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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di salah satu SMA Negeri Favorit yang terdapat 

di kota Bandung. Pengambilan data dilakukan pada minggu pertama bulan 

februari 2016 sampai dengan minggu ketiga bulan februari 2016, yang 

dilakukan sebanyak lima kali pertemuan (5 x 90 menit). 

Populasi dalam kegiatan penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI 

sebanyak 9 kelas, sedangkan sampel yang digunakan untuk penelitian adalah 

siswa-siswi kelas XI-7 dan XI-8 sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol 

yang masing-masing kelas berjumlah 37 orang. Pemilihan sample penelitian 

dilakukan secara purposive (purposive sampling) dari populasi yang ada, 

dengan dasar pertimbangan bahwa kedua sampel tersebut memiliki rata-rata 

nilai yang hampir sama (memiliki rata-rata kemampuan akademik yang hampir 

sama).  

 

B. Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah quasy experimental design 

atau eksperimen semu yang memiliki karakteristik yaitu mengkaji keadaan 

praktis suatu objek, yang di dalamnya tidak mungkin untuk mengontrol semua 

variabel yang relevan kecuali variabel-variabel yang diteliti. Metode ini 

dianggap cocok untuk penelitian pendidikan, mengingat banyak faktor yang 
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diprediksi berpengaruh terhadap hasil penelitian yang tidak dapat atau sulit 

untuk dikontrol (Sugiyono, 2011).  Desain quasy experiment yang digunakan 

adalah The Matching Pre-test Post-test Control Group Design (Fraenkel, 2007). 

 

Tabel 3.1 The Matching Pretest-Posttest Control Group Design 

Kelas Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksperimen M X1 T1 X2 

Kontrol M X1 T2 X2 

(Sumber: Frankel, 2007)  

Keterangan: X1   =  Pre-test 

T1    =  Penerapan Diagram Vee dalam Pembelajaran Berbasis 

Masalah  

T2   =  Pembelajaran Berbasis Masalah tanpa Diagram Vee 

X2   =  Post-test 

M  =  Matching (siswa dalam kelas eksperimen dan kelas 

kontrol memiliki rentang usia dan rata-rata prestasi 

akademik yang sama) 

 

Sampel diberikan perlakuan yang berbeda, yakni kelas eksperimen 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan penerapan 

Diagram Vee, sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah tanpa Diagram Vee. Dalam rangka mengendalikan ancaman 

validitas internal dalam penelitian, berupa bias yang mungkin muncul karena 

seleksi individu yang berbeda untuk kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol, peneliti melakukan cara frequency distribution matching di mana setiap 

siswa dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol dialokasikan memiliki rentang 

umur yang sama dan rata-rata prestasi akademik yang sama.  



41 
 

Iseu Laelasari, 2016 
PENERAPAN DIAGRAM VEE DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN METAKOGNISI PADA MATERI SISTEM RESPIRASI 
Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

C. Definisi Operasional 

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda maka dijelaskan 

beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini: 

a. Penerapan Diagram Vee dalam Pembelajaran Berbasis Masalah dilakukan 

dengan memodifikasi empat sintaks dalam PBL menggunakan pola 

Diagram Vee. Sintaks kesatu (orientasi peserta didik pada masalah) 

dimodifikasi dengan menentukan focus question, sintaks kedua 

(mengorganisasi peserta didik untuk belajar) dimodifikasi dengan 

merencanakan dan menentukan langkah/ prosedur terkait dengan object dan 

event (kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data)), sintaks ketiga 

(membimbing penyelidikan individual/ kelompok) dimodifikasi dengan 

mengarahkan siswa untuk mengumpulkan data dan melakukan record data 

dari object dan event yang telah diperoleh melalui prosedur yang telah 

dirancang, sintaks keempat (mengembangkan dan menyajikan hasil karya) 

dimodifikasi dengan kegiatan mentransfomasi data,  dan membimbing siswa 

dengan sejumlah pertanyaan untuk bisa membangun aspek konseptual, 

menentukan knowledge claim (berupa kesimpulan) dan value claim (berupa 

ide/gagasan siswa) untuk menjawab focus question. Dalam prosesnya siswa 

tidak diajarkan untuk membuat Diagram Vee, tetapi guru membimbing 

proses belajar siswa mengikuti langkah-langkah dalam Diagram Vee.  
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b. Kemampuan berpikir kritis merupakan skor kemampuan berpikir yang 

diperoleh siswa untuk memecahkan permasalahan yang disajikan dalam 

bentuk soal essai berdasarkan indikator berpikir kritis berupa kemampuan 

melakukan klarifikasi dasar, membangun keterampilan dasar membuat 

kesimpulan, melakukan klarifikasi lanjut dan menggunakan taktik dan 

strategi. Kemampuan berpikir kritis ini diukur sebelum (pretest) dan setelah 

(postest) pembelajaran sistem respirasi.  

c. Kemampuan metakognisi merupakan skor kemampuan siswa untuk 

menentukan langkah dalam memecahkan suatu permasalahan, yang 

disajikan dalam bentuk soal essai berdasarkan indikator kemampuan 

metakognisi, berupa pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, 

pengetahuan kondisional, perencanaan, strategi pengaturan informasi, 

monitoring komperhensif, memperbaiki kesalahan dan evaluasi. 

Kemampuan ini diukur sebelum (pretest) dan setelah (posttest) 

pembelajaran sistem respirasi.   

 

D. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

beberapa instrumen yang terdiri dari tes kemampuan berpikir kritis, kemampuan 

metakognisi, dan angket tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran. 

Berikut adalah rancangan instrumen penelitian: 

a. Tes kemampuan berpikir kritis berupa soal essai yang dikembangkan 

menurut kerangka berpikir kritis Ennis (1996). 
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b. Tes kemampuan metakognisi berupa soal essai yang dikembangkan 

menurut kategori pengetahuan kognisi dan pengontrolan kognisi yang 

dikemukakan oleh Schraw & Dennison (1994). 

c. Angket tanggapan digunakan untuk mengungkap tanggapan siswa 

terhadap Pembelajaran Berbasis Masalah. 

Kejadian-kejadian penting yang terjadi selama Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan bantuan Digram Vee dan Pembelajaran Berbasis Masalah 

tanpa diagram Vee akan dicatat melalui catatan lapangan peneliti. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap persiapan,  

pelaksanaan, dan analisis data. 

a. Tahap Persiapan 

1) Melakukan observasi saat pembelajaran di sekolah tempat penelitian 

berlangsung untuk memperoleh informasi tentang model, strategi, dan 

metode pembelajaran yang selama ini dilakukan pada mata pelajaran 

biologi, khususnya materi sistem respirasi. 

2) Menyusun perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam 

penelitian. Perangkat pembelajaran/instrumen yang dibuat adalah: 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), Diagram Vee, perangkat 

tes untuk mengungkap kemampuan berpikir kritis dan metakognisi 

siswa, serta angket untuk mengungkap tanggapan siswa mengenai 

pembelajaran.  
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3) Melakukan  judgement instrumen kepada ahli (expert) yang 

mempunyai bidang ilmu terkait dengan tema penelitian. 

4) Melakukan analisis kualitas instrumen meliputi validitas, reliabilitas, 

daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal menggunakan software 

Anates V4. 

 

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan menerapkan Diagram Vee di kelas eksperimen, dan Pembelajaran 

Berbasis Masalah tanpa Diagram Vee di kelas kontrol. Adapun langkah-langkah 

pembelajaran yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan pre test  dengan soal tes kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan metakognisi pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sebelum pembelajaran. 

2) Melakukan Pembelajaran Berbasis Masalah dengan menerapkan 

Diagram Vee pada kelas eksperimen dan pembelajaran berbasis 

masalah tanpa Diagram Vee pada kelas kontrol. Masing-masing 

kegiatan pembelajaran dilakukan dua kali pertemuan. Pembelajaran 

ini dilakukan dengan mengikuti sintaks PBL  yang dikemukakan oleh 

Arends (2007) yang dimodifikasi dengan langkah pembuatan Diagram 

Vee yang dikemukakan oleh Novak & Gowin (2007). 

3) Melakukan tes akhir (post test) berupa tes kemampuan berpikir kritis 

dan kemampuan metakognisi di kelas eksperimen dan kelas kontrol.  
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4) Melakukan survey melalui pemberian angket tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran.  

5) Mencatat segala kejadian penting yang terjadi selama Pembelajaran 

Berbasis Masalah. 

Tabel 3.2 Tahap Pengambilan Data Penelitian di Kelas Eksperimen  

dan Kelas Kontrol 

 

Pertemuan Pembelajaran di Kelas 

Eksperimen dengan penerapan 

Diagram Vee dalam PBL 

Pembelajaran di Kelas 

Kontrol dengan PBL tanpa 

Diagram Vee 

1 a) Pretest 

b) Penjelasan pendahuluan 

tentang materi sistem respirasi 

 

a). Pretest 

a) Penjelasan pendahuluan 

tentang materi sistem 

respirasi 

2 b) Pelaksanaan kegiatan PBL 

dengan menerapkan Diagram 

Vee terkait permasalahan 

dalam sistem respirasi 

manusia, dengan sintaks 

sebagai berikut:  

i. mengajukan focus question 

ii. menyusun rencana berkaitan 

dengan object dan event 

iii. mengumpulkan data dan 

melakukan record data 

iv. mentransformasi data, 

menentukan knowledge claim 

dan value claim 

v. mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

c) Pelaksanaan kegiatan PBL 

terkait permasalahan dalam 

sistem respirasi manusia, 

dengan sintaks sebagai 

berikut:  

i. orientasi peserta didik 

pada masalah 

ii. mengorganisasi peserta 

didik untuk belajar 

iii. membimbing 

penyelidikan individual/ 

kelompok 

iv. mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

v. mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

3 d) diskusi hasil penyelidikan c) diskusi hasil penyelidian 

4 e) Posttest d) Posttest 

5 f) Pemberian angket e) Pemberian angket 

 

c. Tahap Analisis Data 

Setelah penelitian berlangsung diperoleh data kuantitatif dan juga data 

kualitatif, yang selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data dengan 

berpedoman pada data yang terkumpul dan pertanyaan penelitian. Data 
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kuantitatif yang diperoleh berupa: (1) skor pretest, skor posttest, dan N gain 

untuk kemampuan berpikir kritis dan kemampuan metakognisi yang dianalisis 

dengan menggunakan uji statistik untuk menguji hipotesis penelitian yang 

diajukan. Data kualitatif yang diperoleh  berupa tanggapan siswa terhadap 

Pembelajaran Berbasis Masalah, serta data temuan berdasarkan hasil catatan 

penelitian selama penelitian dilaksanakan yang dianalisis secara deskriptif 

untuk mengetahui kecenderungan data dan juga temuan yang akan digunakan 

dalam menarik kesimpulan. 

 

F. Teknik Analisis Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

Menurut Sugiyono (2011) suatu instumen dikatakan valid apabila dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas pada instrumen yang telah 

disusun diarahkan pada validitas isi dan validitas kriteria. Dalam rangka uji 

validitas isi, instrumen yang telah dibuat di validasi (judgement) kepada dosen 

yang memiliki keahlian dibidangnya, sementara untuk uji validitas kriteria yang 

meliputi tingkat kesukaran, daya pembeda, validitas butir soal, dan reliabilitas 

tes digunakan software ANATES V4. Berikut ini merupakan aturan yang 

digunakan dalam menentukan kriteria-kriteria tersebut:  

a. Tingkat Kesukaran 

Perhitungan tingkat kesukaran soal merupakan pengukuran seberapa 

besar derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran 

seimbang (proporsional), maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Suatu 
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soal tes hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah (Arifin, 

2012). Suatu soal harus mencapai keseimbangan yakni dengan adanya soal-soal 

yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara proporsional. Kategori tingkat 

kesukaran soal dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini. 

Tabel. 3.3 Kategori Tingkat Kesukaran Soal 

Batasan Kategori 

0,70< P ≤ 1,00 Soal mudah 

0,30 < P ≤ 0,70 Soal sedang 

0,00 < P ≤ 0,30 Soal sukar 

(Sumber: Arikunto, 2008) 

 

b. Daya Pembeda  

Perhitungan daya pembeda merupakan pengukuran sejauh mana suatu 

butir soal mampu membedakan peserta didik yang sudah menguasai kompetensi 

dengan peserta didik yang belum atau kurang menguasai kompetensi 

berdasarkan kriteria tertentu. Semakin tinggi koefisien daya pembeda suatu 

butir soal, semakin mampu butir soal tersebut membedakan antara peserta didik 

yang menguasai kompetensi dengan peserta didik yang belum menguasai 

kompetensi (Arifin, 2012). Kategori daya pembeda dapat dilihat pada Tabel 3.4 

berikut ini. 

Tabel 3.4. Kriteria Daya Pembeda Butir soal 

Nilai Daya Pembeda Kategori 

Negatif – 0,00 Tidak Baik 

0,01- 0,20 Jelek (poor) 

0,21-0,40 Cukup (satisfactory) 

0,41-0,70 Baik (good) 

0,71-1,00 Baik sekali (excellent) 

(Sumber: Arikunto, 2008) 
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c. Reliabilitas Tes  

Reliabilitas tes dapat diartikan sebagai keajegan atau konsistensi hasil 

pengukuran atau hasil tes yang dilakukan pada waktu yang berbeda pada subjek 

yang sama. Suatu tes dapat dikatakan reliabel apabila selalu memberikan hasil 

yang sama bila diteskan kembali pada kesempatan berbeda (Arifin, 2012). 

Menurut Arikunto (2008) suatu tes dikatakan memiliki taraf reliabilitas yang 

tinggi apabila tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap dan dihitung 

dengan menggunakan koefisisn reliabilitas. Kategori reliabilitas tes dapat dilihat 

pada Tabel 3.5 berikut ini:  

Tabel 3.5. Kriteria Reliabilitas Tes 

Batasan  Kategori  

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi  

0,40 < r11 ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah  

0,00 < r11 ≤ 0,20 Sangat Rendah  

(Sumber: Arikunto, 2008) 

 

 

d. Validitas Butir Soal  

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

keshahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur 

apa yang hendak diukur (Arifin, 2012). Instrumen yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Validitas suatu 
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tes dapat dinyatakan dengan angka korelasi koefisien (r). Kriteria validitas butir 

soal  dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini (Sugiyono, 2011).  

 

Tabel 3.6 Kategori Validitas Butir Soal 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan  

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,40 – 0,59 Sedang 

0,60 – 0,79 Tinggi 

0,80 – 1,00 Sangat Tinggi 

(Sumber: Sugiyono, 2011) 

 

2. Hasil Uji Coba Instrumen  

Instrumen utama penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

dua belas soal essai yang telah disusun untuk mengukur kemampuan berpikir 

kritis dengan mengacu pada indikator dan sub indikator yang dikemukakan oleh 

Ennis (1996) dan delapan soal essai untuk mengukur kemampuan metakognisi 

yang mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Schraw & Dennison 

(1994). Instrumen tersebut selanjutnya di validasi oleh dosen ahli, kemudian 

direvisi kembali oleh penyusun. Sebelum digunakan sebagai instrumen dalam 

penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada 42 siswa kelas XII yang 

dianggap memiliki persamaan karakter dengan siswa kelompok eksperimen dan 

kontrol, dan semuanya telah mendapatkan materi sistem pernapasan. Hasil uji 

coba selanjutnya dinilai dengan mengikuti kriteria pada rubrik penilaian 

kemampuan berpikir kritis dan metakognisi yang telah divalidasi oleh ahli. Skor 

maksimal 3 untuk jawaban yang benar dan tepat, dan skor minimal 0 untuk 
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jawaban yang salah ataupun kosong. Rekap hasil uji coba instrumen disajikan 

pada Tabel 3.7 berikut ini:  

 

Tabel 3.7 Rekap Hasil Uji Coba Soal  

Kemampuan Berpikir Kritis dan Metakognisi 

 

Butir 

Soal 

Daya 

Pembeda (%) 

Tingkat 

Kesukaran 

Korelasi Tingkat 

hubungan 

Keterangan 

1 81,82 Sedang  0,838 Sangat tinggi Soal digunakan  

2 36,36 Sedang  0,746 Tinggi Soal digunakan 

3 6,06 Mudah  0,265 Rendah Soal direvisi 

4 39,39 Sedang 0,649 Tinggi Soal digunakan  

5 57,58 Sedang 0,736 Tinggi Soal digunakan 

6 12,12 Sedang  0,411 Sedang  Soal digunakan 

7 18,18 Sedang  0,505 Sedang  Soal digunakan  

8 66,67 Sedang  0,797 Tinggi  Soal digunakan 

9 36,36 Sedang  0,610 Tinggi Soal digunakan  

10 42,42 Sedang  0,657 Tinggi Soal digunakan 

11 30,30 Sukar   0,617 Tinggi Soal digunakan  

12 33,33 Sedang 0,680 Tinggi Soal digunakan 

13 39,39 Sedang 0,520 Sedang Soal digunakan  

14 39,39 Sedang  0,677 Tinggi Soal digunakan 

15 51,52 Sedang  0,657 Tinggi Soal digunakan  

16 42,42 Sedang  0,678 Tinggi Soal digunakan 

17 48,48 Sedang  0,783 Tinggi Soal digunakan  

18 30,30 Sedang  0,584 Sedang Soal digunakan 

19 51,52 Sedang  0,658 Tinggi Soal digunakan  

20 51,52 Sedang  0,753 Tinggi Soal digunakan 

 

 Berdasarkan rekap tabel hasil analisis dapat diketahui bahwa soal 

dengan nomor urut 3 memiliki validitas rendah, sehingga kedua soal tersebut 

direvisi secara redaksional. Hasil revisi soal selanjutnya diujicobakan kembali 

kepada 40 siswa kelas XII yang bukan merupakan siswa kelas XII pada tahap 
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uji coba pertama. Hasil uji coba kedua soal tersebut disajikan pada Tabel 3.8 

berikut ini:  

 

 

Tabel 3.8 Rekap Hasil Uji Coba Soal Revisi  

Kemampuan Berpikir Kritis dan Metakognisi 

 

Butir 

Soal 

lama 

Daya 

Pembeda 

(%) 

Tingkat 

Kesukaran 

Korelasi Tingkat 

hubungan 

Keterangan 

3 54,55 Sedang  0,873 Sangat 

Tinggi 

Soal digunakan  

 

 

G. Teknik dan Analisis Pengolahan Data 

Data kuantitatif dianalisis dengan uji statistik. Pengolahan data statistik 

dilakukan dengan menggunakan Program SPSS 20. Sedangkan data yang 

bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif untuk menentukan kecenderungan-

kecenderungan yang muncul pada saat penelitian. Analisis terhadap data 

kuantitatif yang diperoleh dilakukan dengan uji statistik mengikuti langkah-

langkah berikut ini: 

a. Menghitung skor mentah pretest dan posttest menjadi nilai berdasarkan 

rumus menurut Arikunto (2008). 

Nilai = 
                        

                           
   x 100 

 

b. Perhitungan gain ternormalisasi 
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Menghitung skor Gain yang dinormalisasi berdasarkan rumus menurut 

Meltzer (2002) 

G = 
                            

                                    
 

Kriteria peningkatan gain yang dinormalisasi menurut Meltzer (2002) 

disajikan pada tabel 3.9 berikut: 

Tabel 3.9 Kriteria Peningkatan Gain 

Peningkatan Gain Kategori 

G < 0,3 Peningkatan rendah 

0,3 ≤ G ≤ 0,7 Peningkatan sedang 

G > 0,7 Peningkatan tinggi  

(Sumber: Meltzer, 2012) 

 

c. Melakukan Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data pretest dan postest 

nilai kemampuan berpikir kritis dan metakognisi dari masing-masing kelas 

ekperimen dan kelas kontrol, yaitu kelas XI IPA 7 dan XI IPA 8, apakah 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian ini merupakan uji prasyarat untuk memilih 

uji statistik parametrik atau non parametrik. Uji Kolmogorov-Smirnov (uji 

normalitas) dilakukan dengan menggunakan software SPSS 20.0 pada taraf 

kepercayaan 95% atau α (0,05). Adapun hipotesis yang dikemukakan adalah 

sebagai berikut:  

H0: data dalam sampel berdistribusi normal 

H1: data dalam sampel tidak berdistribusi normal 
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Apabila nilai signifikansi lebih besar dari α (0,05), maka H0 

diterima, artinya bahwa data dalam sampel yang digunakan berdistribusi 

normal, dan selanjutnya dapat dilakukan uji statistik secara parametrik. 

Sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih kecil dari α (0,05), maka H0 ditolak, 

artinya bahwa data dalam sampel yang digunakan berdistribusi tidak 

normal, dan selanjutnya dapat dilakukan uji statistik secara non parametrik 

(Trihendradi, 2009). 

 

d. Melakukan Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui data pretest dan postest 

nilai kemampuan berpikir kritis dan metakognisi dari masing-masing kelas 

ekperimen dan kelas kontrol, yaitu kelas XI IPA 7 dan XI IPA 8 homogen  atau 

tidak. Uji homogenitas ini dilakukan dengan uji Levene’s test yang terdapat 

pada program SPSS 20.0 dengan taraf kepercayaan 95% atau α (0,05).  Sama 

halnya dengan uji normalitas, uji homogenitas ini merupakan uji prasyarat 

untuk menentukan uji statistik yang akan digunakan, antara statistik parametrik 

atau non parametrik. Adapun hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai 

berikut:  

H0: data dalam sampel homogen  

H1: data dalam sampel tidak homogen  

Apabila nilai signifikansi lebih besar dari α (0,05), maka H0 diterima, 

artinya data dalam sampel yang digunakan homogen, dan selanjutnya dapat 

dilakukan uji statistik secara parametrik. Sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih 
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kecil dari α (0,05), maka H0 ditolak, artinya data dalam sampel yang digunakan 

tidak homogen, dan selanjutnya dapat dilakukan uji statistik secara non 

parametrik (Trihendradi, 2009). 

 

e. Melakukan Uji Perbedaan Dua Rerata 

Uji perbedaan dua rerata digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rerata dari N-gain kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

(Trihendradi, 2009). Pengujian ini menggunakan uji independent sampel t-test 

yang dilakukan secara langsung dengan program SPSS 20.0, dengan syarat 

bahwa data yang akan diuji berdistribusi normal dan homogen. Hipothesis yang 

diajukan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:  

H0 : Tidak terdapat perbedaan signifikan rerata antara kedua kelompok  

H1 : Terdapat perbedaan signifikan rerata antara kedua kelompok 

Jika nilai signifikansi (sig 2-tailed) lebih besar dari 0.05 maka Ho 

diterima, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan rerata antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, sedangkan jika nilai signifikansi 

(sig 2-tailed) lebih kecil dari 0.05 maka Ho ditolak, yang berarti bahwa terdapat 

perbedaan signifikan rerata antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

(Trihendradi, 2009). 

 

f. Melakukan Pengolahan Angket 
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Data tanggapan Angket yang digunakan dalam penelitian diolah dan 

dianalisis secara kuantitatif tanpa menggunakan software, yakni dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

jumlah siswa yang menjawab “ya/tdk” pada setiap item  x 100% 

jumlah total siswa 

 

Hasil persentase yang diperoleh selanjutnya ditafsirkan dengan 

menggunakan kategori yang dikemukakan oleh Purwanto (1994) yang disajikan 

pada Tabel 3.10 berikut ini:  

 

 

Tabel 3.10 Kategori Hasil Presentase Angket 

 

Nilai Persentase Kategori 

≤ 54% Kurang sekali 

55%-59% Kurang 

60% - 75% Cukup 

76%-85% Baik 

86% - 100% Sangat Baik 

(Sumber: Purwanto, 1994) 
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H. Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan Proposal 

Seminar Proposal 

Revisi Proposal 

Persiapan Penelitian 

Studi pendahuluan 

pembelajaran berbasis masalah 

dengan bantuan diagram vee 

Kajian pustaka dan diskusi mengenai 

berpikir kritis, metakognisi dan 

sistem respirasi 

Penyusunan Lesson 

Plan  

Penyusunan 

instrumen penelitian 

Judgement Lesson Plan 
Judgement, uji coba 

instrumen dan validitas 

instrumen. 

 

Pretest berpikir kritis & 

metakognisi 

Menerapkan Diagram Vee dalam 

Pembelajaran Berbasis Masalah  di kelas 

Eksperimen 

Pembelajaran Berbasis Masalah di kelas 

kontrol 
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Gambar 3.1. Alur Penelitian 


