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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Berdasarkan hipotesis penelitian yang dirumuskan di BAB II, pendekatan 

penelitianmenggunakan kuantitatif yang menguji teori tertentu. Dengan cara 

meneliti hubungan antar variabel suatu treatment atau intervensi hasil penelitian 

yang dikontrol oleh faktor-faktor lain(Creswell, 2014, hlm. 5 dan 216). Metode 

yang digunakan adalah quasi eksperimen, data berasal dari satu lingkungan yang 

telah ada tanpa intervensi langsung oleh peneliti, dengan sabyek kelompok utuh 

(intact group) Gozali (2008, hlm 17). 

Penelitian ini menggunakan desain faktorial (factorial design) 3 x 2,variabel 

penelitiannya, x1 :metode group investigation variabel independen sebagai 

treatment, x2 :kemandirian belajar (Tinggi, Sedang, Rendah) variabel independen 

sebagai faktor, y : kemampuan berpikir kritis sebagai variabel dependen. Untuk 

mengetahui lebih rinci bagaimana desain factorial dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Desain Eksperimen Faktorial 

Faktor 

(B) 

Metode 

(A) 

Group Investigation 

(Kelas eksperimen) 

(A1) 

Ceramah 

(Kelas Kontrol) 

(A2) 

Kemandirian Belajar Tinggi (B1) A1B1 A2B1 

Sedang (B2) A1B2 A2B2 

Rendah (B3) A1B3 A2B3 

Keterangan : 

A = Perlakuan dengan menggunakan metode pembelajaran 

A1 = Metode group investigation  

A2 = Metode ceramah 

B = Faktorial 

B1 = Kemandirian belajar tingkat tinggi 

B2 = Kemandirian belajar tingkat sedang 

B3 = Kemandirian belajar tingkat rendah 

Y = Kemampuan berpikir kritis 
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3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 11 Bandung kelas X 

peminat IIS yang terdiri dari 5 kelas yaitu X IIS1 jumlah siswa 41, X IIS2 jumlah 

36, X IIS3 jumlah 38, X IIS 4 jumlah siswa 41, dan X IIS 5 jumlah siswa 37 tahun 

pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 193 siswa. Penelitian ini dilakukan di SMA 

Negeri 11 Bandung beralamatkan di jalan Kembar Baru No. 23 Bandung. 

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan kelas yang sudah ada yaitu kelas 

X IIS 1 sebagai kelas eksperimen, dan X IIS 2 sebagai kelas kontrol. 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui fenomena dan cara mengatasi 

permasalahan terkait rendahnya kemampuan berpikir kritis, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Selanjutnya penelitian ini menggunakan cross sectional 

karena waktu penelitian dilakukan dalam rentang kurang dari satu tahun. 

3.3 Instrumen Penelitian  

3.3.1 Tes  

Penelitian ini menggunakan instrument tes untuk mengukur sejauh mana 

penggunaan group investigation terhadap kemampuan berpikir krtis. Menurut 

Riduwan (2013, hlm. 210) tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Tes diberikan dalam bentuk tes akhir (posttest), posttest diberikan 

setelah di berikan treatment, untuk mengetahui peningkatan skor hasil belajar 

siswa setelah diberikan treatment pada kelompok eksperimen dan kontrol. 

Selanjutnya instrumen tes penelitian ini di buat berdasarkan ranah kognitif 

taksonomi Anderson & Krathwohl yaitu C4 Menganalisis, dan C5 mengevaluasi 

disintetiskan kedalam indikator berpikir kritis dari Robet Ennis untuk 

mendapatkan data berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis terdiri dari 5 

indikator yaitu (Elementary Clarification (memberikan penjelasan sederhana), 

Basic Support(membangun keterampilan dasar), Inference (Menyimpulkan), 

Advance clasification (membuat klasifikasi lanjut), Strategies and tactics (strategi 

dan taktik).Tes yang digunakan adalah objektif tipe soal pilihan ganda, varieasi 

dan sebab akibat, sebanyak 30 butir soal yang terdiri dari beberapa indikator 
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nantinya benar-benar dapat mengukur kemampuan berpikir kritis, selanjutnya di 

uji validitas dan reabilitas serta di uji tingkat kesukaran dan daya pembedanya. 

Langkah-langkah menyusun instrumen tes dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menentukan tujuan tes 

Tujuan tes pada penelitian ini adalah untuk mengukur kemampuan berpikir 

kritis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi pada metode group 

investigation dan ceramah. 

2. Menentukan tipe soal 

Tipe soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes objektif tipe pilihan 

ganda, varieasi, dan sebab akibat yang nantinya di uji validitas, reabilitas, uji 

tingkat kesukaran dan daya pembedanya. 

3. Membuat kisi-kisi soal. 

4. Melaksanakan uji coba tes. 

5. Melaksanakan uji coba, baik validitas, relibilitas, tingkat kesukaran dan daya 

pembeda butir tes. 

6. Menggunakan soal yang telah diperbaiki dalam tes. 

3.3.2 Angket  

Menurut Riduwan (2013, hlm. 71), instrument angket adalah daftar 

pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons 

(responden) sesuai dengan permintaan pengguna. Angket dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengukur kemandirian belajar peserta didik apakah kemandirian 

belajar tinggi, sedang, dan rendah, jenis angket yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah angket tertutup (angket berstruktur), dimana angket disajikan dalam 

bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban 

yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda (x) atau 

tanda checklist(√),  

Ridwan (2010, hlm. 72). 

Peneliti menggunakan angket dengan skala ordinal bentuk likert dan 

membagikan angket kepada siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah 

selesai pemberian treatment dan posttes. Angket dalam penelitian ini berupa 

pertanyaan terdiri dari 20 peryataan disesuaikan dengan indikator kemandirian 
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belajar yang nantinya telah diuji validitas dan reabilitas instrumennya. Adapun 

angket yang dimaksud berisi peryataan S = Sering, K = Kadang-kadang, dan T 

= Tidak Pernah. 

3.4 Prosedur atau Langkah-Langkah Penelitian  

Mengingat pertimbangan waktu, biaya dan ketepatan penelitian untuk 

mengukur rendahnya kemampuan berpikir kritis, penelitian ini dilakukan di kelas 

X IIS 1 dan X IIS2 semester 2 Tahun ajaran 2015-2016. Kompetensi dasar yang 

digunakan dalam penelitian adalah mendeskripsikan sistem pembayaran dan alat 

pembayaran, yang telah disesuikan dengan KD yang berlangsung dilapangan. 

Selanjutnya untuk pelaksanaan penelitian dilaksanakan kurang lebih minggu 

ketiga bulan maret tanggal 21 sampai dengan  minggu ke 3 tanggal 28 april 2016, 

dimana waktu penelitian dilakukan di jam pelajaran ekonomi, banyaknya 

pertemuan disekolah satu kali dalam satu pekan, satu pertemuan 3x45. Langkah-

langkah peneliti untuk mengumpulkan data, dimulai dari studi pendahuan sampai 

semua data yang diperlukan terkumpul, detailnya adalah sebagai berikut:  

1. Tahap Pra penelitian 

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah tahap pendahuluan. Pada tahap 

ini, peneliti mengawali penelitian dengan observasi mencari informasi terkait 

proses belajar mengajar pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 11 Bandung 

sehingga diperoleh fenomena dan permasalahan yang dihadapi oleh pendidik 

dalam pembelajaran ekonomi. Kemudian melakukan pra penelitian dengan 

memberikan soal esai sebanyak 10 soal kepada seluruh siswa kelas X peminat IIS 

SMA Negeri 11 Bandung untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis. 

2. Tahap Pemilihan Sampel Penelitian  

Populasi penelitian yang akan dipilih adalah kelas X peminat IIS yang 

terdiri dari 5 kelas yaitu kelas X IIS1 yaitu41 siswa, X IIS2 36 siswa, X IIS3 38 

siswa, X IIS4 41 siswa, dan kelas X IIS 5 yaitu 37 siswa. sampel dalam penelitian 

ini menggunakan  kelas yang sudah ada, dan direkomendasarikan oleh guru mata 

pelajaran ekonomi kedua kelas yang sama.  
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3. Tahap Pembuatan Instrumen Penelitian 

Setelah penetapan tempat penelitian sudah jelas tahap selanjutnya adalah 

pembuatan instrument penelitian untuk mengumpulkan data penelitian yaitu 

menggunakan instrument angket untuk memperoleh data kemandirian belajar, soal 

tes berbentuk objektif pilihan ganda, variasi dan sebab akibat berjumlah 30 butir 

soal, untuk memperoleh data kemampuan berpikir kritis siswa. 

4. Tahap Uji Coba dan Perbaikan Instrumen 

Angket dan tes setelah yang telah dibuat oleh peneliti, tahap selanjutnya 

adalah melakukan uji coba, uji coba instrument dilakukan di SMA Negeri 15 

Bandung kelas XI IPS, untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya, tingkat 

kesukaran dan daya pembedanya. Setelah tahap uji coba instrument selesai, 

melakukan analisis instrument untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen 

yang akan dalam penelitian, tingkat reliabilitas, tingkat kesukaran soal dan daya 

pembeda. 

5. Treatment dan observasi 

Tahap selanjutnya adalah pemberian treatment menggunakan metode group 

investigation di kelas eksperiemen X IIS 1 dan treatment menggunakan metode 

ceramah di kelas kontrol X IIS 2. Pemberian treatment  di lakukan sebanyak 3X 

pertemuan.  

6. Pemberian post-test 

Setelah pemberian treatmen di kelas eksperimen yang menggunakan metode 

group investigation dan kelas kontrol menggunakan metode ceramah, tahap 

selanjutnya adalah pemberian post-test yang bertujuan untuk memperoleh data 

mengenai kemampuan berpikir kritis, yang nantinya di kelompokan dengan 

kemandirian belajar siswa. 

7. Penyebaran Angket 

Setelah pemberian posttest, langkah selanjunya menyebarkan angket, baik di 

kelas eksperimen yang menggunakan metode group investigation dan kelas 

kontrol yang menggunakan metode ceramah, untuk mengukur kemampuan 
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berpikir kritis yang nantinya di kategorikan dalam kemandirian belajar siswa 

tinggi, sedang dan rendah. 

8. Analisis Data Hasil Penelitian 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya 

peneliti menganalisis data. Analisis data yang dihitung diinterprestasikan, yang 

nantinya di uraikan untuk menjelasakan hasil penelitian dan memperkuat teroi 

yang digunakan serta membenarkan hasil penelitian terdahulu.  

9. Interpretasi Hasil Dan Pembahasan 

Tahap selanjutnya adalah interpretasi dan pembahasan hasil penelitian 

menggunakan statistik yang akan di uraikan dalam kalimat sehingga memudahkan 

pembaca untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

10. Penarikan Kesimpulan Penelitian dan Saran 

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang 

berisikan refleksi dari serangkaian kegiatan penelitian, untuk memberikan 

gambaran secara singkat dan menyeluruh mengenai hasil penelitian, selanjutnya 

pemberian saran bertujuan untuk menumbuhkan hasanah keilmuan sebagai 

pijakan untuk dapat dilakukannya penelitian lebih lanjut dan mendalam. 

Berdasarkan kronologis penelitian yang telah dijelaskan di atas, merupakan 

langkah-langkah yang dibuat sendiri oleh peneliti, untuk implementasi di 

lapangan mungkin peneliti akan mengalami beberapa kendala atau hambatan yang 

mengakibatkan perubahan instrument atau alur penelitian, untuk lebih memahami 

prosedur atau langkah-langkah penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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Gambar 3.1  
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3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Selanjutnya untuk identifikasi jenis variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini  melibatkan 3 (tiga) variabel yaitu variabel independen 1 (X1) 

adalah metode group investigation, variabel independen (X2) adalah sebagai 

variabel faktorial kemandirian belajar, variabel dependen (Y) kemampuan berpikir 

kritis, sehingga dapat di ilustrasikan sebagai berikut ini : 

1. Metode Group Investigation 

Metode group investigation pada penelitian ini sebagai variabel independen 

yang mempengaruhi variabel dependen. Untuk menggambarkan bagaimana 

implementasi metode group investigation selama proses pembelajaran di 

integarasikan dengan pendekatan saintifik yaitu Mengamati, Menanya, 

Mengeksplorasi, Mengasosiasi dan Mengkomunikasikan. Berikut ini adalah 

langkah-langkah implementasi metode group investigation: 

Tahap 1Seleksi Topik 

1. Guru menayangkan video yang berkaitan dengan materi sistem pembayaran 

dan evolusi sitem pembayaran, yang di tayangkan melalui LCD. (Mengamati) 

2. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya seputar video yang 

ditayangkan.(Menanya) 

3. Guru mengarahkan dan mengorganisasikan siswa menjadi beberapa kelompok 

yang terdiri dari 5-6 orang yang heterogen. (Mengorganiasikan) 

4. Guru memberikan instruksi diskusi dengan menggunakan metode group 

investigation, dan guru membagikan kasus yang dituangkan di LKS, 

kemudian guru mengistrusikan untuk mengidentifikasi dan mengenalisi kasus 

yang telah dibagikan pada masing-masing kelompok. (Mengamati) 

Tahap 2 Perencanaan Koperatif (kerja sama) 

4. Guru membimbing anggota kelompok untuk melakukan perencannan dengan 

mengistruksikan setiap kelompok memilih ketua kelompok masing-masing. 

(Mengorganiasikan) 

5. Selanjutnya guru dan peserta didik merencanakan prosedur pembelajaran, 

dengan membagi tugas masing-masing kelompok serta tujuan dari sub topik 

yang akan dibahas.(Mengasosiai) 
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6. Guru membimbing peserta didik dalam mengidentifikasi permasalahan yang 

muncul, atau kurang paham mengenai masalah yang ada di LKS. (Menanya) 

Tahap 3 Implementasi 

6. Tahap ini peserta didik di arahkan menerapkan rencana atau pembagian tugas 

tiap kelompok di dalam menyelesaikan masalahnya. (Mengasosiasi) 

7. Guru mengarahkan peserta didik untuk memanfaatkan sumber-sumber yang 

relevan seperti internet, buku penujang lainnya, koran dan artikel yang ada di 

perpustakaan untuk menyelesaikan sub topik yang bahas. (Mengesksplorasi) 

8. Guru secara ketat mengikuti perkembangan setiap kelompok dan menawarkan 

bantuan bila diperlukan.(Mengasosiasi) 

Tahap 4 Analisi dan Sintetis 

9. Guru membimbing peserta didik untuk mengklasifikasikan informasi yang 

ditemukan sesuai permasalah yang ingin dipecahkan. (Mengasosiasi) 

10. Peserta didik menganalisis dan mensintetiskan informasi yang diperoleh setiap 

anggota kelompok untuk di ringkas dan dikemas semenarik mungkin dalam 

bentuk laporan kelompok. (Mengeksplorasi) 

Tahap 5 Presentasi Hasil Final 

11. Pada tahap ini guru mengarahkan peserta didik untuk bersiap-siap 

mempresentasikan hasil laporan kelompok, yang pembagiannya dikoordinasi  

oleh guru dengan cara mengundi (kocok arisan), yang nantinya semua 

kelompok harus mempresentasikan hasil laporan kelompoknya dengan waktu 

kurang lebih 20 menit. (Mengkomunikasi) 

12. Guru mengarahkan siswa untuk berparisipasi aktif dan saling terlibat satu 

sama lain di dalam presentasi. (Mengkomunikasi) 

Tahap 6 Evaluasi 

13. Pada tahap evaluasi guru dan peserta didik secara bersama-sama melakukan 

evaluasi dengan memebrikan reward seperti komentar, tepuk tangan kepada 

kelompok yang memprensentasikan laporannya. (Mengkomunikasi) 
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14. Guru mengevaluasi masing-masing kelompok terhadap kerja keras 

menyelesaikan masalah, kekompakan kelompok, dan kemenarikan laporan 

yang telah dipresetasikan. (Mengeksplorasi) 

15. Guru melakukan evaluasi individu untuk masing-masing kelompok dalam 

keterlibatan, berpartisipasi dengan kelompok lain dan kontribusi secara 

individu di dalam menyelesaikan masalah di kelompoknya. (Mengeksplorasi) 

 

2. Kemandirian Belajar Siswa 

Kemandirian belajar pada penelitian ini adalah variabel independen factorial 

yang mempenegaruhi varaibel dependen. Kemandirian belajar di ukur 

menggunakan angket sebanyak 20 pernyataan yang telah di sesuaikan dengan 

indikator kemandirian belajar. Untuk mengimplementasikan kemandirian belajar 

selama proses pembelajaran, berikut ini adalah indikator kemandirian dan 

bagaimana mengukur kemandirian belajar setiap siswa:  

1. Inisiatif belajar, dimana siswa mempunyai kemamuan atau inisiatif 

intriksik yang muncul pada perubahan belajar siswa. Ukuran inisiataif 

belajar terdiri dari: Menyiapkan perlengkapan sekolah, Mengulangi 

pelajaran di rumah, dan Belajar sendiri di rumah. 

2. Mendiagnosis kebutuhan belajar, indikator ini siswa dapat mengkontrol 

kebutuhan belajarnya, dengan mengukur: Membutuhkan bantuan teman, 

Belajar sesuai dengan jadwal yang di buat, dan menyediakan waktu 

tambahan untuk belajar di rumah. 

3. Menetapakan target dan tujuan belajar, siswa sebagai penentu 

keberhasilan belajarnya, dengan menentukan target yang akan di capai 

baik setiap harinya maupun setiap tahunya. Untuk dapat mengukur dalam 

menetapkan target dan tujuan belajar terdiri: keyakinan dalam 

mengerjakan tugas, menetapakan jam belajar, dan membuat rencana 

kerja. 

4. Mengontrol belajar, dimana siswa sebagai pribadi yang mengkontrol 

belajarnya, tanpa harus di suruh dan tergantung orang lain. Unutk 

mengukur inidkator ini terdiri dari : Percaya dengan kemampuan sendiri, 

fokus untuk belajar. 
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5. Memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan, pemahaman belajar 

tidak hanya diperoleh selama di sekolah dan diberikan oleh guru saja, 

akan tetapi inikator memanfaatkan dan mencari sumber relevan ini siswa 

dibiasakan untuk memanfaatkan teknologi, dan lingkungan sekitar. 

Mengukur indikator ini yaitu: penggunaan internet, penggunaan buku 

teks, dan memanfaatkan perpustakaan. 

6. Memilih dan menetapkan strategi belajar, siswa sebagai penentu 

kebehasila belajarnya, harus diaahkan dapat mentapkan startegi yang 

tepat unutk belajarnya. Indikator ini diukur melalui : memilih belajar dari 

pada bermain, membuat peta konsep, dan bertanya pada orang lain (bisa 

guru, dan teman) 

7. Mengevaluasi proses dan hasil belajar, pada indikator ini siswa dapat 

mengevaluasi belajarnya, apakah sudah berhasil atau belum. 

Pengukurannya tediri dari :memperbaiki hasil belajarnya, mengumpulkan 

tugas tepat waktu, dan mengerjakan tugas sendiri. 

 

3.Berpikir Kritis  

Berpikir kritis dalam penelitian ini sebagai variabel dependen, dimana 

variabel yang menjadi masalah penelitian. Berpikir kritis di ukur menggunakan tes 

yang telah di sesuaikan dengan indikator berpikir kritis, sebanyak 30 soal tes 

terdiri dari tipe soal pilihan ganda, vareasi dan sebab akibat. Berikut inikator yang 

perlu diperhatikan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis: 

1. Elementary clarification (memeberikan penjelasan sederhana), Tingkat 

ketepatan dalam memfokuskan pertanyaan, menganilis bertanya dan 

menjawab pertanyaan yang menantang. 

2. Basic support (membangaun keterampilan dasar), Tingkat ketepatan 

dalam mempertimbangkan kredibitas ( kriteria suatu sumber), dan 

mengobserva. 

3. Inference (menyimulkan), Tingkat ketepatan dalam membuat dediksi,  

mempertimbangkan hasil deduksi atau keputusan yang diambil. 

4. Advance classification (membuat klasifikasi lanjut), Tingkat ketepatan 

dalam mengidentifikasi istilah dan mempertimbangkan definisi, asumsi 

yang diambil atau diputuskan. 
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5. Strategies and tactics (startegis dan taktik), Tingkat ketepatan dalam 

memutuskan suatu tindakan, dan berinteraksi dengan orang lain. 

 

3.6 Analisis Data 

Riduwan, (2013, hlm. 228) menjelaskan bahwa prasyarat instrumen 

penelitian  tes yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesulitan butir soal dan daya 

pembeda, serta instrument angket yaitu validitas dan reliabilitas untuk mengukur 

kemandirian belajar siswa. 

3.6.1 Validitas dan Reliabilitas 

Instrument yang digunakan dalam penelitian, haruslah di uji tingkat 

validitas instrumennya. Menurut Sudjana (2012, hlm. 12) validitas berkenaan 

dengan ketetapan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul 

menilai apa yang seharusnya dinilai.Sebelum angket dan tes digunakan sebagai 

alat pengumpulan data, terlebih dahulu angket dan tes diuji coba dengan analisis 

validitas dan reabilitas datanya. Instrument tes penelitian harus benar-benar 

mengukur kemampuan berpikir kritis, yang merupakan masalah penelitian ini dan 

instrumen angket mengukur kemandirian belajar siswa, di sesuikan dengan 

indikator. 

Instrumen  tes berbentuk objektif dengan tipe pilihan ganda, vareasi dan 

sebab akibat sebanyak 30 soal dan instrument angket terdiri dari 20 pertanyaan, 

diuji cobakan dan dihitung validitasnya, dengan mengunakan SPSS 16 dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menyiapkan tabel perhitungan di exsel untuk mempermudah memasukan 

data ke dalam SPSS. 

2. Buka aplikasi SPSS, masukan data yang sudah ada di exsel, pada kolom 

data view, selanjutnya atur data pad kolom Variable view, ubah nama 

sesuikan dengan data dan ubah decimal dengan angka 0. 

3. Selanjutnya pilih Analyze, klik correlate, pilih Bivariate, pindahkan 

semua variabel dari kolom kiri ke kolom kanan, pilih pearson, two-tailed 

dan klik flag significant correlations, lalu klik OK. 

4. Lakukan kembali seperti langkah di atas, untuk pengujian validitas 

angket dilakukan cara yang sama seperti uji validitas pada butir soal. 
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Ketentuan interpretasi ini digunakan dk = N-2, derajat kebebasan tersebut 

dikonsultasikan pada tabel nilai ‘r’ product moment, pada taraf signifikansi 5% , 

dengan syarat interpretasi sebagai berikut : Jika rhitung > rtabel berarti data valid, dan 

Jika rhitung < rtabel berarti data tidak valid dimana rtabel = 0,374.Berikut ini adalah 

hasil rekapitulasi uji validitas dan reliabilitasbutir angket dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.2 

Hasil Rekapitulasi Uji Validitas Butir Angket Kemandirian Belajar 

No 

Soal r hitung r tabel Keterangan 

1 0,413 0,374 Valid 

2 0,848 0,374 Valid 

3 0,523 0,374 Valid 

4 0,729 0,374 Valid 

5 0,486 0,374 Valid 

6 0,782 0,374 Valid 

7 0,710 0,374 Valid 

8 0,555 0,374 Valid 

9 0,458 0,374 Valid 

10 0,804 0,374 Valid 

11 0,567 0,374 Valid 

12 0,848 0,374 Valid 

13 0,518 0,374 Valid 

14 0,784 0,374 Valid 

15 0,794 0,374 Valid 

16 0,486 0,374 Valid 

17 0,895 0,374 Valid 

18 0,949 0,374 Valid 

19 0,815 0,374 Valid 

20 0,662 0,374 Valid 

Setelah instrumen dinyatakan valid, langkah selanjutnya menguji 

reliabilitasnya.Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan diulang. Pengujian 

reliabilitas instrumen tes dan angket dilakukan menggunakan aplikasi SPSS 16 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Gunakan data yang sudah dikelompokan pada perhitungan validitas. 
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2. Pilih analyze, klik scale, pilih reliability analysis, pindahkan semua 

variabel yang ada di kolom kiri, selain total, selanjutnya klik statistics, 

pilih kolom descriptive for klik scale if item deleted, lalu klik continue. 

3. Lakukan langkah yang sama untuk menguji reliabilitas angket, dan di 

interprestasikan dengan R tabel, berikut ini adalah hasil rekapitulasi uji 

reliabilitas butir angket. 

Tabel 3.3 

Hasil Rekapitulasi Uji Reliabilitas Butir Angket Kemandirian Belajar 

JumlahInstrumen rtabel rhitung keterangan 

20 item  0,374 0,935 Reliabel 

Berdasarkan hasil uji coba validasi dan reliabilitas instrument angket, 

diketahui 20 item angket dinyatakan valid dan tingkat reliabilitas tinggi, sehingga 

instrument angket layak digunakan untuk mengukur kemandirian belajar siswa. 

Selanjutnya adalah hasil rekapitulasi uji validitas dan reliabilitas instrument tes 

untuk mengukur berpikir kritis peserta didik sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Hasil Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Berpikir Kritis 

No 

Soal r hitung r tabel Keterangan 

No 

Soal r hitung r tabel Keterangan 

1 0,523 0,374 Valid 16 0,441 0,374 Valid 

2 0,662 0,374 Valid 17 0,441 0,374 Valid 

3 0,795 0,374 Valid 18 0,052 0,374 Tidak Valid 

4 0,748 0,374 Valid 19 0,485 0,374 Valid 

5 0,624 0,374 Valid 20 0,130 0,374 Tidak Valid 

6 0,567 0,374 Valid 21 0,622 0,374 Valid 

7 0,527 0,374 Valid 22 0,677 0,374 Valid 

8 0,710 0,374 Valid 23 0,429 0,374 Valid 

9 0,633 0,374 Valid 24 0,714 0,374 Valid 

10 0,139 0,374 Tidak Valid 25 0,643 0,374 Valid 

11 0,628 0,374 Valid 26 0,519 0,374 Valid 

12 0,441 0,374 Valid 27 0,603 0,374 Valid 

13 0,486 0,374 Valid 28 0,643 0,374 Valid 

14 0,397 0,374 Valid 29 0,710 0,374 Valid 

15 0,539 0,374 Valid 30 0,420 0,374 Valid 
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Tabel 3.5 

Hasil Rekapitulasi Uji Reliabilitas Butir Soal Berpikir Kritis 

Jumlah 

Instrumen 

rtabel rhitung keterangan 

10 item  0,374 0,831 Reliabel 

10 item 0,374 0,504 Reliabel 

10 item 0,374 0,793 Reliabel 

Berdasarkan hasil uji validitas instrument tes, serta reliabilitas diketahui 

sebanyak 27 item soal dinyatakan valid, dan 3 item soal tidak valid, yaitu butir 

soal tes no (10,18,dan 20 ), soal tes yang tidak valid akan diperbaikai oleh 

peneliti. Sehingga peryataan yang tidak valid tersebut masih dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data berpikir kritis peserta didik, selanjutnya untuk tingkat 

reliabilitas butir soal tes terdiri dari 3 bentuk yaitu soal objektif dengan tipe 10 

butir soal pilihan ganda, tingkat reliabilitasnya sebesar 0,831yang artinya 

mempunyai tingkat reliabilitas tinggi, 10 butir soal vareasi tingkat reliabilitasnya 

0,504 yang artinya mempunyai tingkat reliabilitas sedang, dan 10 butir soal sebab 

akibattingkat reliabilitasnya 0,793 yang artinya mempunyai tingkat reliabilitas 

tinggi,untuk lebih teperinci mengenai data validitas dan reliabilitas butir soal tes 

dapat di lihat pada lampiran. 

3.6.2 Uji Tingkat Kesukaran dan Daya Pembeda Instrumen Tes 

Upaya memperoleh kualitas soal yang baik, disamping memenuhi validitas 

dan reabilitas adalah adanya keseimbangan tingkat kesulitan soal. Keseimbangan 

yang dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk mudah, sedang dan 

sukar secara proposional (Sudjana, 2012:135). Menggunakan rumus sebagai 

berikut : I = 
N

B  

Keterangan : 

I = indeks kesulitan untuk setiap butir soal 

B = banyaknya peserta didik yang menjawab benar setiap butir soal 

N = banyak peserta didik menjawab benar pada soal yang  dimaksudkan 

Adapun kriteria indeks kesulitan soal, sebagai berikut: 

0 – 0,25  = soal kategori sukar 

0,25 – 0,75  = soal kategori sedang 

Lebih dari 0,75 = soal kategori mudah 

Setelah menguji tingkat kesulitan soal tes, maka langkah selanjutnya 

analisis daya pembeda. Dengan mengkaji butir-butir soal bertujuan untuk 
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mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan peserta didik yang tergolong 

mampu (tinggi prestasinya) dengan peserta didik yang tergolong kurang atau 

lemah prestasinya (Sudjana, 2012:141). Cara yang biasa dilakukan dalam analisis 

daya pembeda adalah dengan rumus :


















B

B

A

A

J

B

J

B
PBPAD  

Keterangan : 

D = indeks diskriminasi (daya pembeda) 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyak peserta kelompok bawah 

BA = banyak peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB = banyak peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Sedangkan untuk melihat apakah daya pembeda jelek, cukup, baik dan baik 

sekali dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.6 

Klasifikasi Daya Pembeda 

Rentang Nilai D Klasifikasi 

D < 0,20 Jelek 

0,20 ≤ D < 0,40 Cukup 

0,40 ≤ D < 0,70 Baik 

0,70 ≤ D < 1,00 Baik Sekali 

Berikut ini adalah hasil rekapitulasi uji kesukaran dan daya pembeda 

instrument butir soal untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa : 

Tabel 3.7 

Rekapitulasi Tingkat KesukaranButir Soal Berpikir Kritis 

 

No 

Soal 

Indeks 

Tingkat 

Kesukaran 

Klasifikasi 
No 

Soal 

Indeks 

Tingkat 

Kesukaran 

Klasifikasi 

1 0,21 Sukar 16 0,32 Sedang 

2 0,32 Sedang 17 0,32 Sedang 

3 0,29 Sedang 18 0,29 Sedang 

4 0,57 Sedang 19 0,32 Sedang 

5 0,29 Sedang 20 0,32 Sedang 

6 0,36 Sedang 21 0,50 Sedang 

7 0,46 Sedang 22 0,50 Sedang 

8 0,29 Sedang 23 0,14 Sukar 

9 0,43 Sedang 24 0,43 Sedang 

10 0,68 Sedang 25 0,18 Sukar 
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No 

Soal 

Indeks 

Tingkat 

Kesukaran 

Klasifikasi 
No 

Soal 

Indeks 

Tingkat 

Kesukaran 

Klasifikasi 

11 0,25 Sedang 26 0,43 Sedang 

12 0,32 Sedang 27 0,29 Sedang 

13 0,25 Sedang 28 0,18 Sukar 

14 0,32 Sedang 29 0,11 Sukar 

15 0,39 Sedang 30 0,29 Sedang 

Berdasarkan hasil rekapitulasi uji kesukaran butir soal tes untuk mengukur 

berpikir kritis siswa, rata-rata butir soal menunjukan kategori tingkat kesukaran 

sedang, dan terdapat 5 butir soal yang memiliki kategori sukar. Selanjutnya untuk 

daya pembeda butir soal tes dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.8 

Rekapitulasi Daya Pembeda Butir Soal Berpikir Krits 

No 

Soal 

Indeks 

Diskriminasi 
Klasifikasi 

No 

Soal 

Indeks 

Diskriminasi 
Klasifikasi 

1 0,29 cukup 16 0,36 Cukup 

2 0,50 Baik 17 0,36 Cukup 

3 0,57 Baik 18 0,14 Jelek 

4 0,71 Baik Sekali 19 0,36 Cukup 

5 0,57 Baik 20 -0,07 Jelek  

6 0,57 Baik 21 0,43 Baik 

7 0,36 Cukup 22 0,86 Baik Sekali 

8 0,57 Baik 23 0,14 Jelek 

9 0,43 Baik 24 0,86 Baik Sekali 

10 0,07 Jelek 25 0,21 Cukup 

11 0,36 Cukup 26 0,43 Baik 

12 0,36 Cukup 27 0,43 Baik 

13 0,36 Cukup 28 0,21 Baik 

14 0,21 Cukup 29 0,21 Baik 

15 0,50 Baik 30 0,29 Baik 

Berdasarkan hasil rekapitulasi daya pembeda butir soal tes untuk mengukur 

berpikir kritis peserta didik pada tabel di atas, dapat dikategorikan apakah butir 

soal mempunyai daya pembeda jelek, cukup, baik dan baik sekali, yaitu kategori 

daya pembeda butir soal baik sekali, soal no 4,22, dan 24, butir soal kategori daya 

pembeda baik yaitu soal no 2,3,5,6,8,9,15,21,26,27,28,29, dan 30, butir soal 



65 
 

Maya Meilia, 2016 
PENGARUH METODE GROUP INVESTIGATION TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DENGAN 
VARIABEL MODERATOR KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

kategori daya pembeda cukup soal no 1,7,11,12,13,14,16,17,19, dan 25, 

selanjutnya kategori daya pembeda jelek yaitu soal no 10, dan 20. 

3.7 Uji Prasyarat Statistik Parametris 

Syarat utama menggunakan statistik parametris adalah data berbentuk 

interval, data harus normal dan homogeny. Uji normalitas digunakan unutk 

mengetahui normal atau tidaknya distribusi data. Pengujian normalitas data 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov,menggunakan bantuan software komputer 

SPSS versi 16. Kriteria pengujiannya adalah jika nilai Sig. (Signifikansi) atau 

nilai probabilitas < 0.05 maka distribusi tidak normal, sedangkan jika nilai 

Sig(Signifikansi) atau nilai probabililtas > 0.05 maka distribusi normal.  

Berikut ini adalah langkah-langkah menggunakan rumus uji Kolmogorov-

Sminov adalah : siapkan data dalam bentuk exsel, kemudian buka aplikasi SPSS, 

masukan data atau copy (posttest kelas eksperimen, kemandirian belajar kelas 

eksperimen, posttest kelas kontrol, dan kemandirian belajar kelas kontrol), klik 

analyze, pilih Nonparametric Tests, dan klik 1-Sample K-S, masukan data posttest 

kelas eksperimen dan kontrol pada kolom Test Variable List lalu klik OK.  

Setelah data dinyatakan berdistribusi normal, langkah selanjutnya adalah 

menguji homogenitas data, yang bertujuan untuk menguji kesamaan beberapa 

bagian sampel, sehingga generalisasi terhadap populasi dapat dilakukan. 

Perhitungan uji homogenitas menggunakan program pengolahan data dengan uji 

Levene(Levene Test) menggunakan bantuan software komputer SPSS versi 16. 

Kriteria pengujiaanya adalah apabila nilai Sig (Signifikansi) atau nilai 

probabilitas < 0.05 maka data berasal dari populasi yang mempunyai varians tidak 

sama, sedangkan jika nilai Sig (Signifikansi) atau nilai probabilitas> 0.05 maka 

data berasal dari populasi varians yang sama. Data yang digunakan untuk menguji 

homogenitas penelitian ini menggunakan data posttest kelas eksperimen dan 

kontrol, berikut ini adalah langkah-langkah analisis data homogenitas 

menggunakan uji Levene: siapkan data dalam bentuk excel, buka aplikasi SPSS, 

masukan data (posttest kelas eksperimen dan kontrol, metode kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, dan kemandirian belajar di kelas eksperimen dan kontrol), pilih 

menu analyze, klik compare means, pilih one way ANOVA, selanjutnya data 
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posttest masukan pada kolom Dependent List, sedangkan data metode di masukan 

pada Faktor, pilih options klik homogeneity of variance test lalu klik OK. 

3.8 Uji Hipotesis 

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

statistik inferensial parametris two-way ANOVA (two factors model), penelitian 

eksperimen digunakan untuk menguji main dan interaction effect (Ghozali, 2008: 

116). Main effect adalah pengaruh variabel independen (metode/kemandirian 

belajar) terhadap variabel dependen (kemampuan berpikir kritis), sedangkan 

interaction effect merupakan gabungan (joint effect) dua variabel independen 

(metode*kemandirian belajar) terhadap variabel dependen (kemampuan berpikir 

kritis). Selanjutnya asumsi menggunakan rumus ANOVA apabila dalam analisis 

data yang digunakan tidak homogen dan normal, ANOVA tetap robust (kuat) 

untuk digunakan (Ghozali, 2011). 

Langkah-langkah yang diperlukan dalam pengujian hipotesis 1 dan 2 main 

effect dengan two-way ANOVA menggunakan bantuan software komputer SPSS 

versi 16 adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan data metode pembelajaran (kelas eksperimen dan kontrol) dalam 

bentuk kolom yang sama, data kemandirian belajar baik kelas 

eksperimen dan kontrol di kolom yang sama, dan data kemampuan 

berpikir kritis kelas eksperimen dan kontrol pada kolom yang sama juga 

pada exel. 

2. Selanjutnya copy data exel ke SPSS. 

3. Klik Analyze pilih General Linear Model, klik Univariate. 

4. Masukan data berpikir krtitis pada Dependent Variable. 

5. Masukan data metode dan kemandirian belajar pada Fixed Faktor (s). 

6. Klik Plot, kemudian masukkan metode pada kolom Horizontal axis. 

7. Masukkan kemandirian belajar pada kolom Separated Lines dan klik add 

lalu klik OK. 

Selanjutnya untuk menguji hipotesis ke-3 yaitu interaction effect merupakan 

gabungan (joint effect) dua variabel independen (metode*kemandirian belajar) 

terhadap variabel dependen (kemampuan berpikir kritis), yaitu menggunakan 

bantuan software komputer SPSS versi 16 sebagai berikut : 
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1. Siapkan data metode pembelajaran (kelas eksperimen dan kontrol) dalam 

satu kolom yang sama, data kemadirian belajar siswa kelas eksperimen 

dan kontrol di kolom yang sama, data posttest kemampuan berpikir kritis 

kelas eksperimen dan kontrol di kolom yang sama, dan interaksi 

metode*kemandirian belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol di 

kolom yang sama juga pada exsel. 

2. Selanjutnya buka aplikasi SPSS, copy data di SPSS. 

3. Klik Analyze, pilih General Linear Model, klik Univariante. 

4. Masukkan data kemampuan berpikir kritis pada kolom Dependent 

Variable. 

5. Selanjutnya masukkan variable interaksi pada kolom Fixed Factor (s). 

6. Klik Post Hoc, masukkan interaksi pada kolom Post hoc for. 

7. Pilih salah satu jenis analisis :klikTukey. 

8. Klik Plot, selanjutnya masukkan interaksi pada Horizontal Axis, klik add 

dan klik OK. 

Selanjutnya untuk mengatahui apakah hipotesis H0 diterima atau H0 di 

tolak, apabila tingkat signifikasinya >0,05 maka H0 ditolakdan Ha di terima, 

berarti ada perbedaan dan apabila signifikansinya <0,05 maka H0 diterima dan Ha 

di tolak maka tidak ada perbedaan. Untuk lebih jelasnya variabel penelitian akan 

dirumuskan dalam model dan hipotesis statistik sebagai berikut : 

 

 

Hipotesis statistik penelitian : 

Efek utama (Main Effect) : 

a. H0 : β1 = β2 = 0 (Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa 

yang menggunakan metode group investigation dengan metode ceramah) 

HA : tidak semua βm sama dengan nol (Terdapat perbedaan kemampuan 

berpikir kritis siswa yang menggunakan metode group investigation dengan 

metode ceramah). 

H0 ditolak jika F1 >, F (α c-1, cr (n-1) atau ρ < α 
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b. H0 : α1 = α2 = α3 = 0 (Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis 

siswa yang menggunakan metode group investigation dengan kemandirian 

belajar tinggi, sedang dan rendah). 

HA : tidak semua αk sama dengan nol (Terdapat perbedaan kemampuan 

berpikir kritis siswa yang menggunakan metode group investigation dengan 

kemandirian belajar tinggi, sedang dan rendah).  

H0 ditolak jika F2.>, F (α r-1, cr (n-1) atau ρ < α 

Efek Interaksi (Interaction Effect): 

c. H0 : (βα)m1 = (βα)m2 = (βα)m3 = 0 (Tidak ada interaksi metode pembelajaran 

dengan kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis) 

H1 = tidak semua (βα)misama dengan nol (Ada interaksi metode pembelajaran 

dengan kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis) 

H0 ditolak jika F3 >, F (α, (c-1)(r-1), cr (n-1)) atau ρ < α 

 


