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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi kemunculan 

habits of mind siswa pada materi hidrolisis garam melalui penerapan strategi 

asesmen formatif dengan umpan balik digunakan metode pra eksperimen, 

sedangkan untuk mengidentifikasi pengaruh strategi asesmen formatif dengan 

umpan balik terhadap penguasaan konsep siswa pada materi hidrolisis garam 

digunakan metode kuasi eksperimen dengan nonequivalent pretest posttest control 

group design. 

Tes awal diberikan untuk mengetahui penguasaan konsep siswa sebelum 

diterapkan strategi asesmen formatif dengan umpan balik pada kelas eksperimen 

dan strategi asesmen formatif tanpa umpan balik pada kelas kontrol, sedangkan 

self asessment habits of mind awal hanya diberikan pada kelompok eksperimen 

untuk mengetahui kemunculan habits of mind siswa kelas eksperimen sebelum 

diterapkan strategi asesmen formatif dengan umpan balik. Strategi asesmen 

formatif yang dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol meliputi 

kegiatan praktikum, laporan praktikum, presentasi kelompok, dan kuis. Umpan 

balik hanya diterapkan pada kelompok eksperimen, berupa umpan balik secara 

lisan dan tertulis, dalam bentuk komentar, dan pembahasan pada setiap kegiatan 

formatif. Selain itu umpan balik tidak hanya dilakukan oleh guru, namun 

dilakukan pula oleh siswa dalam bentuk self evaluation dan peer feedback. 

Selama kegiatan pembelajaran, kemunculan habits of mind pada kelas eksperimen 

di observasi oleh dua orang observer yang dibantu oleh guru.  

Selanjutnya setelah proses pembelajaran materi hidrolisis garam selesai, 

tes akhir diberikan kepada siswa untuk mengetahui kemunculan penguasaan 

konsep siswa setelah diterapkan strategi asesmen formatif dengan umpan balik 

pada kelas eksperimen dan strategi asesmen formatif tanpa umpan balik pada 
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kelas kontrol, sedangkan self asessment habits of mind akhir hanya diberikan pada 

kelompok eksperimen untuk mengetahui kemunculan habits of mind siswa setelah 

diterapkan strategi asesmen formatif dengan umpan balik. Desain penelitian untuk 

penguasaan konsep digambarkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Desain penelitian penguasaan konsep 

Kelas Tes Awal  Perlakuan Tes Akhir 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O1 X2 O2 

Keterangan:  

O1 = Hasil tes awal 

O2 = Hasil tes akhir 

X1 = Implementasi strategi asesmen formatif dengan umpan balik 

X2 = Implementasi strategi asesmen formatif tanpa umpan balik 

 

B. Lokasi Dan Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI pada salah satu SMA 

Negeri di Kabupaten Bandung. Dimana variable bebas adalah strategi asesmen 

formatif dengan umpan balik, sedangkan variable terikat adalah habits of mind 

dan penguasaan konsep siswa. Dalam pelaksanaan penelitian, guru yang mengajar 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah guru yang sama. Selain itu, 

pengambilan sampel kelas eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan pada klaster 

kelas yang hampir sama. 

 

C. Definisi Operasional 

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terhadap istilah-

istilah yang digunakan pada penelitian ini, maka di bawah ini diuraikan beberapa 

definisi operasional, antara lain: 

1. Asesmen formatif diinterpretasikan sebagai semua kegiatan dalam 

pembelajaran yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh guru dan 

siswa yang dapat menyediakan informasi, dimana informasi ini dapat 

digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki dan memodifikasi 
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aktifitas belajar mengajar, serta dapat mendorong peserta didik untuk 

meningkatkan motivasi belajar, memperbaiki kesalahan yang sudah dibuat 

atau bahkan meninggalkan hal-hal negatif yang menjadi kelemahan mereka 

dalam belajar (Black dan William, 1998). Dalam penelitian ini, kegiatan 

asesmen formatif dikemas dalam bentuk lembar kerja siswa yang 

dimaksudkan sebagai strategi di dalam pembelajaran yang kemudian 

diimplementasikan untuk memandu proses pembelajaran meliputi kegiatan 

praktikum, pembuatan laporan praktikum, presentasi kelompok, dan kuis. 

2. Umpan balik didefinisikan sebagai informasi yang diberikan oleh agen 

(misalnya, guru, teman sebaya, buku, orang tua, pengalaman) mengenai aspek 

kinerja atau pemahaman seseorang, yang tidak hanya memberitahukan kepada 

siswa tentang kebenaran dan kesalahannya, namun umpan balik juga 

memberikan informasi kepada siswa tentang apa yang sudah siswa tahu dan 

kemudian memberi tahu siswa bagian dari tujuan yang harus dicapai (Hattie 

dan Timperley, 2007; Furtak 2009). Dalam penelitian ini, umpan balik 

dilakukan dengan tujuan untuk mengklarifikasi kekeliruan siswa selama 

proses pembelajaran sehingga diharapkan dapat mengembangkan habits of 

mind dan meningkatkan penguasaan konsep siswa. Jenis umpan balik yang 

diberikan adalah dalam bentuk tulisan dan lisan, berupa komentar dan 

pembahasan, baik dalam bentuk teacher feedback, peer feedback maupun self 

evaluation. 

3. Habits of mind adalah sekelompok keterampilan, sikap dan nilai yang 

memungkinkan seseorang untuk memunculkan kinerja atau kecerdasan 

tingkah laku berdasarkan stimulus yang diberikan, sehingga dapat 

membimbing seseorang dalam proses berfikir atau tindakan untuk menghadapi 

masalah atau menyelesaikan isu-isu yang ada (Amal, 2013). Kategori habits of 

mind pada penelitian ini adalah yang dikembangkan oleh Costa dan Kallick 

(2012), yang terdiri dari enam belas kategori, meliputi: Thinking about 

thinking (Metacognition); Remaining Open to Continuous Learning; Thinking 

Flexibly; Persisting; Finding Humor; Striving for Accuracy; Listening with 
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Understanding and Empathy; Gathering Data through all the Senses; 

Thinking and Communicating with Clarity and Precision; Thinking 

Interdependently; Creating, Imagining, and Innovating; Responding with 

Wonderment and Awe; Applying Past Knowledge to New Situations; 

Questioning and Posing Problems; Managing Impulsivity; Taking Responsible 

Risks. Adapun habits of mind dalam penelitian ini ditelusuri dengan 

menggunakan self assessment habits of mind yang dikembangkan oleh 

Johnson, Rutledge dan Poppe (2005), serta menggunakan lembar observasi 

habits of mind yang merupakan hasil modifikasi dari lembar observasi habits 

of mind yang dikembangkan oleh Marita (2014). 

4. Penguasaan konsep didefinisikan sebagai kemampuan siswa dalam memahami 

suatu makna secara ilmiah baik teori maupun penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari (Dahar, 2003). Dalam penelitian ini penguasaan konsep 

diidentifikasi menggunakan tes uraian, yang merujuk pada kategori jenjang 

kognitif taksonomi Bloom revisi (Anderson dan Krathwohl, 2010), meliputi 

C2 (memahami), C3 (mengaplikasikan), C4 (menganalisis). 

 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan ketika penelitian meliputi: 

1. Tahap persiapan, terdiri dari: melakukan analisis SK dan KD materi hidrolisis 

garam serta menganalisis indikator habits of mind, kemudian melakukan 

penyusunan rancangan instrumen penelitian, melakukan validasi instrumen 

kepada beberapa ahli, melakukan revisi instrumen, melakukan uji coba 

instrumen, dan melakukan analisis butir soal. 

2. Tahap pelaksanaan, terdiri dari: memberikan tes awal dan self assessment 

habits of mind untuk kelas eksperimen, sedangkan untuk kelas kontrol hanya 

diberikan tes awal; melakukan observasi habits of mind dan penerapan strategi 

asesmen formatif dengan umpan balik pada kelas eksperimen, sedangkan pada 

kelas kontrol hanya melakukan penerapan strategi asesmen formatif tanpa 
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umpan balik; memberikan tes akhir dan self assessment habits of mind untuk 

kelas eksperimen, sedangkan untuk kelas kontrol hanya diberikan tes akhir. 

3. Tahap akhir, terdiri dari: melakukan pengolahan data, menganalisis data, dan 

menarik kesimpulan. 

Tahapan-tahapan tersebut digambarkan dalam bagan pada Gambar 3.1 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Prosedur penelitian 

E. Instrumen Penelitian 

Data-data dalam penelitan ini ditelusuri dengan menggunakan beberapa 

instrumen. Instrumen yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian antara lain: 

1. Self Assessment habits of mind 

Self assessment habits of mind yang digunakan adalah angket penelusuran 

habits of mind yang dikembangkan oleh Johnson, Rutledge dan Poppe (2005). 

Angket terdiri dari empat puluh sembilan pertanyaan, dimana penjabaran 

kategori-kategori habits of mind menjadi indikator pada self assessment habits of 

mind. Self assessment habits of mind diberikan sebelum dan sesudah pembelajaran 

pada kelas eksperimen, untuk mengetahui kemunculan habits of mind siswa 

sebelum dan setelah diterapkan strategi asesmen formatif dengan umpan balik. 

Self Assessment habits of mind yang dikembangkan oleh Johnson, Rutledge dan 

Poppe (2005) menggunakan skala likert dengan empat kategori tanggapan yakni, 

selalu, sering, kadang-kadang, dan pernah. self assessment habits of mind 

tercantum pada lampiran 1. 

2. Lembar Observasi Habits of Mind 

Lembar Observasi habits of mind yang digunakan adalah hasil modifikasi 

dari lembar observasi habits of mind yang dikembangkan oleh Marita (2014). 

Sama seperti halnya pada self assessment habits of mind, penjabaran kategori-

kategori habits of mind juga menjadi indikator pada lembar observasi habits of 

mind. Observasi dilakukan oleh dua observer yang dibantu oleh guru pada setiap 

pertemuan, untuk mengetahui kemunculan habits of mind di setiap pertemuan 

pada kelas eksperimen. Lembar observasi habits of mind terdiri dari enam belas 

pernyataan dimana setiap pernyataan mewakili setiap indikator habits of mind. 
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Pernyataan pada lembar observasi ini sudah dilengkapi dengan rubrik penilaian 

yang menunjukkan gradasi mutu terbaik dengan skor 4, menuju mutu terendah 

dengan skor 1. Lembar observasi habits of mind tercantum pada lampiran2. 

3. Tes Penguasaan Konsep 

Instrumen tes penguasaan konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini 

berbentuk uraian yang terdiri dari tujuh butir soal yang merujuk pada kategori 

jenjang kognitif taksonomi Bloom revisi (Anderson, dkk., 2010), meliputi C2 

(memahami), C3 (mengaplikasikan), C4 (menganalisis). Tes ini digunakan untuk 

mengetahui penguasaan konsep siswa sebelum dan sesudah implementasi strategi 

asesmen formatif dengan umpan balik pada kelas eksperimen, dan strategi 

asesmen formatif tanpa umpan balik pada kelas kontrol. Lembar dan kisi-kisi tes 

penguasaan konsep tercantum pada lampiran 3 dan lampiran 4. Adapun 

penjabaran materi pokok, sub materi, dan jenjang kognitif tes penguasaan konsep 

ditunjukkan pada Tabel 3.2.  

 

Tabel 3.2. Materi pokok, sub materi, dan jenjang kognitif 

tes penguasaan konsep 

Materi Pokok Sub Materi Nomor Soal Jenjang 

kognitif 

Sifat garam yang 

terhidrolisis dan 

tidak terhidrolisis 

Sifat-sifat garam yang mengalami 

hidrolisis 

1 dan 5 C2 

Jenis garam yang mengalami 

hidrolisis parsial dan total 

2 C2 

pH garam yang 

terhidrolisis 

Menghitung pH larutan garam yang 

mengalami hidrolisis 

3 C3 

Aplikasi hitungan hidrolisis garam 

dalam kehidupan sehari-hari 

4, 6 dan 7 C4 

 

Adapun ringkasan tujuan dan teknik pengumpulan data dari jenis 

instrumen yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian disajikan 

pada Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Jenis instrumen penelitian, tujuan, dan teknik pengumpulan data 

No. 
Jenis 

Instrumen 
Tujuan 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 Self- Mendeskripsikan kemunculan habits of mind Sebelum dan 
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Selain itu instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran selama 

kegiatan penelitian antara lain: 

1. Lembar Asesmen Formatif dalam Bentuk Praktikum 

Setiap kelompok diberikan tugas untuk melakukan kegiatan praktikum 

yang terdapat pada lembar formatif kegiatan praktikum yang telah disediakan. 

Namun terdapat perbedaan lembar formatif kegiatan praktikum kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen, dimana pada kelompok kontrol langkah kerja 

praktikum telah disediakan sedangkan pada kelompok eksperimen langkah kerja 

praktikum tidak disediakan. 

2. Lembar Formatif Asesmen dalam Bentuk Pembuatan Laporan 

Praktikum 

Setiap siswa diberikan tugas untuk membuat laporan hasil praktikum pada 

format yang telah disediakan. Hasil laporan siswa diberikan umpan balik oleh 

guru baik secara tertulis ataupun secara lisan yang selanjutnya siswa diberikan 

kesempatan untuk memperbaiki laporan praktikum mereka. 

3. Tugas dan Lembar Observasi Presentasi Kelompok 

Setiap kelompok diberikan tugas untuk mempresentasikan hasil praktikum 

di depan kelas dalam bentuk power point. Lembar observasi presentasi kelompok 

berupa tabel yang diisi dengan cara memberikan tanda centang “ya” atau “tidak” 

pada jawaban yang sesuai. Tabel berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tentang 

keterlaksanaan presentasi kelompok yang berkaitan dengan indikator habits of 

mind. Lembar observasi ini diisi sebagai umpan balik dalam bentuk peer feedback 

pada kelas eksperimen, sedangkan untuk kelas kontrol diisi oleh guru. 

Assessment 

habits of mind 

 

siswa kelas eksperimen sebelum dan sesudah 

diterapkan strategi asesmen formatif dengan 

umpan balik. 

sesudah kegiatan 

pembelajaran 

2 Lembar 

observasi  

habits of mind 

Mendeskripsikan kemunculan habits of mind 

siswa  kelas eksperimen pada saat pembelajaran 

Pada saat kegiatan 

pembelajaran 

berlangsung 

3 Tes 

penguasaan 

konsep 

Mendeskripsikan penguasaan konsep siswa 

sebelum dan setelah diterapkan strategi asesmen 

formatif dengan umpan balik pada kelas 

eksperimen dan strategi asesmen formatif tanpa 

umpan balik pada kelas kontrol. 

Sebelum dan 

sesudah kegiatan 

pembelajaran 
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4. Kuis dan Rubrik 

Kuis diberikan kepada siswa pada akhir pertemua kedua dan ketiga dalam 

bentuk tes uraian. Tujuan dari pemberian kuis adalah untuk mengevaluasi 

penguasaan konsep siswa setelah pembelajaran. Pada kelas eksperimen hasil kuis 

diberikan umpan balik oleh guru baik secara tertulis ataupun secara lisan. Selain 

itu, pada setiap lembaran kuis kelas eskperimen dilengkapi dengan self evaluation 

yang diharapkan dapat membantu siswa untuk menyadari sejauh mana 

penguasaan konsep mereka terhadap materi yang telah disampaikan.  

Adapun lembaran-lembaran asesmen formatif yang digunakan dalam 

proses pembelajaran yang berupa tugas praktikum, tugas pembuatan laporan, 

tugas presentasi, lembar kuis, lembar peer feedback dan self evaluation, dikemas 

dalam bentuk LKS. Contoh LKS untuk kelas kontrol terdapat pada lampiran 7, 

sedangkan contoh LKS untuk kelas eksperimen terdapat pada lampiran 8. Adapun 

kisi-kisi dan rubrik untuk setiap asesmen formatif terdapat pada dalam lampiran 9. 

 

F. Proses Pengembangan Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data hasil penelitian yang dipercaya, diperlukan 

instrumen yang mempunyai validitas, reliabilitas, dan analisis lainnya yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan beberapa 

analisis terhadap instrumen yang digunakan, analisis tersebut antara lain: 

1. Analisis Validitas 

Content validity ratio (CVR) merupakan metode analisis validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini. CVR digunakan untuk memvalidasi butir soal 

yang terdapat pada tes penguasaan konsep. Sebelum dilakukan perhitungan CVR, 

setiap butir soal yang dikembangkan dinilai oleh dosen ahli dan beberapa guru 

mata pelajaran kimia. Apabila seorang ahli menyatakan butir soal tersebut valid 

maka butir soal tersebut diberi bobot 1 dan jika tidak valid maka bobot butir soal 

tersebut 0. Kemudian nilai CVR setiap butir soal dihitung menggunakan 

persamaan Lawshe sebagai berikut: 

CVR = 
𝑛𝑒−

𝑁

2
𝑁

2
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Keterangan: 

ne = Jumlah validator yang menyatakan valid 

N = Jumlah keseluruhan validator 

(Lawshe, 1975) 

 

 Selanjutnya, nilai CVR yang diperoleh dibandingkan dengan nilai 

minimum CVR seperti yang tercantum dalam Tabel 3.4. 

 

 

Tabel 3.4. Jumlah validator dan nilai miminum CVR 

Jumlah validator Nilai minimum CVR 

5 0,99 

6 0,99 

7 0,99 

8 0,75 

9 0,78 

10 0,62 

11 0,59 

12 0,56 

13 0,54 

14 0,51 

15 0,49 

20 0,32 

25 0,37 

30 0,33 

35 0,31 

40 0,29 

(Lawshe, 1975) 

 

 Jika butir soal yang memilliki nilai sama dengan atau lebih tinggi dari nilai 

minimum CVR maka butir soal tersebut diterima, sedangkan jika butir soal 

mempunyai nilai dibawah nilai minimum CVR maka butir soal tersebut ditolak. 

Adapun hasil perhitungan CVR untuk tes penguasaan konsep yang digunakan 

pada penelitian ini diperoleh dari 5 orang validator disajikan pada Tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5. Nilai CVR untuk setiap butir soal pada tes penguasaan konsep yang 

dikembangkan 

No. Submateri 
No. 

Soal 

Nilai CVR 

Kesesuaian 

Butir Soal 

Nilai CVR 

Kesesuaian 

Butir Soal 

Keputusan 
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dengan 

Indikator 

Penguasaan 

Konsep 

dengan 

Jenjang 

Kognitif 

1 

Sifat-sifat garam yang 

mengalami hidrolisis 

1 

dan 

5 

1 1 Diterima 

2 
Jenis garam yang mengalami 

hidrolisis parsial dan total 

2 1 1 Diterima 

3 
Menghitung pH larutan garam 

yang mengalami hidrolisis 

3 1 1 Diterima 

4 

Aplikasi hitungan hidrolisis 

garam dalam kehidupan 

sehari-hari 

4, 6 

dan 

7 

1 1 Diterima 

Berdasarkan Tabel 3.5 ke tujuh butir soal yang dikembangkan layak untuk 

digunakan sebagai instrumen dalam penelitian. 

2. Analisis Reliabilitas 

Analisis reliabilitas sebuah instrumen perlu dilakukan karena merupakan 

penyokong terbentuknya validitas. Reliabilitas alat penilaian merupakan ketetapan 

atau keajegan suatu alat penilaian dalam menilai apa yang dinilainya. Tetap atau 

ajeg bukan berarti sama melainkan mengikuti perubahan secara ajeg, artinya jika 

terjadi perubahan terhadap hasil penilaian, maka perubahan tersebut dikatakan 

tidak berarti, dengan syarat alat penilaian tersebut memiliki reliabilitas yang 

tinggi. Adapun metode uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan Cronbach’s Alpa, dengan persamaan: 

𝑟11 =  
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ) 

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas 

k = Jumlah soal 

Si
2 = Jumlah varian dari setiap butir soal 

St
2 = Varians total 

(Surapranata, 2009) 

Selanjutnya untuk mengetahui kriteria dari reliabilitas, digunakan 

pedoman kriteria penafsiran koefisien reliabilitas yang disajikan pada Tabel 3.6. 
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Tabel 3.6. Kriteria penafsiran reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Kriteria 

0,8 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,6 – 0,79 Tinggi 

0,4 – 0,59 Sedang 

0,2 – 0,39 Rendah 

< 0,2 Sangat Rendah 

(Surapranata, 2009) 

 Berdasarkan hasil uji coba tes penguasaan konsep yang selanjutnya diuji 

dengan bantuan SPSS 20, koefisien reliabilitas yang diperoleh sebesar 0,807 yang 

berarti soal tes memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi analisis 

secara kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif merupakan hasil dari tes 

penguasaan konsep, sedangkan data kualitatif merupakan hasil dari self-

assessment habits of mind dan lembar observasi habits of mind. Analisis data 

kuantitatif dibantu menggunakan software statistical package for sciences (SPSS) 

for windows versi 20. Berikut ini adalah uraian dari teknik analisis data penelitian: 

1. Data  Self-Assessment Habits Of Mind 

Data yang diperoleh dari self assessment habits of mind dianalisis dengan  

menggunakan skala likert dengan empat kategori tanggapan yakni, selalu, sering, 

kadang-kadang, dan pernah. Tanggapan selalu diberi skor 4, tanggapan sering 

diberi skor 3, tanggapan kadang-kadang diberi skor 2, dan untuk tanggapan 

pernah diberi skor 1. Selanjutnya jumlah skor dari hasil self assessment untuk 

setiap kategori habits of mind yang diperoleh, dikonversikan menjadi persentase 

dengan menggunakan rumus: 

Persentase = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 x 100 

Adapun kriteria persentase hasil self assessment untuk setiap kategori 

habits of mind disajikan pada Tabel 3.7. 

 

Tabel 3.7. Kriteria persentase hasil self-assessment habits of mind 
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Ketercapaian (%) Kriteria 

86-100 Sangat Baik 

75-85 Baik 

60-75 Cukup 

55-59 Kurang 

≤ 54 Sangat Kurang 

(Purwanto, 2009) 

2. Data Lembar Observasi Habits of Mind 

Pernyataan pada lembar observasi habits of mind sudah dilengkapi dengan 

rubrik yang menunjukkan gradasi mutu terbaik dengan skor 4, menuju mutu 

terendah dengan skor 1. Maka, selanjutnya jumlah skor dari hasil lembar 

observasi untuk setiap kategori habits of mind dianalisis dengan cara 

mengkonversikan jumlah skor yang diperoleh menjadi persentase menggunakan 

rumus yang sama dengan rumus persentase self assessment habits of mind. 

Adapun kriteria untuk persentase hasil lembar observasi habits of mind disajikan 

pada Tabel 3.7. 

3. Data  Tes Penguasaan Konsep Siswa 

Data yang diperoleh dari tes penguasaan konsep adalah skor dari pada tes 

awal dan tes akhir, yang dimaksudkan untuk mengukur penguasaan konsep siswa 

sebelum dan setelah diterapkan asesmen formatif dengan umpan balik pada kelas 

eksperimen dan asesmen formatif tanpa umpan balik pada kelas kontrol. Pada 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol, skor tes awal penguasaan konsep 

dibandingkan dengan skor tes akhir penguasaan konsep, dengan menggunakan 

persamaan yang dikembangkan oleh Hake (1999), yaitu: 

< 𝑔 >=
< 𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 > −< 𝑆𝑝𝑟𝑒 >

𝑆𝑚 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙−< 𝑆𝑝𝑟𝑒 >
 

Keterangan: 

<g> = skor rata-rata gain yang dinormalisasi 

<Spost> = skor rata-rata tes akhir yang diperoleh siswa 

<Spre> = skor rata-rata tes awal yang diperoleh siswa 

Sm ideal = skor maksimum ideal 

Kriteria peningkatan penguasaan konsep ditunjukkan oleh kriteria gain 

ternormalisasi menurut Hake (1999) diperlihatkan pada Tabel 3.8. 
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Tabel 3.8. Kriteria gain ternormalisasi 

Nilai <g> Kriteria 

<g> ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ <g> <0,7 Sedang 

<g> <0,3 Rendah 

 

Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi peningkatan penguasaan 

konsep siswa dilakukan one sample test dengan bantuan program SPSS. Sebelum 

dilakukan uji beda rata-rata, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat statistik 

melalui uji normalitas menggunakan uji Kolmogrov-Smirno¸dan uji homogenitas 

dengan menggunakan uji Levene Statistik. Kemudian diputuskan penerimaan atau 

penolakan hipotesis berdasarkan nilai signifikansinya. 

Gambar 3.2 merupakan bagan proses pengolahan data tes penguasaan 

konsep. 
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Gambar 3.2. Proses pengolahan data tes penguasaan konsep 


