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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

quasi experimental design, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap varibel lainnya tanpa adanya kontrol. 

Metode ini digunakan karena keterbatasan peneliti untuk mengontrol semua 

variabel yang berpengaruh terhadap penelitian. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one grup 

pretest and posttest design. Dalam penelitian ini hanya digunakan kelas 

eksperimen saja tanpa adanya kelas pembanding (kelas kontrol). Penelitian ini 

dilakukan dengan cara melakukan pretest sebelum diberikan treatment dan 

melakukan posttest setelah diberikan treatment. Treatment yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). Penelitian ini dilakukan selama tiga kali 

pertemuan, tiap pertemuan berlangsung selama 120 menit (3x40 menit). Dalam 

tiap pertemuan dilakukan pretest dan posttest, hal tersebut dilakukan untuk 

menghindari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Desain 

one grup pretest and posttest digambarkan pada Tabel 3.1. 

 

 

Pretest Treatment Posttest 

O1 X O2 

 

Dengan: 

O1  : tes awal (pretest) sebelum diberikan treatment 

X  : treatment 

O2  : tes akhir (posttest) sesudah treatment 

 

 

 

Tabel 3.1. Desain penelitian one grup pretest and posttest 
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B. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah 36 siswa kelas X MIPA yang terdiri 

dari 22 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan pada salah satu SMA Negeri di 

Kota Bandung. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes 

keterampilan proses sains, lembar observasi, dan angket siswa. 
 

1. Instrumen tes keterampilan proses sains 

Dalam penelitian ini digunakan instrumen tes sebagai alat ukur 

keterampilan proses sains siswa. Tes yang digunakan berbentuk pilihan 

ganda (PG) yang terdiri dari 24 soal yang dapat mengukur berbagai aspek 

keterampilan proses sains siswa yaitu aspek mengamati, merumuskan 

hipotesis, merencanakan percobaan (menentukan variabel), melakukan 

percobaan, menginterpretasi data, menerapkan konsep, memprediksi, dan 

mengomunikasikan. 

Berdasarkan desain penelitian, tes ini diberikan sebelum adanya 

treatment (pretest) dan setelah adanya treatment (posttest) pada tiap 

pertemuannya. Setiap pertemuan terdiri dari 8 soal yang tiap satu soalnya 

mewakili satu aspek keterampilan proses sains. Bobot nilai terhadap setiap 

butir soal adalah poin 1 untuk jawaban benar dan poin 0 untuk jawaban 

yang salah. 
 

2. Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan 

model pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD). Model 

pembelajaran ini terdiri dari lima tahapan, yaitu penyajian kelas, kerja tim, 

tes atau kuis, skor kemajuan individu, dan rekognisi tim. Penyajian kelas 

adalah tahap awal pembelajaran kooperatif tipe STAD dimana guru 

memberikan apersepsi dan konsepsi awal berupa fenomena kepada siswa 

untuk menggali pengetahuannya. Dalam penelitian ini, sebelum kegiatan 

penyajian kelas telah dilakukan pretest terlebih dahulu. 
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Tahap kedua adalah kerja tim. Dalam tahap ini, siswa dibagi 

menjadi kelompok heterogen yang terdiri dari beberapa siswa dengan 

tingkat pengetahuan dan jenis kelamin yang berbeda. Diharapkan pada 

tahap ini siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda dapat bekerja 

sama dalam melakukan eksperimen ataupun berdiskusi. Kegiatan ini 

dilengkapi lembar kegiatan siswa (LKS) yang diharapkan mampu 

memudahkan siswa untuk memahami materi yang sedang dibahas. Setelah 

kegiatan eksperimen dan diskusi selesai, salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas sedangkan kelompok 

lainnya menanggapi hasil diskusi kelompok yang tampil. Setelah 

presentasi selesai, guru memberikan konfirmasi berupa penguatan materi 

yang sedang dibahas. 

Tahap selanjutnya adalah tes atau kuis. Tes atau kuis ini dilakukan 

secara individu, nilai yang dihasilkan oleh setiap individu akan 

menentukan keberhasilan kelompoknya. Hasil dari tes tersebut kemudian 

diperiksa, cara memeriksa hasil tes siswa adalah dengan menukar hasil 

jawaban masing-masing siswa kepada siswa yang lain. Setelah hasil tes 

diperiksa, skor masing-masing individu disetorkan kepada guru dan guru 

menghitung skor setiap kelompok. Kelompok dengan poin yang tinggi 

mendapat predikat sebagai kelompok super. Tahapan-tahapan tersebut 

disebut dengan skor kemajuan individu dan rekognisi tim. Berbagai 

langkah pembelajaran tersebut diobservasi oleh observer. 

3. Angket siswa 

Angket ini digunakan untuk melihat respon siswa terhadap model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD). Alternatif jawaban yang tersedia pada angket dibuat berdasarkan 

skala Likert yang terdiri dari jawaban sangat setuju (SS), setuju (S), tidak 

setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Pada skala Likert, jawaban 

sangat setuju (SS) dibuat skor 4, setuju (S) dibuat skor 3, tidak setuju (TS) 

dibuat skor 2, dan sangat tidak setuju (STS) dibuat skor 1 (Sugiyono, 2013, 

hlm. 139). 
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………….… (3.1) 

Sebelum instrumen tes keterampilan proses sains digunakan untuk 

mengumpulkan data, instrumen itu harus diuji cobakan terlebih dahulu. Berikut 

adalah analisis-analisis yang digunakan untuk mengetahui kelayakan instrumen. 

1. Uji validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui instrumen yang 

digunakan telah absah atau sahih, sehingga instrumen tersebut mampu 

mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Dalam penelitian ini, uji 

validitas yang digunakan adalah uji validasi korelasi biserial. Menurut 

Arikunto (2013, hlm. 93) rumus korelasi biserial ditunjukan pada 

persamaan 3.1. 

     
     

  
√
 

 
 

Dengan: 

      =  koefisien korelasi biserial 

     =  rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari 

validitasnya 

     =  rerata skor total 

      =  standar deviasi dari skor total proporsi 

      =  proporsi siswa yang menjawab benar 

      =  proporsi siswa yang menjawab salah 

 

Selanjutnya koefisien korelasi yang diperoleh diinterpretasikan kedalam 

klasifikasi koefisien validitas pada Tabel 3.2. 

 

 

Koefisien validitas Interpretasi 

0,80        1,00 validitas sangat tinggi 

0,60      < 0,80 validitas tinggi 

0,40       < 0,60 validitas sedang 

0,20       < 0,40 validitas rendah 

0,00       < 0,20 validitas sangat rendah 

 

Tabel 3.2. Klasifikasi koefisien validitas 

(Arikunto, 2013, hlm. 89) 
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………….… (3.2) 

………….… (3.3) 

2. Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keajegan 

(konsistensi) suatu tes, apakah suatu tes itu dapat dipercaya dan relatif 

tidak berubah. Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji reabilitas K-R. 20. Menurut Arikunto (2013, hlm. 115) rumus K-R. 20 

ditunjukkan oleh persamaan 3.2. 

     (
 

   
) (
   ∑  

  
) 

Dengan: 

    = reliabilitas tes secara keseluruhan 

p   = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q   = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 

∑     = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n   = banyaknya item 

S   = standar deviasi dari tes 

 

Selanjutnya reliabilitas yang diperoleh diinterpretasikan kedalam 

klasifikasi koefisien reliabilitas pada Tabel 3.3. 

 

 

Reliabilitas Interpretasi 

0,90 ≤ r11 ≤ 1,00 Reliabilitas sangat tinggi 

0,70 ≤ r11 < 0,90 Reliabilitas tinggi 

0,40 ≤ r11 < 0,70 Reliabilitas sedang 

0,20 ≤ r11 < 0,40 Reliabilitas rendah 

r11 ≤ 0,20 Reliabilitas sangat rendah 

            (Arikunto, 2013, hlm. 89) 

 

3. Uji tingkat kesukaran 

Uji tingkat kesukaran digunakan untuk mengetahui apakah soal yang 

digunakan termasuk dalam kategori soal mudah atau sukar. Menurut 

Arikunto (2013, hlm. 223) uji tingkat kesukaran bentuk tes pilihan ganda 

ditunjukan oleh persamaan 3.3. 

Tabel 3.3 . Klasifikasi nilai koefisien realiabilitas 
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………….… (3.4) 

  
 

  
 

 

Dengan: 

  = indeks kesukaran 

  = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

   = jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Selanjutnya, indeks kesukaran yang diperoleh dari perhitungan 

diinterprestasikan pada kriteria dalam Tabel 3.4. 

 

 

Indeks tingkat kesukaran Kriteria 

0,00 – 0,30 Soal sukar 

0,31 – 0,70 Soal sedang 

0,71 – 1,00 Soal mudah 

       (Arikunto, 2013, hlm. 225) 

 

4. Uji daya pembeda 

Uji daya pembeda digunakan untuk membedakan siswa yang 

mempunyai kemampuan tinggi dengan siswa yang kemampuannya rendah. 

Menurut Arikunto (2013, hlm. 228) untuk menentukan daya pembeda soal 

digunakan persamaan 3.4. 

 

   
  
  
  
  
  
        

 

Dengan: 

 = jumlah peserta tes 

  = banyaknya peserta kelompok atas 

  = banyaknya peserta kelompok bawah 

  = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar 

  = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar 

Tabel 3.4. Uji indeks kesukaran 
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Selanjutnya koefisien daya pembeda yang diperoleh dari perhitungan 

diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria pada Tabel 3.5. 

 

 

Nilai daya pembeda Interpretasi 

0,00 – 0,20 Jelek 

0,21 – 0,40 Cukup 

0,41 – 0,70 Baik 

0,71 – 1,00 Baik sekali 

                  (Arikunto, 2013, hlm. 232) 

 

D. Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dilakukan dalam beberapa pertemuan pada kelas yang sama, namun dengan 

materi yang berbeda. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan studi pendahuluan; 

b. Menentukan rumusan masalah; 

c. Melakukan studi pustaka; 

d. Menyusun proposal penelitian; 

e. Melaksanakan seminar proposal penelitian; 

f. Menyususn Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan bahan ajar. 

g. Menyusun instrumen penelitian; 

h. Menguji instrumen penelitian; 

i. Berkonsultasi dan merevisi instrumen penelitian; 

j. Mengurus administrasi dan perijinan penelitian; 

k. Berkoordinasi dengan observer untuk pelaksanaan penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan pretest; 

b. Melakukan pembelajaran menggunakan treatment; 

Tabel 3.5. Uji daya pembeda 
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c. Melakukan posttest; 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Mengolah dan menganalisis data hasil tes tertulis; 

b. Mengolah dan menganalisis data hasil lembar observasi; 

c. Berkonsultasi kepada dosen pembimbing; 

d. Menarik simpulan. 

4. Tahap Akhir 

a. Melaporkan hasil penelitian; 

b. Merevisi laporan hasil penelitian. 
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Alur pelaksanaan tahapan-tahapan penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posttest 

Pengolahan hasil pretest dan posttest 

Pembahasan 

Kesimpulan 

Penyusunan instrumen penelitian 

Judgment instrumen 

Uji coba instrumen 

Perlakuan 

Pretest 

Studi literatur Telaah 

Kurikulum 

Studi pendahuluan 

Masalah 

Gambar 3.1 

Alur prosedur penelitian 
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………… (3.5) 

 

E. Analisis Data 

1. Teknik Pengumpulan data 

Sebelum melakukan analisis data, dilakukan terlebih dahulu 

pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan tes awal 

(pretest) dan tes akhir (posttest). Selain itu, terdapat pula lembar observasi 

untuk mengukur keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achivement Divisions (STAD) dalam kegiatan pembelajaran. Pengisian 

lembar observasi dilaksanakan dengan bantuan beberapa observer. Dan 

pengisian angket siswa dilakukan pada pertemuan terakhir penelitian ini. 

2. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data hasil tes 

keterampilan keterampilan proses sains, lembar observasi keterlaksanaan 

model pembelajaran, dan angket siswa. Adapun teknik pengolahan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Menghitung peningkatan keterampilan proses siswa 

Untuk melihat peningkatan keterampilan proses sains siswa, 

peneliti menganalisis selisih hasil pretest dan posttest. Peningkatan 

keterampilan proses sains juga dilihat dari peningkatan setiap aspeknya. 

Untuk melihat kategori dari peningkatan itu sendiri, dilakukan 

penghitungan gain ternormalisasi menggunakan persamaan 3.5 (Hake, 

1999, hlm. 1). 

 

      
                            

                           
 

 

 

    Kategori 

( )      Tinggi 

    ( )      Sedang 

Tabel 3.6. Gain ternormalisasi 
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……… (3.6) 

……… (3.7) 

    Kategori 

( )      Rendah 

(Hake, 1999, hlm. 1) 

b. Analisis data hasil lembar observasi 

Lembar observasi dibuat untuk mengamati keterlaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Untuk melihat apakah 

kegiatan tersebut terlaksana atau tidaknya, observer mengamati 

jalannya pembelajaran dan kemudian menceklisnya pada lembar 

observer. Jika kegiatan terlaksana, maka observer menceklis pada 

kolom “ya”, sedangkan jika tidak terlaksana observer menceklis kolom 

“tidak”. Skor untuk jawaban “ya” adalah satu, sedangkan skor untuk 

jawaban “tidak” adalah nol. Data lembar observasi dihitung 

presentasenya dengan menggunakan persamaan 3.6. 

 

            
                    

           
       

 

Selanjutnya presentase jawaban yang diperoleh dari perhitungan 

diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria pada Tabel 3.7. 

 

 

Presentase rata-rata ( ) Kriteria 

0,00 – 20,00 Sangat kurang 

21,00 – 40,00 Kurang 

41,00 – 60,00 Sedang 

61,00 – 80,00 Baik 

81,00 – 100,00 Sangat baik 

                        (Riduwan, 2012, hlm. 15) 

c. Analisis angket siswa 

Menurut Riduwan (2013, hlm.15), untuk menghitung data yang 

diperoleh dari angket siswa, maka digunakan persamaan 3.7. 

 

Tabel 3.7. Keterlaksanaan model 
pembelajaran 
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Selanjutnya presentase jawaban yang diperoleh dari perhitungan 

diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria pada Tabel 3.8. 

 

Presentase rata-rata ( ) Kategori 

0,00 – 20,00 Sangat lemah 

21,00 – 40,00 Lemah 

41,00 – 60,00 Sedang 

61,00 – 80,00 Kuat 

81,00 – 100,00 Sangat kuat 

                                                      (Riduwan, 2012, hlm. 15) 

 

F. Hasil Uji Coba Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan dalam penelitian, instrumen tersebut di 

lakukan uji coba terlebih dahulu untuk mendapatkan instrumen yang baik. 

Menurut Arikunto (2013), instrumen yang baik adalah instrumen yang memiliki: 

1. Nilai validitas dari 0,4 - 1,0 dengan kategori cukup sampai sangat tinggi. 

2. Nilai reliabilitas dari 0,4 - 1,0 dengan kategori cukup sampai sangat tinggi. 

3. Nilai tingkat kesukaran dari 0,3 - 0,7 dengan kategori sedang 

4. Nilai daya pembeda dari 0,2 - 1,0 dengan kategori cukup sampai baik 

sekali. 

 

Setelah instrumen dilakukan uji coba, diperoleh nilai validitas terbesar 

adalah 0,8 dan nilai validitas terkecil adalah 0,0; nilai reliabilitas adalah 0,86; nilai 

tingkat kesukaran terbesar adalah 1 dan nilai tingkat kesukaran terkecil adalah 0,2; 

nilai daya pembeda terbesar adalah 0,7 dan nilai daya pembeda terkecil adalah 

0,0. Dari 51 soal yang terdiri dari aspek mengamati, merumuskan hipotesis, 

merencanakan percobaan, melaksanakan percobaan, menerapkan konsep, 

menginterpretasi data, memprediksi, dan mengomunikasikan, hanya 24 soal yang 

digunakan. Dua puluh soal tersebut dipilih dari soal yang memiliki nilai validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran yang sesuai. Soal yang 

Tabel 3.8. Presentase jawaban angket 
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digunakan dalam pelaksanaan penelitian pada pertemuan pertama adalah soal no 

2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, dan 17. Pada pertemuan kedua adalah soal no 19, 23, 25, 27, 

18, 31, 33, dan 35. Pada pertemuan ketiga adalah soal no 37, 40, 41, 43, 44, 45, 

47, dan 51. 


