pembelajaran menggunakan model pembelajaran  berbasis masalah 

X2  : Pembelajaran model konvensional 
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Adapun langkah-langkah pembelajaran dalam pertemuan pertama yang 

akan dilakukan di kelas eksperimen yaitu : kegiatan awal, guru memotivasi siswa 

dan menjelaskan tujuan pembelajaran, memotivasi siswa terlibat pada aktivitas 

pemecahan masalah, kemudian mengidentifikasi permasalahan. Kegiatan inti 

yakni siswa menyimak permasalahan yang disajikan dalam bentuk artikel dalam 

LKS (Lampiran 2). Setelah itu mengidentifikasi tentang penyakit batu ginjal, 

langkah selanjutnya yaitu :  

a. Siswa mendefinisikan masalah  

b. Siswa mengumpulkan data, siswa menyimak informasi guru bahwa 

permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan mengkaji berbagai literatur. 

c. Siswa membuat suatu hipotesis, siswa menyimak informasi guru bahwa 

permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan mengkaji berbagai literatur. 

d. Siswa menyelidiki yaitu guru mengarahkan siswa dalam membagi tugas 

mencari informasi, siswa merancang tugas mencari informasi yang akan 

dilakukannya, guru membantu dan mendorong siswa dalam mengumpulkan 

data dengan mempersiapkan sumber belajar berupa fasilitas internet, buku 

paket biologi, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang 

akan dipecahkan. 

e. Siswa menata ulang masalah 

f. Siswa menghasilkan alternatif 

g. Siswa memberikan saran-saran untuk pemecahan masalah 
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Langkah-langkah pembelajaran dalam pertemuan kedua pada kelas 

eksperimen yaitu guru memotivasi siswa, guru memotivasi siswa terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah. Kegiatan inti yakni siswa diminta untuk 

menemukan masalah yang terdapat pada LKS, siswa mendefinisikan masalah, 

siswa mengumpulkan data, siswa mengadakan praktikum pemeriksaan adanya 

protein dalam urine, siswa menghubungkan hasil praktikum dan teori dari teori, 

serta siswa memberikan saran-saran untuk mengatasi penyakit yang berhubungan 

dengan urine.  

Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan metode diskusi pertemuan 

pertama pada kelas kontrol yaitu dengan kegiatan pendahuluan dengan motivasi 

dan prasarat, kemudian kegiatan intinya yaitu setiap kelompok melakukan diskusi 

tentang ginjal dan fungsinya pada manusia, kemudian mengkomunikasikan, guru 

menanggapi jawaban peserta didik dan memberikan informasi yang benar.  

Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan metode diskusi pertemuan kedua 

pada kelas kontrol yaitu guru memotivasi siswa, guru memotivasi siswa terlibat 

pada aktivitas pemecahan masalah. Kegiatan inti yakni siswa mengadakan 

praktikum dan pengamatan dengan menggunakan LKS (Lampiran 4), siswa 

mengadakan pemeriksaan protein yang ada pada urine dan mencatat hasilnya 

secara lengkap langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan pada RPP (Lampiran 3). 

Kegiatan tersebut di atas didokumentasikan berbentuk foto-foto. (Lampiran 22 

dan 23). 

 

C.  Populasi dan Sampel Penelitian 
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Penelitian dilaksanakan di SMP 5 Bandung. Populasi yaitu kelas 9 SMP 

Negeri 5 di Kotamadya Bandung. Sampel penelitian yang digunakan adalah 2 

kelas. Adapun sampelnya dipilih secara Random Cluster Sampling yaitu 

pemilihan sampel berdasarkan kelompok yang sudah ada, karena tidak 

memungkinkan bagi peneliti untuk mengambil secara acak siswa yang dipilih 

untuk berpartisipasi dalam penelitian (Fraenkel, 2007). 

D.   Instrumen Penelitian  

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan instrumen yang 

meliputi tes tertulis (pretest dan post test), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan angket 

disertai kisi-kisi angket (Lampiran 11 dan 15). 

1.   Tes Tertulis (Pretest dan Post test) 

Butir soal terdiri atas soal pilihan ganda, dan memecahkan masalah serta 

soal keterampilan proses IPA yang dipertimbangkan (judgment). Sebelum 

instrumen penelitian digunakan, maka terlebih dahulu dilakukan uji coba terhadap 

instrumen penelitian tersebut (Lampiran 8 dan 10).  

Pembuatan instrumen dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut : 

a. Menyusun Kisi-Kisi Tes 

Pembuatan kisi-kisi ini bertujuan untuk menentukan konsep-konsep yang 

akan diukur yang sesuai dengan indikator yang telah ditentukan (Lampiran 6 dan 

7).  

b. Melakukan Uji Coba Butir Soal 
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Pelaksanaan uji coba soal dilakukan terhadap sekelompok siswa SMPN 5 

kelas IX (Lampiran 16). 

c. Melakukan Analisis Butir Soal Hasil Uji Coba 

1) Validitas empiris 

Validitas empiris terhadap instrumen tes tertulis dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus korelasi. Rumus korelasi yang dapat digunakan adalah yang 

dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan rumus korelasi product moment 

sebagai berikut: 

rxy = 
  

       

 




2222 YYNXXN

YXXYN
 

(Arikunto, 2002) 

Keterangan : 

Harga rxy = indeks korelasi antara dua variabel yang dikorelasikan. 

X  = skor item no X  

Y  = skor total 

Untuk menafsirkan validitas, digunakan acuan sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Interpretasi nilai r (korelasi) 

Besarnya nilai r Tafsiran 

0,80 - 1,00 Sangat tinggi 

0,60 - 0,79 Tinggi 

0,40 - 0,59 Cukup 

0,20 - 0,39 Rendah 

0,00 - 0,19 Sangat rendah (tak berkorelasi) 

 

2) Reliabilitas 
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Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya reliabilitas dengan 

rumus Spearman-Brown. Dalam menghitung reliabilitas dengan teknik ini peneliti 

hams melalui langkah membuat tabel analisis butir soal atau butir pertanyaan. 

Dari analisis ini skor-skor dikelompokkan menjadi dua berdasarkan belahan 

bagian soal. Ada dua cara membelah yaitu ganjil-genap dan belah awal belah 

akhir. Teknik ini disebut juga teknik belah dua. 

Rumus Spearman Brown untuk menentukan indeks reliabilitas soal adalah 

sebagai berikut : 

r11 = 
xy

xy

r

xr

1

2
   (Arikunto, 2002) 

Keterangan : r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 

      rxy = indeks korelasi antara dua belahan instrumen 

Sebelum dimasukkan ke rumus Spearman-Brown, terlebih dahulu 

dimasukkan ke dalam rumus korelasi product moment. 

Untuk menafsirkan harga reliabilitas digunakan acuan sebagai berikut : 

Tabel 3. 2 Tafsiran Koefisien Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Tafsiran 

0,80 - 1,00 Sangat tinggi 

0,60 - 0,79 Tinggi 

0,40 - 0,59 Cukup 

0,20 - 0,39 Rendah 

0,00 - 0,19 Sangat rendah 

  (Arikunto, 2002) 

3) Taraf Kemudahan 

Taraf kemudahan suatu pokok uji atau soal (dilambangkan dengan F) ialah 

proporsi dari keseluruhan siswa yang menjawab benar pada pokok uji atau soal 
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tersebut. Harga taraf kemudahan (F) dapat ditentukan dengan menggunakan 

rumus : 

F = 
N

nn R1  (Arikunto, 2002) 

dengan : F = taraf kemudahan 

        nT = jumlah jawaban benar dari siswa kelompok tinggi  

 nR = jumlah jawaban benar dari siswa kelompok rendah 

  N = jumlah siswa kelompok tinggi dan kelompok rendah  

Adapun kategori dari harga taraf kemudahan (F) adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Kategori Taraf Kemudahan Soal 

Harga F Kategori Soal 

F > 0,75 Mudah 

0,25 ≥ F ≥ 0,75 Sedang 

F > 0,25 Sulit 

  (Arikunto, 2002) 

4) Daya Pembeda 

Ukuran daya pembeda ialah selisih antara proporsi kelompok tinggi yang 

menjawab benar dengan proporsi kelompok rendah yang menjawab benar pada 

soal yang dianalisis (Arikunto, 2002). Suatu soal sebaiknya memiliki harga D 

yang tinggi, artinya soal tersebut mampu membedakan siswa yang menguasai 

materi pelajaran dengan siswa yang tidak menguasai materi pelajaran. 

Harga daya pembeda (D) dapat ditentukan dengan menggunakan 

persamaan berikut : 

  
T

RT

N

nn
D


  (Arikunto, 2002) 

Dimana : D = daya pembeda 
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   nT = jumlah jawaban benar dari siswa kelompok tinggi 

   nR = jumlah jawaban benar dari siswa kelompok rendah  

  NT = jumlah siswa kelompok tinggi 

Adapun acuan penafsiran daya pembeda menurut Arikunto adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.4 Tafsiran Indeks Daya Pembeda 

Indeks daya pembeda Kategori  

0,00 - 0,19 Kurang 

0,20 - 0,39 Cukup 

0,40 - 0,69 Baik 

0,70 - 1,00 Sangat baik 

  (Arikunto, 2002) 

 

Hasil Perhitungan Validitas, Reliabilitas, Tingkat Kesukaran dan Daya 

Pembeda Soal Pilihan Ganda yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada 

tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Analisis Butir Soal Pilihan Ganda  

Btr 

Baru 

Btr 

Asli 

D.Pembeda 

(%) 
T. Kesukaran Korelasi 

Sign. 

Korelasi 
Ket  

1 1 40.00 Mudah 0.478 Signifikan  

2 2 50.00 Sedang 0.484 Signifikan  

3 3 80.00 Sedang 0.577 

Sangat 

Signifikan  

4 4 60.00 Sedang 0.470 Signifikan  

5 5 50.00 Sukar 0.446 Signifikan  

6 6 60.00 Mudah 0.482 Signifikan  

7 7 50.00 Mudah 0.453 Signifikan  

8 8 80.00 Sedang 0.557 

Sangat 

Signifikan  
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9 9 20.00 Mudah 0.320 - Di revisi  

10 10 40.00 Sukar 0.284 - Di revisi 

11 11 30.00 Mudah 0.196 - Di revisi 

12 12 60.00 Sedang 0.470 Signifikan  

13 13 40.00 Mudah 0.299 - Di revisi 

14 14 20.00 Sukar 0.220 - Di revisi 

15 15 60.00 Sedang 0.446 Signifikan  

16 16 10.00 Mudah 0.147 - Di revisi 

17 17 60.00 Sedang 0.431 Signifikan  

18 18 40.00 Mudah 0.497 Signifikan  

19 19 60.00 Sedang 0.438 Signifikan  

20 20 50.00 Mudah 0.402 - Di revisi 

 

Hasil Perhitungan Validitas, Reliabilitas, Tingkat Kesukaran dan Daya 

Pembeda Soal Essai yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 

3.6. 

 

 

Tabel 3.6 Analisis Butir Soal Essai 

Btr 

Baru 

Btr 

Asli 

D.Pembeda 

(%) 
T. Kesukaran Korelasi 

Sign. 

Korelasi 
Ket 

1 1 6.03 42.00 Sedang 0.677 Tinggi  

2 2 4.81 36.00 Sedang 0.694 Tinggi  

3 3 4.74 36.00 Sedang 0.595 Cukup  

4 4 2.94 24.00 Sedang 0.584 Cukup  

5 5 5.24 36.00 Mudah 0.600 Tinggi  

6 6 6.20 32.00 Mudah 0.603 Tinggi 

7 7 4.24 34.00 Sedang 0.591 Cukup  

8 8 2.89 20.00 Sedang 0.410 Cukup  

9 9 2.96 24.00 Sedang 0.445 Cukup 

10 10 1.98 14.00 Sedang 0.275 Rendah  
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Pada soal pilihan ganda Realibilitas soal sebesar 0,79 artinya tinggi dan 

pada soal esei sebesar 0,61 artinya tinggi pula. Adapun validitasnya signifikan 

begitu pula pada soal eseinya (Lampiran 16). 

2.  Kuesioner Tanggapan Siswa dan Tanggapan Observer terhadap Pembelajaran 

Berbasis Masalah 

Untuk mendapatkan informasi tanggapan siswa terhadap model 

pembelajaran berbasis masalah digunakan kuesioner siswa. Langkah yang 

ditempuh adalah menyusun kisi-kisi dan konsultasi kepada pembimbing. Kisi-kisi 

disusun meliputi indikator dan butir pernyataan tanggapan siswa terhadap model 

pembelajaran berbasis masalah (Lampiran 10). 

Untuk mendapatkan validitas ini dilakukan konsultasi dengan pembimbing 

meliputi kesesuaian indikator dengan butir pernyataan tanggapan siswa dan aspek 

bahasa. Pernyataan tanggapan siswa meliputi persepsi siswa dan tanggapan 

observer tentang pembelajaran berbasis masalah (Lampiran 10 dan 12). 

 

 

3. Observasi Pembelajaran 

Dalam pengamatan aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran 

berlangsung digunakan lembar observasi dan rubrik observasi kegiatan siswa 

(Lampiran 14). Pada setiap pembelajaran berbasis masalah, aktivitas yang diamati 

meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru maupun siswa (Lampiran 

13).  
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E.  Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu : 

1. Tahap pra persiapan yang meliputi penyusunan proposal. 

2. Tahap persiapan yang terdiri dari kajian teoritis tentang model pembelajaran, 

kurikulum biologi SMP, konsep sistem eksresi, penyusunan rencana 

pembelajaran berbasis masalah (Lampiran 1), penyusunan instrumen 

penelitian (Lampiran 8 dan 9), uji coba instrumen penelitian dan revisi 

instrumen penelitian. 

3. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari pretest soal-soal penguasaan konsep, soal-

soal berbasis masalah, soal-soal keterampilan proses siswa kemudian 

pemberian perlakuan pembelajaran berbasis masalah. Pada saat perlakuan 

pembelajaran berbasis masalah, observer mengisi lembar tanggapan observer 

terhadap pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah (Lampiran 12) dan lembar observasi kegiatan siswa. Setelah 

dilakukan proses pembelajaran berbasis masalah dilaksanakan post test soal-

soal penguasaan konsep, soal-soal berbasis masalah, soal-soal keterampilan 

proses siswa serta memberikan kusioner terhadap siswa. 

4. Tahap pelaporan terdiri dari analisis data, hasil penelitian dan kesimpulan. 

 

F.   Teknik Analisis Data 
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Dipergunakan normalized gain dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dan kemudian dianalisis untuk mengetahui adanya peningkatan skor dari kedua 

kelas tersebut. Gain atau perubahan dari perlakuan diperoleh dari skor posttest 

dikurangi dengan hasil pretes (Lampiran 17). Untuk melihat besarnya peningkatan 

tersebut digunakan rumus sebagai berikut : 

premaks

prepost

SS

SS
g




  

Keterangan : 

Spre = Skor Pre-test 

Spost = Skor Post-test 

Smaks = Skor Maksimum  

Kategori indeks gain : 

Tinggi : g > 0,7 

Sedang  : 0,3 < g < 0,7 

Rendah  : g < 0,3 

Analisis data menggunakan program SPSS melalui tahapan yaitu uji 

Normalitas untuk mengetahui data pretest dan posttest siswa berdistribusi normal 

atau tidak. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-

Smirnov. Kemudian dilakukan uji homogenitas yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah kedua kelompok eksperimen memiliki variasi yang homogen. Uji ini 

dilakukan dengan menggunakan Levene Statistic. Kemudian uji perbedaan dua 
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rata-rata. Setelah itu dilakukan uji Mann Whitney U disebabkan karena data tidak 

homogen (Lampiran 18).  

Secara klasikal, dapat dinyatakan bahwa ketuntasan belajar dalam 

penguasaan konsep  tercapai jika jumlah siswa yang nilainya mencapai KKM 

(KKM IPA = 80) lebih besar dari 85% jumlah siswa keseluruhan. 

 

 

 


