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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMA Negeri di Kota Bandung. 

Subyek penelitian ini adalah siswa SMA kelas XII IPA disalah satu SMA Negeri 

di kota Bandung yang berjumlah 35 orang. Siswa-siswa tersebut akan dibagi 

menjadi delapan kelompok secara heterogen. Subyek ini dipilih untuk menjawab 

rumusan masalah mengenai performa siswa selama proses pembelajaran dan 

pengaruh pembelajaran berbasis masalah Tipe tan terhadap kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah real life. 

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah one-group 

pretest-posttest design. Pada desain penelitian tersebut, diperlukan satu kelompok 

yang bertindak sebagai kelompok eksperimen. Pelaksanaan penelitian diawali 

dengan memberikan pretest. Kemudian, pemberian perlakuan berupa 

pembelajaran berbasis masalah tipe Tan. Setelah melakukan pembelajaran, siswa 

diberi posttest. Butir soal yang digunakan pada posttest sama dengan butir soal 

yang digunakan pada pretest. Desain one-group pretest-posttest design 

ditunjukkan oleh Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1. Bagan One-Group Pretest-Posttest Design 

Keterangan: 

X1 = Pembelajaran Berbasis Masalah Tipe Tan dalam Konteks Pengolahan  

               Air Sumur Tercemar 

O1 = pretest 

O2 = posttest 

 

Eksperimen O1  X1  O2 

 

 



22 
 

 

Vetty Megantari, 2016 

PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TIPE TAN PADA SISWA SMA DALAM KONTEKS 

PENGOLAHAN AIR SUMUR TERCEMAR 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

C. Alur Penelitian 
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

tahapan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan meliputi : 

a. Mengidentifikasi pembelajaran kimia dan permasalahan kimia yang 

dapat diselesaikan melalui pembelajaran berbasis masalah. 

b. Menganalisis standar isi mata pelajaran kimia SMA yang terkait dengan 

permasalah kimia, menganalisis solusi alternatif pemecahan masalah, 

serta menganalisis pembelajaran berbasis masalah tipe Tan. 

c. Membuat perangkat pembelajaran berupa RPP, LKS, dan naskah ajar 

serta membuat instrumen penelitian yang berupa format penilaian 

performa guru, format penilaian performa siswa, dan butir soal tes 

tertulis. 

d. Menguji validitas instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran, 

kemudian melakukan perbaikan. 

e. Meyusun perizinan untuk penelitian. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Meminta evaluator menilai rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

menggunakan format penilaian performa guru dalam merencanakan 

pembelajaran. 

b. Melaksanakan pretest. 

c. Memberikan perlakuan pembelajaran berbasis masalah tipe Tan, selama 

pembelajaran dilakukan observasi terhadap performa guru dalam 

melaksanakan pembalajaran dan performa siswa dalam pembelajaran. 

d. Melaksanaan posttest dengan menggunakan butir soal yang sama dengan 

pretest. 

 

3. Tahap Penyelesaian 

a. Mengolah data hasil pretest,  posttest serta instrumen lainnya. 
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b. Menganalisis dan menginterpretasi data yang telah diolah. 

c. Menarik kesimpulan. 

D. Definisi Operasional 

Untuk menghindari adanya perbedaan persepsi dari kajian yang dilakukan, 

maka perlu untuk penjelasan istilah yang ada dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu  model  pembelajaran yang 

menjadikan masalah yang tidak terstruktur (masalah-masalah dunia nyata 

yang dekat dengan kehidupan siswa) sebagai titik awal pembelajaran, 

pembelajarannya berpusat pada siswa,  siswa belajar dalam  kelompok, 

sehingga mampu meningkatkan kemampuan  pemecahan masalah siswa (Tan, 

2003, hlm. 30-31). 

2. Pembelajaran berbasis masalah tipe Tan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 

1) menyajikan masalah; 2) menganalisis dan mengorganisasikan masalah; 3) 

menemukan solusi dan melaporkan; 4) presentasi penyelesaian masala dan 

refleksi; 5) meringkas, menggabungkan, dan mengevaluasi (Tan, 2003, hlm. 

35-37) 

3. Pengertian masalah dalam pembelajaran berbasis masalah adalah kesenjangan 

antara situasi nyata dan kondisi yang diharapkan, atau antara kenyataan yang 

terjadi dengan apa yang diharapkan (Rusmono, 2012, hlm. 78). Masalah yang 

digunakan  biasanya  merupakan masalah dunia nyata yang tidak terstruktur 

namun dekat dengan kehidupan siswa (Tan, 2003, hlm. 30). 

4. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan seseorang dalam 

berupaya untuk mendapatkan suatu penyelesaian tugas atau situasi yang 

benar-benar nyata sebagai masalah dengan menggunakan aturan-aturan yang 

sudah diketahui (Trianto, 2014, hlm. 66). 

5. Performa guru yang dimaksud adalah kemampuan guru dalam merencanakan 

dan melaksanakan pembelajaran, sedangkan performa siswa adalah 

penampilan siswa selama pembelajaran yang ditinjau dari aspek pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan. Selain itu, yang dimaksud guru dalam penelitian ini 
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adalah peneliti, sehingga penliaian terhadap guru dilakukan terhadap 

pekerjaan yang dilakukan oleh peneliti. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga instrumen 

utama yaitu format penilaian performa guru (perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran), format penilaian performa siswa (sikap dan kinerja dan LKS) dan 

butir soal. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

1. Format Observasi Penilaian Performa Guru  

Format observasi penilaian performa guru ini digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah pertama, yaitu memperoleh infromasi mengenai keterlaksanaan 

pembelajaran berbasis masalah tipe Tan yang ditinjau dari segi guru. Format 

observasi penilaian performa guru terdiri dari dua jenis yaitu format observasi 

penilaian guru dalam membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan 

format observasi penilaian guru saat melaksanakan pembelajaran berbasis 

masalah tipe Tan. Penilaian terhadap perfoma guru dalam merencanakan 

pembelajaran dievaluasi oleh 5 evaluator yang terdiri dari dua dosen pendidikan 

kimia dan tiga orang guru ahli dibidang kimia. Sedangkan penilaian terhadap 

performa guru dalam melaksanakan pembelajaran diobservasi oleh lima orang 

mahasiswa pendidikan kimia tingkat akhir. 

2. Format Observasi Penilaian Performa Siswa (Sikap dan Keterampilan)  

Format Observasi Penilaian Performa Siswa digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah pertama, yaitu memperoleh informasi mengenai keterlaksanaan 

pembelajaran berbasis masalah tipe Tan dari segi siswa. Lembar observasi sikap 

dan kinerja merupakan alat yang digunakan untuk melihat sikap dan kinerja siswa 

selama pembelajaran. Data yang diperoleh dari lembar observasi ini digunakan 

untuk menjelaskan keterlaksanaan pembelajaran dari segi siswa. Lembar 

observasi sikap dirancang mengacu pada karakter yang muncul dalam setiap 

tahapan pembelajaran sedangkan lembar observasi kinerja dirancang mengacu 

pada keterampilan dasar laboratorium. 
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3. Butir Soal Butir  

Soal termasuk ke dalam instrumen tes, yaitu instrumen yang harus direspon 

oleh subyek penelitian dengan menggunakan penalaran dan pengetahuannya 

(Firman, 2013, hlm. 35). Butir soal digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

kedua, yaitu memperoleh infromasi mengenai pengaruh pembelajaran berbasis 

masalah tipe Tan terhadap peningkatan hasil belajar pemecahan masalah siswa. 

Soal tes yang diujikan berupa soal pemecahan masalah yang mengikuti tahapan 

pembelajaran berbasis masalah tipe Tan. Penilaian terhadap jawaban butir soal 

siwa dilakukan dengan menggunakan pedoman penilaian butir soal. Adanya 

pedoman penilaian ini bertujuan untuk menjadi standar atas jawaban siswa 

sehingga dapat meminimalisasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penilaian 

saat mengoreksi jawaban siswa.  

4. Validasi Instrumen Penelitian  

Validitas suatu alat ukur menunjukan sejauh mana alat ukur itu mengukur apa 

yang seharusnya diukur (Firman, 2000, hlm. 41). Validitas yang digunakan pada 

penelitian ini adalah validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi merupakan 

validitas suatu alat ukur dipandang dari segi isi (content) bahan pelajaran yang 

dicakup oleh alat ukur tersebut. Sedangkan validitas konstruk suatu alat ukur 

merupakan ukuran sejauh mana alat ukur itu mencerminkan konstruk (construct) 

atau konsep tertentu yang hendak diukur (Firman, 2000, hlm. 41-42). Validitas isi 

dan konstruk terhadap instrumen ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tenaga 

ahli. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sugiyono (2011, hlm. 352) 

bahwa validitas isi dan validitas konstruk hanya dapat ditentukan berdasarkan 

judgemen para ahli. 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah diperoleh menggunakan instrument penelitian selanjutnya 

dianalisis. Analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut.  

1. Data Penilaian Performa Guru 

Pengolahan hasil penilaian performa guru dalam penelitian ini dilakukan 

dengan langkah-langkah berikut.  
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a. Menghitung skor yang diperoleh untuk setiap komponen penilaian pada 

lembar penilaian performa guru (perencanaan dan pelaksanaan). 

b. Menghitung skor rata-rata dari setiap aspek yang dinilai. Menentukan nilai 

setiap aspek penilaian menggunakan persamaan sebagai berikut.  

Nilai = 
Skor yang diperoleh

Skor maksimal
 x 100 

c. Menentukan kategori yang diperoleh menggunakan skala kategori yang 

tertuang dalam Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Skala Kategori Kemampuan 

Skor  Kategori 

81-100 Sangat Baik 

61-80 Baik 

41-60 Cukup 

21-40 Kurang 

0-20 Sangant Kurang 

(Arikunto, 2009, hlm. 266) 

d. Menganalisis kekurangan terhadap RPP dan pelaksanaan pembelajaran 

dari hasil penilaian 

 

2. Data Penilaian Performa Siswa (Sikap dan Kinerja)  

Data yang diperoleh dari lembar observasi dianalisis dengan cara sebagai 

berikut.  

1) Lembar observasi sikap siswa 

a.  Memberikan skor 1 pada setiap aspek yang diobservasi yang dilakukan  

b. Menjumlahkan skor yang diperoleh setiap kelompok 

c. Menentukan nilai setiap aspek yang diobservasi dengan menggunakan 

persamaan berikut.  

Nilai = 
Skor yang diperoleh

Skor maksimal
 x 100 

d. Menentukan kategori perolehan nilai yang diperoleh ke dalam kategori 

yang tercantum pada Tabel 3.1.  
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e. Menganalisis kekurangan terhadap sikap siswa selama pembelajaran 

berdasarkan hasil observasi. 

 

 

 

 

2) Data kinerja siswa  

a. Memberikan skor pada setiap aspek yang diobservasi, skor 1 diberikan bila 

siswa melakukan sesuai indikator penilaian kinerja dan skor 0 bila siswa 

tidak melakukan sesuai indikator penilaian kinerja yang telah ditentukan.  

b. Menjumlahkan setiap skor yang diperoleh sehingga diperoleh skor total 

untuk setiap kelompok.  

c. Menentukan nilai setiap aspek yang diobservasi dengan menggunakan 

persamaan berikut.  

Nilai = 
Skor yang diperoleh

Skor maksimal
 x 100 

d. Menentukan kategori perolehan nilai yang dipeorleh ke dalam kategori 

yang tercantum pada Tabel 3.1.  

e. Menganalisis kekurangan terhadap kinerja siswa selama pembelajaran 

berdasarkan hasil observasi. 

 

3. Pengolahan Lembar Kerja Siswa  

Hasil jawaban siswa pada Lembar Kerja Siswa dinilai untuk mendapatkan 

skor terkait kemampuan pemecahan masalah siswa. Penilaian ini didasarkan 

atas kriteria penilaian yang telah dibuat oleh peneliti. 

Adapun langkah-langkah dalam mengolah datanya sebagai berikut.  

a. Memberikan skor pada setiap jawaban siswa sesuai kriteria yang dibuat.  

b. Menentukan skor rata-rata yang diperoleh siswa pada setiap sub 

kemampuan pemecahan masalah. 



29 
 

 

Vetty Megantari, 2016 

PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TIPE TAN PADA SISWA SMA DALAM KONTEKS 

PENGOLAHAN AIR SUMUR TERCEMAR 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

c. Mengubah skor rata-rata kelompok siswa ke dalam bentuk persentase 

dengan persamaan berikut.  

Nilai = 
Skor yang diperoleh

Skor maksimal
 x 100 

d. Menentukan kategori kemampuan proses pemecahan masalah siswa 

berdasarkan skala kategori kemampuan yang terdapat pada Tabel 3.1. 

e. Menganalisis kekurangan terhadap jawaban siswa dalam menjawab LKS. 

4. Soal Tes 

Data dari hasil pretest dan posttest siswa. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam menganalisis data kuantitatif adalah : 

a. Pengelompokan masing-masing butir soal berdasarkan indikator 

penguasaan konsep. 

b. Penentuan skor pretest dan posttest untuk masing-masing indikator 

penguasaan konsep. 

c. Penentuan skor rata-rata pretest dan posttest untuk masing-masing 

indikator penguasaan konsep. 

d. Menentukan gain ternormalisasi (N-gain) dari masing-masing indikator 

penguasaan konsep menggunakan rumus Hake (1998). 

N-gain  = 
(Skor 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡−skor 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡)

(Skor maksimal−skor 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡)
   

Dengan skor pretest adalah skor rata-rata awal siswa, sedangkan skor posttest 

adalah skor rata-rata siswa setelah diberi perlakuan. 

e. Menginterpretasikan nilai N-gain ke dalam kategori yang telah dirumuskan 

oleh Hake (1998, hlm. 65) : 

               Tabel 3.2 Interpretasi Skor Gain Ternormalisasi 

Kriteria 
Tingkat Pencapaian  

N-Gain 

Tinggi (N-Gain) ≥ 0,7 

Sedang 0,7 > (N-Gain) ≥ 0,3 

Rendah (N-Gain) < 0,3 
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