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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang apa adanya 

mengenai penguasaan konsep dan sikap ilmiah siswa SD kelas empat yang 

menggunakan KTSP dan Kurikulum 2013 pada pembelajaran IPA. Dibutuhkan 

analisis untuk mendapatkan informasi yang dapat mendeskripkan penguasaan 

konsep dan sikap ilmiah siswa. Oleh karena itu, metode yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif dan teknik purposive sampling. 

 

B. Populasi dan Tempat Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas empat SD yang menggunakan 

KTSP dan Kurikulum 2013 di wilayah Kotamadya Cirebon. Penyebaran siswa 

yang terdapat dalam penelitian ini berada di empat sekolah, yang rinciannya 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Profil Sampel Penelitian 

Nama Sekolah Kurikulum Alamat Level 

SDN A KTSP Kec. Kejaksan-Cirebon A 

SDN B KTSP Kec. Kejaksan-Cirebon A 

SDN C Kurikulum 2013 Kec. Kejaksan-Cirebon A 

SDN D Kurikulum 2013 Kec. Kejaksan-Cirebon A 

 

Pemilihan sampel penelitian tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Siswa yang dipilih merupakan siswa SD yang sekolahnya menggunakan 

KTSP dan Kurikulum 2013 berdasarkan rekomendasi UPTD setempat. 

2. Sekolah yang dijadikan tempat penelitian berada pada level yang sama 

berdasarkan akreditasi sekolah sesuai dengan rekomendasi dari UPTD 

setempat. 
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3. Sekolah yang diteliti berada di satu wilayah yang sama, sehingga dapat 

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. 

C. Definisi Operasional 

1. Penguasaan konsep adalah kemampuan siswa dalam memahami dan 

menguasai konsep-konsep IPA. Penguasaan konsep ini diukur 

ketercapaiannya dengan menggunakan tes tertulis yang dilaksanakan setelah 

proses pembelajaran. Adapun penguasaan konsep yang diukur dalam 

penelitian ini adalah materi sumber daya alam yang mencakup sumber daya 

alam yang terkandung dan pemanfaatannya, serta pengolahan SDA dengan 

menggunakan teknologi (sederhana dan modern). 

2. Sikap ilmiah dalam penelitian ini mengacu pada pengukuran sikap ilmiah 

yang di kemukakan oleh Harlen (Bundu, 2006) yaitu sikap: ingin tahu, respek 

terhadap data/fakta, kritis, penemuan dan kreatif, terbuka dan bekerjasama, 

tekun, dan peka terhadap lingkungan sekitar terkait materi sumber daya alam. 

Adapun sikap ilmiah ini diukur ketercapaiannya dengan inventori sikap 

ilmiah melalui analisis video siswa ketika proses pembelajaran berlangsung 

dengan menggunakan aplikasi videograph yang dioperasikan pada windows7, 

selain itu juga menggunakan angket untuk menjaring faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemunculan sikap ilmiah tertentu. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini didasarkan atas data yang 

diperlukan, yaitu penguasaan konsep dan sikap ilmiah. 

1. Penguasaan Konsep 

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun soal untuk mengetahui 

penguasaan konsep siswa. Soal penguasaan konsep yang di buat pada penelitian 

ini mencakup materi Sumber daya alam. Materi ini dipilih dikarenakan dari 

kedua kurikulum baik itu KTSP dan Kurikulum 2013 berada pada kelas dan 

semester yang sama. Berikut ini merupakan kisi-kisi penyebaran soal 

penguasaan konsep yang mengacu pada ranah kognitif taksonomi Bloom: 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Penyebaran Soal Penguasaan Konsep 
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Sumber daya alam yang 
terkandung dan 
pemanfaatannya 
a. SDA yang terdapat di 

daerah tertentu (sunga 
dan laut) dan 
pemanfaatannya 

b. SDA yang berasal dari 
tumbuhan, hewan, dan 
benda tak hidup dan 
pemanfatannya 
(sandang, pangan, 
paapan) 

 
1,2,

3 
4 

9, 
20 

 5,6 
17,
7 

22  
8, 
25 

     

Pengolahan SDA 
denganMenggunakanTek
nologi (Sederhana dan 
Modern) 

a. Jenis teknologi yang 
digunakan dalam 
pengolahan SDA 

b. SDA yang dapat diolah 
dengan menggunakan 
teknologi sederhana 
dan modern 

c. Proses pengolahan 
SDA 

10 23 
11,
19,
21 

12    
13,
18 

14  
15,
24 

  16  

JUMLAH 
1 4 4 3 - 2 2 3 1 2 2 - - 1 

25 
5 11 4 4 1 

 

Sebelum digunakan dalam penelitian, soal penguasaan konsep ini terlebih 

dahulu di ujicobakan pada siswa kelas V di salah satu SD di kota Cirebon. Soal-

soal ini diujikan pada 24 siswa. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap jawaban 

yakni sebagai berikut: 

a. Analisis Validitas Tes  
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Pengujian validitas dilakukan terhadap soal. Tahapan dalam pengujian 

validitas tes penguasaan konsep ada dua, yaitu validasi konten melalui konsultasi 

dengan ahli dan uji instrumen terhadap 24 responden siswa kelas V SD X yang 

telah memperoleh pelajaran tentang materi Sumber Daya Alam.  

Validitas soal dihitung dengan menggunakan bantuan aplikasi SPPS for 

window version 20 dengan nilai ⍺ yang digunakan adalah 0,05. Dari hasil uji 

validitas ditemukan bahwa dari 25 soal yang diuji cobakan hanya 20 soal yang 

valid dan 5 soal lainnya tidak valiad. Untuk lebih jelasnya hasil uji validitas 

instrumen dapat dilihat di tabel 3.7 rangkuman interpretasi hasil uji coba butir 

soal. 

Tabel 3.3 Klasifikasi Interpretasi Koefisien Validitas 

Koefisien Validitas Interpretasi Validitas 

0,00 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,20 Sangat Rendah  

0.20 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0.40 Rendah (Kurang) 

0.40 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0.60 Cukup (Cukup) 

0.60 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0.80 Tinggi (Baik) 

0.80 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

 

b. Analisis Reliabilitas Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pilihan ganda, dari 

hasil perhitungan dengan bantuan aplikasi SPPS for window version 20 diperoleh 

𝑟11 sebesar 0,707. Untuk menginterpretasikan koefisen reliabilitas digunakan 

tolak ukur Guilford (Suherman, 2003) yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 Klasifikasi Interpretasi Koefisien Reliablitias 

Koefisien Reliabilitas Interpretasi Derajat Reliabilitas 

𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,20 Sangat rendah 

0,20 ≤ 𝑟11 < 0,40 Rendah 

0,40 ≤ 𝑟11 < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ 𝑟11 < 0,90 Tinggi 

0,90 ≤ 𝑟11 < 1,00 Sangat tinggi 

 

Dengan demikian berdasarkan kriteria di atas, maka reliabilitas instrumen 

tes termasuk ke dalam kategori tinggi. Artinya derajat ketetapan (reliabilitas) tes 

tersebut akan memberikan hasil yang relatif sama jika diteskan kembali kepada 

subjek yang sama pada waktu yang berbeda. Hasil uji reliabilitas instrument dapat 

dilihat di tabel 3.6 rangkuman interpretasi hasil uji coba butir soal. 
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c. Analisis Daya Pembeda 

Arikunto (2009) menyatakan “daya pembeda soal adalah kemampuan 

sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa yang kurang (berkemampuan rendah)”. Sebuah soal dikatakan 

memiliki daya pembeda yang baik bila memang siswa yang pandai dapat 

mengerjakan dengan baik, sedangkan siswa kelompok rendah tidak dapat 

menyelesaikan soal tersebut dengan baik. Daya pembeda dihitung dengan 

memabagi testee ke dalam dua kelompok yaitu: kelompok atas (the higher group), 

yaitu kelompok testee yang tergolong pandai dan kelompok bawah (the lower 

group) yaitu kelompok testee yang tergolong rendah. 

Untuk menentukan daya pembeda digunakan rumus (Suherman, 2003), 

yaitu: 

𝐷𝑃 =
𝐽𝐵𝐴 − 𝐽𝐵𝐵

𝐽𝑆𝐴
 

Keterangan: 

𝐷𝑃 = daya pembeda 

𝐽𝐵𝐴 = jumlah benar untuk kelompok atas 

𝐽𝐵𝐵 = jumlah benar untuk kelompok bawah 

𝐽𝑆𝐴 = jumlah siswa kelompok atas 

Hasil perhitungan daya pembeda kemudian diinterpretasikan dengan 

klasifikasi yang dikemukan oleh Suherman dan Kusumah (1990) yang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 Klasifikasi Koefisien Daya Pembeda 

Besarnya Daya Pembeda (DP) Interpretasi 

DP≤ 0,00 Sangat jelek 

0,00< 𝐷𝑃 ≤ 0,20 Jelek 

0,20< 𝐷𝑃 ≤ 0,40 Cukup 

0,40< 𝐷𝑃 ≤ 0,70 Baik 

0,70< 𝐷𝑃 ≤ 1,00 Sangat baik 

 Hasil uji daya pembeda dapat dilihat di tabel 3.7 rangkuman interpretasi 

hasil uji coba butir soal. 

d. Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran pada masing-masing butir soal dihitung dengan 

menggunakan rumus (Suherman dan Kusumah, 1990) yaitu: 
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𝐼𝐾 =
𝐽𝐵𝐴 + 𝐽𝐵𝐵

𝐽𝑆𝐴 + 𝐽𝑆𝐵
 

Keterangan: 

𝐼𝐾        = indeks kesukaran 

𝐽𝐵𝐴 = jumlah benar untuk kelompok atas 

𝐽𝐵𝐵 = jumlah benar untuk kelompok bawah 

𝐽𝑆𝐴 = jumlah siswa kelompok atas 

𝐽𝑆𝐵 = jumlah siswa kelompok bawah 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran diinterpretasikan dengan 

menggunakan kriteria tingkat kesukaran butir soal (Suherman dan Kusumah, 

1990) yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 Kriteria Tingkat Kesukaran 

Indeks Kesukaran (IK) Interpretasi 

IK= 0,00 Terlaku sukar 

0,00< IK ≤ 0,30 Sukar 

0,30< IK ≤ 0,70 Sedang 

0,70< IK ≤ 1,00 Mudah 

IK ≤ 1,00 Terlalu mudah 

Setelah melakukan perhitungan uji coba maka dapat dianalisis soal yang 

dapat digunakan yakni sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Rangkuman Interpretasi Hasil Uji Coba Butir Soal 

No. Validitas soal 
Daya Pembeda Tingkat Kesukaran Keputusan 

DP Kriteria TK Kriteria  

1 Valid 0,6667 Baik 0,6667 Sedang Digunakan 

2 Valid 1 Sangat Baik 0,5 Sedang Digunakan 

3 Valid 0,333 Cukup 0,833 Mudah Digunakan 

4 Valid 0,5 Baik 0,75 Mudah Digunakan 

5 Valid 0,3333 Cukup 0,3333 Sedang Digunakan 

6 Tidak Valid 0 Jelek 0,8333 Mudah Tidak Digunakan 

7 Valid 0,3333 Cukup 0,5 Sedang Digunakan 

8 Valid 0,3333 Cukup 0,5 Sedang Digunakan 

9 Valid 0,8333 Sangat Baik 0,4167 Sedang Digunakan 

10 Valid 0,5 Baik 0,75 Mudah Digunakan 

11 Tidak Valid 0,1667 Jelek 0,75 Mudah Tidak Digunakan 

12 Valid 0,6667 Baik 0,5 Sedang Digunakan 

13 Valid 0,5 Baik 0,5833 Sedang Digunakan 

14 Valid 0,5 Baik 0,75 Mudah Digunakan 

15 Valid 0,3333 Cukup 0,6667 Sedang Digunakan 

16 Valid 0,3333 Cukup 0,1667 Sukar Digunakan 

17 Valid 0,5 Baik 0,5833 Sedang Digunakan 

18 Valid 0,3333 Cukup 0,6667 Sedang Digunakan 

19 Tidak Valid 0,1667 Jelek 0,75 Mudah Tidak Digunakan 

20 Valid 0,5 Baik 0,5833 Sedang Digunakan 

21 Tidak Valid 0 Jelek 0 Terlalu sukar Tidak Digunakan 
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No. Validitas soal 
Daya Pembeda Tingkat Kesukaran Keputusan 

DP Kriteria TK Kriteria  

22 Valid 0,8333 Sangat baik 0,4167 Sedang Digunakan 

23 Valid 0,6667 Baik 0,3333 Sedang Digunakan 

24 Tidak Valid 0,1667 Jelek 0,0833 Mudah Tidak Digunakan 

25 Valid 0,3333 Cukup 0,6667 Sedang Digunakan 

*(proses perhitungan dan hasilnya secara lengkap dapat dilihat pada lampiran) 

Berdasarkan hasil perhitungan dan nilai realibilitas yang cukup untuk 

seluruh soal dapat diketahui bahwa butir soal penguasaaan konsep yang terdiri 

dari 25 soal tersebut yang akan digunakan adalah soal no 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 14, 15, 16,17,18, 20, 22, 23, dan 25. 

 

2. Sikap ilmiah 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua instrumen untuk 

mengetahui sikap ilmiah siswa, yaitu inventori sikap ilmiah dari video 

berdasarkan kisi-kisi seperti yang tertera pada tabel 3.7 dan angket. Sebelumnya, 

peneliti menyusun kisi-kisi sikap ilmiah yang akan diteliti mengacu pada aspek 

sikap ilmiah yang dikemukakan oleh Harlen (Bundu, 2006) dengan indikator yang 

dikembangkan oleh peneliti. Berikut ini merupakan kisi-kisi sikap ilmiah yang 

dikembangkan peneliti: 

Tabel 3.7 Kisi-kisi Aspek Sikap Ilmiah 

No. 
Aspek Sikap 

Ilmiah 
Kriteria Indikator Pernyataan 

1.  Rasa ingin tahu Bertanya dan 

mencari 

informasi 

A Antusias mencari 

jawaban 

Jika saya tidak tahu ketika di hadapkan 

pada suatu gambar, saya mencari 

penjelasannya di buku 

B Mengajukan 

pertanyaan 

Jika ada materi pembelajaran yang tidak 

saya pahami, saya menanyakannya pada 

guru 

C Menanyakan setiap 

langkah kegiatan 

percobaan 

Jika ada  kegiatan percobaan yang 

langkah-langkahnya tidak di beritahukan, 

saya menanyakannya kepada guru atau 

teman 

2.  Respek terhadap 

data & fakta 

Melihat 

sesuatu 

sebagaimana 

adanya 

A Jujur Jika di berikan soal oleh guru, saya 

mengerjakan tugas dengan jujur walaupun 

tidak ada yang melihat 

B Tidak mencampur 

fakta dengan 

pendapat 

Melakukan kegiatan percobaan, saya 

menuliskan laporan apa adanya 

berdasarkan percobaan yang telah di 

lakukan 

3.  Berfikir kritis Terbiasa A Mencari informasi Saya membaca buku-buku dan mencari di 
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No. 
Aspek Sikap 

Ilmiah 
Kriteria Indikator Pernyataan 

menggunakan 

bukti-bukti 

yang kuat 

untuk 

mendukung 

pengetahuann

ya 

sebanyak mungkin internet untuk menambah pengetahuan 

saya tentang sumber daya alam 

B Tidak merasa yang 

paling benar 

Jika saya berbeda pendapat dengan 

teman, saya akan mencari jawaban dari 

buku yang dapat mendukung atau menolak 

pendapat saya 

4.  Penemuan dan 

kreativitas 

Mampu 

menyampaika

n pendapat 

yang kreatif 

A Mampu 

mengemukakan 

pendapat yang 

berbeda dengan 

orang lain 

Jika saya di minta untuk memberikan 

contoh sumber daya alam, saya 

menyebutkan contoh sumber daya alam 

yang berbeda dengan buku, agar jawaban 

saya berbeda dengan teman-teman 

B Melakukan inovasi Jika dalam melakukan kegiatan percobaan 

alat dan bahan terbatas, maka saya 

berusaha memanfaatkan alat dan bahan 

dari benda lain untuk membantu saya 

melakukan percobaan 

5.  Berfikiran terbuka 

dan kerjasama 

Mau 

mendengarka

n pendapat 

orang lain dan 

berperan 

serta dalam 

kelompok 

A Menghargai 

pendapat orang lain 

yang berbeda 

Saya tidak marah kepada teman, jika dia 

berbeda pendapat dengan saya 

B Berpartisipasi aktif 

dalam kelompok 

Saya ikut memberi pendapat apabila saya 

di minta untuk berpendapat 

6.  Ketekunan Tidak berhenti 

melakukan 

kegiatan 

apabila belum 

selesai 

A Mengerjakan 

sesuatu dengan teliti 

Saya memeriksa jawaban latihan secara 

berulang-ulang sebelum dikumpulkan 

B Melakukan 

percobaan 

meskipun gagal 

Jika saya mengalami kegagalan dalam 

melakukan percobaan, saya akan tetap 

mencobanya lagi 

7.  Peka tehadap 

lingkungan sekitar 

Perhatian 

terhadap 

peristiwa 

sekitar 

A Menentukan 

tindakan 

penyelesaian 

masalah lingkungan 

sekitar 

Saya langsung menyiram tanaman yang 

terlihat layu di depan kelas 

B Menjaga kebersihan 

lingkungan sekolah 

Saya membuang sisa-sisa kegiatan 

percobaan ke tempat sampah 

 

Setelah kisi-kisi selesai dikembangkan, dilakukan uji validitas. Tahapan 

dalam pengujian validitas ada dua, yaitu validasi konten melalui konsultasi 

dengan expert judgment dan uji instrumen terhadap 24 responden siswa kelas V 

SD X yang telah memperoleh pelajaran tentang materi Sumber Daya Alam untuk 

mengetahui keterbacaannya. 

 Adapun kedua instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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a. Inventori Sikap Ilmiah 

Sikap ilmiah berkaitan dengan kegiatan IPA yang dilaksanakan di sekolah. 

Oleh karena itu, dilakukan perekaman pada saat pelaksanaan pembelajaran untuk 

dilihat kemunculan sikap ilmiahnya. Kemudian dianalisis lebih lanjut 

menggunakan videograph yang mengacu pada kisi-kisi yang telah dibuat 

sebelumnya. Kemudian diolh menggunakaan spss. Berikut merupakan tampilan 

yang muncul pada layar notebook ketika menganalisis video inventori sikap 

ilmiah pada aplikasi videograph: 

Gambar 3.1 Tampilan Analisis Video Keseluruhan 

 

 

b. Angket Sikap Ilmiah 

Selain dengan melakukan inventori sikap melalui aplikasi videograph, 

peneliti ingin mengetahui respon siswa dalam pembelajaran melalui angket 

sebagai pendukung dari inventori sikap ilmiah dengan menggunakan kisi-kisi 

yang telah dibuat sebelumnya. Untuk penyebaran angket menggunakan bentuk 

skala sikap dengan opsi SL (selalu), SR (sering), J (jarang), dan TP (tidak pernah) 

(Bundu, 2006). 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 
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Berikut ini hubungan antara aspek yang diungkap, teknik pengumpulan 

data, instrumen yang digunakan, dan sumber data. 

 

 

 

 

Tabel 3.8 Penelitian Secara Umum 

No Pertanyaan Penelitian Jenis 

Instrumen 

Sumber 

Data 

Pengolahan 

Data 

Hasil Yang 

Diperoleh 

1. Bagaimana penguasaan 

konsep siswa SD kelas IV 

yang menggunakan KTSP 

dan kurikulum 2013? 

Soal Konsep Siswa Analisis 

jawaban tes 

Informasi 

mengenai 

penguasaan 

konsep setelah 

pembelajaran 

2. Bagaimana sikap ilmiah 

siswa SD kelas IV yang 

menggunakan KTSP dan 

Kurikulum 2013? 

Inventori 

Sikap ilmiah 

Siswa  Analisis 

berdasarkan 

video 

Informasi 

mengenai 

kemunculan sikap 

pada 

pembelajaran Angket Analisis jawaban 

siswa 

 

Pada pertanyaan penelitian berkaitan dengan penguasaan konsep, 

instrumen yang digunakan berupa soal pilihan ganda yang disebarkan pada 

seluruh siswa kelas IV SD di sekolah yang dijadikan objek penelitian setelah 

pelaksanaan pembelajaran selesai. Jawaban siswa dianalisis sehingga dapat 

diperoleh informasi mengenai penguasaan konsep setelah pembelajaran. 

Pada pertanyaan penelitian berkaitan dengan sikap ilmiah, instrumen 

yang digunakan berupa inventori sikap dan angket sebagai pendukungnya. 

Inventori sikap ilmiah dilakukan pada saat pelasanaan pembelajaran dengan 

menggunakan video, adapun angket disebarkan pada seluruh siswa kelas IV SD 

di sekolah yang dijadikan objek penelitian setelah pelaksanaan pembelajaran 

selesai. Video dan angket siswa dianalisis sehingga dapat diperoleh informasi 

mengenai sikap ilmiah pada saat pembelajaran berlangsung dan kebiasaan siswa. 

  

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang ditempuh dalam proses penelitian ini ada tiga tahap, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 
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Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi perizinan dan penentuan 

subjek penelitian, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan dan merumuskan masalah tentang penguasaan konsep dan 

sikap ilmiah yang dierapkan pada sekolah yang menggunakan KTSP dan 

kurikulum 2013. 

b. Studi literatur dan kepustakaan untuk mempelajari landasan teoritis tentang 

topik dan subjek yang diteliti yaitu tentang penguasaan konsep, sikap ilmiah 

siswa dan materi sumber daya alam dalam dokumen kurikulum yang 

digunakan yaitu KTSP dan Kurikulum 2013. 

c. Observasi awal untuk mengurus surat ijin melakukan penelitian dan 

meminta rekomendasi dari dinas pendidikan Kota Cirebon untuk 

menentukan SD yang tepat untuk diteliti agar mendapatkan data yang sesuai 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian mendatangi sekolah yang 

dimaksud untuk mengetahui keadaan sekolah dan untuk mendapatkan 

informasi tentang data yang akan dijadikan sampel penelitian kemudian 

bertemu dengan wali kelas untuk membangun kesepahaman agar bersedia 

untuk ikut dalam penelitian dan bersedia di observasi pada saat 

pembelajaran IPA berlangsung. Setelah itu menentukan jadwal kunjungan 

observasi yang akan dilakukan. Dalam hal ini observasi dilakukan pada 

empat sekolah dasar, yaitu dua sekolah dasar yang menggunakan KTSP dan 

dua sekolah dasar yang menggunakan Kurikulum 2013.  

d. Menyusun instrumen penelitian yang terdiri dari tes penguasaan konsep dan 

angket sikap ilmiah siswa, kemudian melakukan judgment pada dosen ahli 

di jurusan pendidikan IPA terhadap instrumen soal penguasaan konsep dan 

angket sikap ilmiah. Selanjutnya melakukan perbaikan instrumen dari hasil 

judgement dengan cara memperbaiki cara penulisan dan mengkaji kembali 

teori yang berkaitan dengan kedua instrumen tersebut. Lalu, Melakukan uji 

coba soal pada siswa kelas V di sekolah yang lain sebelum dilakukan tes 

pada sekolah penelitian yaitu pada tanggal 21 April tahun 2014. 

e. Melakukan uji validitas, realibilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran 

terhadap hasil uji coba soal dengan menggunakan program spss versi 20 dan 

microsoft excel untuk mendapatkan soal yang layak dipakai. 
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f. Memperbanyak instrumen. 

2. Tahap pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan utama untuk memperoleh data 

hasil penelitian dengan kegiatan sebagai berikut: 

a. Melakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru yang menjadi sampel pada tanggal 23 April sampai dengan 16 Mei 

tahun 2014. Observasi di sekolah yang menggunakan KTSP masing-masing 

dilakukan sebanyak 3 pertemuan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran 

setiap pertemuannya. Sedangkan di sekolah yang menggunakan Kurikulum 

2013 masing-masing dilakukan sebanyak 5 pertemuan dengan alokasi waktu 

6 jam pelajaran setiap pertemuannya. Kegiatan pembelajaran di 

dokumentasikan ke dalam bentuk video menggunakan dua kamera yang 

mengarah pada guru dan siswa yang dioperasikan oleh dua orang ahli 

pengambilan gambar. 

b. Memberikan soal penguasaan konsep dan angket sikap ilmiah siswa pada 

pertemuan terakhir penelitian setelah proses pembelajaran berakhir di ke 

empat sekolah. 

3. Tahap Pengolahan Data 

Pada tahap ini, langkah-langkah yang ditempuh adalah mengolah data 

hasil penelitian yaitu tes penguasaan konsep, Angket sikap ilmiah siswa, dan 

analisis video pembelajaran. 

a. Menganalisis hasil tes konsep siswa untuk mengetahui ketercapaian 

penguasaan konsep siswa dengan memeriksa jawaban siswa, melakukan 

tabulasi, kemudian mengelompokkan jawaban siswa berdasarkan aspek 

kognitif dan nilai yang diperoleh siswa. 

b. Menganalisis hasil angket sikap ilmiah untuk mengetahui kemampuan sikap 

ilmiah siswa dengan memeriksa jawaban siswa, melakukan tabulasi, 

kemudian mengelompokkan jawaban berdasarkan nilai yang diperoleh. 

c. Menganalisis video untuk mengetahui kemunculan sikap ilmiah siswa 

selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan aplikasi videograph 

yang di lakukan dengan pengkodean. Sebelum dianalisis, video yang 

diperoleh di convert terlebih dahulu menggunakan any video converter 
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untuk memeperkecil size video dan menemukan jenis video yang cocok 

dengan aplikasi videograph. Hal ini perlu diperhatikan, karena tidak semua 

video cocok dengan aplikasi videograph. Setelah ditemukan video yang 

cocok, barulah dilakukan analisis. Berikut langkah-langkah yang dilakukan 

dalam menganalisis video: 

1) Buka aplikasi videograph pada notebook. 

2) Klik new pada toolbar, kemudian pilih video yang akan dianalisis. 

Gambar 3.2 Tampilan toolbar  

 

3) Setelah video yang akan dianalisis dipilih, selanjutnya klik menu 

window pada menu toolbar, kemudian pilih codeview mediaclip 

1.sehingga muncul tampilan seperti berikut ini pada layar sebelah 

kanan. 

Gambar 3.3 Tampilan Codeview Mediaclip 

 

4) Setelah codeview mediaclip 1 muncul, langkah selanjutnya adalah 

pemberian kode. Klik menu coding pada toolbar, pilih define new 

coding-variable sehingga muncul tampilan berikut: 

Gambar 3.4 Tampilan Coding-Variable 

 

5) Apabila tampilan diatas sudah muncul, barulah diisi dengan aspek sikap 

ilmiah dan indikator berdasarkan pada kisi-kisi yang telah dibuat pada 

kolom yang tersedia. Nama variabel dan label variabel ditambah dua 
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untuk mencegah munculnya indikator lain yang muncul dengan nama 

“lain-lain” atau indikator yang dicantumkan tidak muncul sama sekali 

“tidak muncul”. Langkah ini dilakukan per aspek sikap ilmiah, lalu 

masukkan satu persatu indikator (value dan value label) dengan 

mengklik “add” (lakukan sampai semua indikator berpindah kolom). 

Begitu seterusnya sampai indikator terakhir di ketik. Apabila semua 

indikator telah di masukkan, klik “ok”. Berikut tampilan yang muncul 

pada layar: 

Gambar 3.5 Tampilan Pengisian Variabel 

   

(a)            (b)  

Aspek dan indikator yang sudah di ketik akan secara otomatis 

mengisi tabel codeview mediaclip 1. Ulangi langkah di atas pada aspek 

selanjutnya sampai selesai. Berikut ini tampilan yang muncul pada layar 

apabila telah selesai melakukan pengkodean: 

Gambar 3.6 Tampilan Codeview Mediaclip yang Sudah Terisi Indiktor 

 

d. Langkah selanjutnya adalah mengatur waktu pengamatan video. Lamanya 

waktu pengulangan adalah 20 detik. Kemudian klik “lock”. 

Gambar 3.7 Tampilan Pengaturan Pengamatan Video 

 

e. Mengamati semua kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir 

pembelajaran, kemudian memberikan kode pada indikator yang muncul 
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pada saat pembelajaran berlangsung dengan cara mengklik tombol “adding 

coding on/off” pada menu codeview mediaclip 1. Ketika mengamati video, 

arahkan kursor pada indikator yang muncul kemudian klik. Apabila 

indikator yang muncul selanjutnya berbeda, kita arahkan kursor pada 

indikator yang dimaksud, kemudian klik. 

f. Setelah selesai melakukan peng-coding-an, proses pengolahan data 

dilanjutkan menggunakan aplikasi SPSS versi 20 untuk memperoleh 

persentase dan diagram kemunculan aspek sikap ilmiah.  

g. Menuliskan kejadian yang muncul  berkaitan dengan kemunculan aspek 

sikap ilmiah untuk dijadikan bahan mendeskripsikan  kemunculan aspek 

sikap ilmiah dalam pembelajaran. 

h. Setelah data hasil peng-coding-an selesai, proses pengolahan data 

dilanjutkan menggunakan aplikasi SPSS versi 20 untuk memperoleh 

persentase dan diagram kemunculan aspek sikap ilmiah. Setelah selesai, 

data hasil yang di peroleh tersebut di sajikan dalam bentuk tabel agar terlihat 

perbandingan kemunculan aspek sikap ilmiah dari kedua kurikulum KTSP 

dan Kurikulum 2013. 

i. Membahas hasil temuan penelitian. 

j. Menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. 

k. Menyusun laporan penelitian. 
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G. Alur Penelitian 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Alur Penelitian 
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H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Skor Soal Penguasaan Konsep 

Dilakukan pemberian tes setelah proses pembelajaran selesai  pada siswa 

untuk mengetahui tingkat penguasaan konsep. Untuk menentukan nilai siswa pada 

tes penguasaan konsep, skor yang diperoleh siswa selanjutnya dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

 

Keterangan : 

S =  Nilai yang diperoleh 

JB = Jumlah soal yang dijawab benar 

SM = Skor maksimum 

Selanjutnya dilakukan penafsiran penguasaan konsep terpadu siswa 

berdasarkan perhitungan di atas. Penafsiran dilakukan berdasarkan kategori 

menurut Depdiknas (2007). 

Tabel 3.9 Interpretasi Rentang Nilai 

Rentang Nilai 
Pencapaian 

Skala 100 Skala 10 

80 – 100 8,0 – 10,0 Tinggi 

60 – 79 6,0 – 7,9 Sedang 

40 – 59 4,0 – 5,9 Rendah 

 

2. Analisis Sikap Ilmiah 

a. Berdasarkan Inventori  

Inventori sikap ilmiah dilakukan berdasarkan rekaman video proses 

pembelajaran yang dideskripsikan dengan menggunakan aplikasi videograph. 

Hasil yang diperoleh dari coding ditransfer ke aplikasi SPSS versi 20 untuk 

dilihat frekuensi kemunculan sikap ilmiah dalam pembelajaran yang selanjutnya 

dideskripsikan. 

b. Berdasarkan Angket 

Hasil jawaban siswa pada angket sikap ilmiah dianalisis dengan 

menggunakan skala likert dengan rentang jawaban “selalu”, “sering”, “jarang”, 

dan “tidak pernah”. Masing-masing jawaban dikaitkan dengan nilai,  SL = 4, SR = 

3, J = 2, dan TP = 1 (Arifin, 2009).  

    S = JB/SM x 100 
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3. Analisis Uji Statistik Hasil Tes Penguasaan Konsep 

Analisis uji kesamaan rerata hasil tes bertujuan memeriksa ada tidaknya 

perbedaan yang signifikan penguasaan konsep antara kelas KTSP dan kurikulum 

2013. Jenis uji statistik kesamaan rerata tergantung pada normalitas dan 

homogenitas suatu data. Jika data memenuhi syarat normalitas dan homogenitas, 

maka uji kesamaan rerata menggunakan Uji-t. Apabila salah satu syarat dari 

kedua syarat tadi tidak dipenuhi, maka peneliti melakukan uji non-parametrik dari 

uji t’. Untuk mengetahui normal tidaknya dan homogen tidaknya suatu data, maka 

dilakukan uji normalitas pada siswa kelas KTSP maupun siswa kelas Kurikulum 

2013. 

1) Uji Normalitas penguasaan konsep  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data nilai siswa pada sekolah 

yang menerapkan KTSP dan Kurikulum 2013 berdistribusi normal atau tidak. 

Adapun hipotesis uji normalitas data adalah sebagai berikut: 

Ho: Nilai sig (signifikansi) ˃ 0, 05, maka sampel berdistribusi normal 

H1: Nilai sig (signifikansi) ˂ 0, 05, maka sampel berdistribusi tidak normal  

2) Uji Homogenitas Tes Penguasaan Konsep 

Selanjutnya dilakukan uji homogenitas varian terhadap data tes penguasaan 

konsep untuk kelas KTSP dan kurikulum 2013 dengan menggunakan bantuan 

Software SPSS 20 yaitu menggunakan Uji Levene. Uji homogenitas dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah data memiliki varian yang homogen atau tidak. 

Penerimaan homogenitas data didasarkan pada hipotesis berikut: 

Ho: Nilai sig (signifikansi) ˃ 0, 05, maka sampel memiliki varian yang homogen 

H1: Nilai sig (signifikansi) < 0, 05, maka sampel memiliki varian yang tidak 

homogen 

3) Uji Hipotesis 

Jika hasil dari uji normalitas dan homogenitas menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal dan bervariansi homogen maka uji hipotesis yang dilakukan 

adalah uji t-testindevendent dua pihak (2- tailed). Apabila hasil uji data tidak 

berdistribusi normal dan bervariansi homogen maka uji yang dilakukan adalah uji 

U-Mann Withney. 


