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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMK kota Bandung. Pemilihan 

lokasi tersebut dilakukan karena merupakan sekolah yang mempersiapkan 

siswanya untuk terjun langsung di dunia industri setelah siswa lulus dari sekolah 

ini. 

Subyek penelitian adalah siswa kelas XI jurusan teknik penyempurnaan 

tekstil yang akan mempelajari materi termokimia pada semester II tahun ajaran 

2012/2013 dengan pengambilan sampel secara nonrandom jenis purposive 

sampling.  

B. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan one-group Pretest-Posttest Design. Paradigma 

dalam penelitian eksperimen model ini digambarkan sebagai berikut: 

 (Sugiyono, 2013) 

X   = treatment yang diberikan (pembelajaran problem solving) 

O1  = nilai pretest (sebelum diberi perlakuan) 

O2  = nilai posttest (setelah diberi perlakuan) 

Penelitian dilakukan hanya pada satu kelas yang diberi perlakuan berupa 

model pembelajaran problem solving. Sebelum siswa diberi perlakuan, siswa 

   O1    X     O2 



34 
 

Dwi Kusumahrini Fathulena, 2013 
Pengembangan Model Pembelajaran Problem Solving Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Pemecahan Masalah Siswa SMK Pada Materi Termokimia 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

 

melakukan pretest dan pada akhir pembelajaran siswa melakukan posttest 

menggunakan soal yang sama. 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen berupa Pra-experimental 

Designs. Metode eksperimen merupakan bagian dari penelitian kuantitatif 

(Sugiyono, 2013). Menurut Firman (2008) eksperimen adalah suatu metode 

penelitian yang di dalamnya peneliti mencari informasi yang diperoleh dari suatu 

perlakuan (treatment) terhadap sekelompok subyek. Pada penelitian ini dilakukan 

perlakuan pembelajaran problem solving terhadap satu kelas yang bertujuan untuk 

menyelidiki pengaruhnya pada peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

siswa SMK. 

D. Definisi Operasional 

Agar tidak terdapat perbedaan dalam penafsiran, maka beberapa istilah 

dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran problem solving merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran 

yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah berdasarkan 

langkah-langkah yang dikemukakan oleh Bransford and Stain dengan 

langkah yang disebut dengan IDEAL. 

2. Kemampuan pemecahan masalah merupakan suatu keterampilan berpikir 

tingkat tinggi atau proses berpikir kompleks yang meliputi kemampuan 

untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menentukan 

alternatif pemecahan masalah, melakukan strategi pemecahan masalah dan 

kemampuan mengevaluasi. Kemampuan pemecahan masalah pada 
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penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam proses pemecahan masalah 

dengan merujuk pada strategi pemecahan dari Bransford and Stein.  

E. Instrumen Penelitian 

a. Intrumen Berupa Lembar Observasi 

Lembar observasi merupakan instrumen untuk memfokuskan pengamat 

terhadap aspek-aspek tertentu yang diselidiki ketika ia melakukan observasinya 

(Firman, 2008). Lembar observasi dimaksudkan untuk mengobservasi 

keterlaksanaan proses pembelajaran problem solving terhadap langkah-langkah 

pembelajaran yang diamati berdasarkan pembelajaran yang dikembangkan dari 

metode IDEAL. 

b. Instrumen Berupa Tes 

Tes adalah instrumen yang harus direspon oleh subyek penelitian dengan 

menggunakan penalaran dan pengetahuannya. Tes merupakan kumpulan 

pertanyaan atau soal yang harus dijawab oleh siswa dengan pengetahuan-

pengetahuan serta kemampuan penalarannya (Firman, 2000). Tes yang digunakan 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa SMK dalam 

memecahkan masalah pada materi termokimia. Soal-soal tersebut akan mewakili 

setiap indikator pemecahan masalah, sehingga jawaban siswa terhadap tes tersebut 

akan mendeskripsikan sejauh mana kemampuan pemecahan masalah yang 

dimiliki siswa SMK.  

Tes yang diberikan berupa tes tertulis berbentuk uraian karena tes uraian 

memiliki keunggulan yaitu; tepat untuk mengukur kemampuan jenjang tinggi 

yang sukar diukur melalui tes obyektif, melatih siswa merumuskan jawaban 



36 
 

Dwi Kusumahrini Fathulena, 2013 
Pengembangan Model Pembelajaran Problem Solving Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Pemecahan Masalah Siswa SMK Pada Materi Termokimia 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

 

dengan kata-kata sendiri, tidak memungkinkan terjadinya penebakan, dan 

mendorong siswa mengerti lebih dalam tentang suatu gagasan atau hubungan-

hubungan. 

F. Proses Pengembangan Instrumen 

Instrumen yang digunakan harus memiliki validitas yang baik. Oleh karena 

itu soal dan lembar observasi yang telah dibuat terlebih dahulu dikonsultasikan 

kepada dosen pembimbing dan diuji validitasnya oleh dosen ahli.  

Validitas menurut Firman (2000) menunjukkan sejauh mana alat ukur itu 

mengukur apa yang seharusnya diukur oleh alat ukur tersebut. Dengan ungkapan 

lain, validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur memenuhi fungsinya. Validitas 

yang digunakan untuk tes dan lembar observasi dalam penelitian ini adalah 

validitas isi. Suatu tes mempunyai validitas isi yang tinggi apabila tes itu 

mengukur hal-hal yang mewakili keseluruhan isi bahan pelajaran yang akan 

diukurnya. Cara menilai validitas isi suatu alat ukur ialah dengan mengundang 

“judgement” (timbangan) kelompok ahli dalam bidang yang diukur (Firman, 

2000). 

Sebelum divalidasi oleh dosen ahli, dilakukan penyusunan rancangan 

lembar observasi, rancangan tes, dan membuat pokok uji atau soal sesuai indikator 

pemecahan masalah yang telah dirumuskan. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa SMK terhadap 

materi termokimia dilakukan dengan memberikan tes berupa soal berbentuk 

uraian yang dapat mengukur kemampuan di setiap indikator pemecahan masalah. 
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Keterlaksanaan terhadap pembelajaran dilakukan observasi, sedangkan untuk 

mendukung penjelasan temuan peneliti terhadap kemampuan pemecahan masalah 

dan terhadap pembelajaran yang tidak terwakili dari instrumen yang telah dibuat 

diperoleh dari catatan lapangan. 

H. Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skor tes awal, skor tes 

akhir, dan gain. Dalam pemberian skor soal berupa uraian pada pretest dan 

posttest, digunakan rubrik kemampuan pemecahan masalah sebagai acuan dalam 

pemberian skor. Rubrik Kemampuan Pemecahan Masalah (RKMP) yang peneliti 

buat dapat dilihat pada Lampiran 1.5. Kemudian skor pretest dan posttest dihitung 

dengan cara: 

Nilai = 
                          

                    
 x100 

Berdasarkan RKMP, terdapat 5 indikator kemampuan pemecahan      

masalah dengan masing-masing memiliki skor maksimum 3. Sehingga         

jumlah skor maksimum kemampuan pemecahan masalah adalah 15 untuk      

setiap wacana. 

Skor yang diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan kategori dari Gayon 

(2003). Berlandaskan kategori Gayon tersebut, peneliti dapat memperoleh 

informasi mengenai kemampuan pemecahan masalah siswa dalam setiap 

indikatornya ataupun kemampuan pemecahan masalah secara keseluruhan. 

Interpretasi berdasarkan Gayon terhadap skor yang diperoleh dapat dilihat        

pada Tabel 2.2 di halaman 20. 



38 
 

Dwi Kusumahrini Fathulena, 2013 
Pengembangan Model Pembelajaran Problem Solving Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Pemecahan Masalah Siswa SMK Pada Materi Termokimia 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

 

Pada pengolahan data dan analisis datanya, siswa dikelompokkan menjadi 

tiga kelompok yaitu kelompok tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan pembagian 

menurut Azwar (2003). Pembagian kelompok ini bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah berasal dari kelompok siswa yang 

mana. Pengelompokkan ini didasarkan pada nilai ulangan harian siswa yang ada 

disekolah tersebut. Pembagian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Pembagian Kategori Kelompok Siswa 

Kategori Rumus 

Tinggi x  ≥  │  ̅+ 1 . s│ 

Sedang │ ̅ - 1 . s │ ≤   x  <  │ ̅ + 1 . s │ 

Rendah x  <  │ ̅ - 1 . s │ 

Keterangan: 

x = Skor subjek 

 ̅ = Rerata 

s = Standar deviasi 

 

Hasil pembagian kelompok dapat dilihat pada Tabel 3.2 dengan rincian 

terlampir pada Lampiran 2.2. 

Tabel 3.2 Hasil Pembagian Kategori Kelompok Siswa 

Kategori Kelompok Kriteria Jumlah Siswa 

Tinggi x  ≥  67,21 5 

Sedang 33,97 ≤  x < 67,21 25 

Rendah x < 33,97 4 

Jumlah 34 

Gain merupakan peningkatan kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

mengikuti pembelajaran yang dihitung berdasarkan selisih antara nilai postest dan 

pretest. Gain yang diperoleh dinormalisasi oleh selisih antara skor maksimal 

dengan skor pretest (N-Gain). Hal ini dikarenakan hasil yang diperoleh tiap siswa 

berbeda dan untuk menghindari kekhawatiran kemampuan awal (pretest) yang 



39 
 

Dwi Kusumahrini Fathulena, 2013 
Pengembangan Model Pembelajaran Problem Solving Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Pemecahan Masalah Siswa SMK Pada Materi Termokimia 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

 

berbeda, jika menggunakan gain atau dinilai dari peningkatan hasil posttest 

terhadap hasil pretest saja tanpa dinormalisasi hasilnya akan bias dan tidak fair. 

Sehingga analisis peningkatan di dalam penelitian ini menggunakan N-Gain. 

Peningkatan yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran dihitung berdasarkan 

rumusan yang dikemukakan oleh Hake (1998) dengan rumus g factor (N-Gain), 

secara matematis dituliskan sebagai berikut: 

g = (
          

         
) 

Keterangan:  

g  = gain yang dinormalisasi 

Sfinal  = Nilai tes akhir 

Sinitial  = Nilai tes awal 

Tingkat perolehan N-Gain kemudian dikategori yaitu: 

g ≥ 0,7 : tinggi 

0,3 ≤ g < 0,7 : sedang 

g < 0,3 : rendah 

I. Alur Penelitian 

Secara sistematik penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang 

disajikan dalam Gambar 3.1 berikut : 
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Gambar  3.1 Alur Penelitian 
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Tahap-tahap penelitian di atas dapat di jabarkan sebagai berikut:  

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap pendahuluan dilakukan kajian literatur mengenai standar isi 

pelajaran kimia di SMK, studi kemampuan pemecahan masalah, studi model 

pembelajaran problem solving yang dibutuhkan untuk pengembangan model 

pembelajaran problem solving.  

2. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan meliputi persiapan instrumen penelitian berupa 

perancangan lembar observasi yang diperlukan untuk melihat keterlaksanaan 

model pembelajaran problem solving di dalam kelas dan penyusunan instrumen 

berupa tes berbentuk uraian yang mewakili setiap indikator pemecahan masalah 

untuk melihat kemampuan pemecahan masalah siswa SMK. Pengembangan 

model pembelajaran mempertimbangkan hal-hal berikut : 

a. Tingkat perkembangan kognitif siswa 

b. Karakteristik materi subjek 

c. Strategi pembelajaran 

d. Sintaks model yang dikembangkan 

3. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan dilakukan implementasi model pembelajaran yang 

dikembangkan. Implementasi model pembelajaran problem solving dilakukan 

pada satu kelas perlakuan. Sebelum pembelajaran problem solving 

diimplementasikan di dalam kelas, siswa melakukan pretest terlebih dahulu untuk 

memperoleh informasi tentang kemampuan awal siswa. Pada akhir pembelajaran, 
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siswa melakukan posttest untuk mengukur peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah siswa SMK pada materi termokimia.  

4. Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan 

Data yang diperoleh dari hasil implementasi model kemudian dianalisis 

dengan cara menyusun urutan data, mengelompokkan dan mengorganisasikan 

data dalam kategori-kategori yang diteliti. Kemudian mengolah data kuantitatif 

yang diperoleh dari hasil tes dan data kualitatif yang diperoleh dari data lembar 

observasi, dianalisis secara statistik dan secara deskriptif. Hasil pengolahan data 

dilanjutkan dengan menyusun laporan hasil penelitian. 

 


