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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi 

eksperimen. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan QFT 

kemudian dilihat pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan bertanya dan 

penguasaan konsep IPA siswa. 

Desain penelitian yang dipilih yaitu “Matching Only Pretest Posttest 

Control Group Design”. Desain ini melibatkan dua kelompok sampel, yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dipilih tanpa melalui random 

sampling. Variabel bebas: pendekatan pembelajaran dimana kelas eksperimen 

menggunakan pendekatan Question Formulation Technique (QFT) dan kelas 

kontrol menggunakan strategi pembelajaran biasa. Variabel terikat: peningkatan 

kemampuan bertanya dan penguasaan konsep IPA siswa, Variabel kontrol: materi 

ajar, dan alokasi waktu. 

Penguasaan konsep IPA pada kedua kelompok diukur dua kali, yaitu pada 

saat pretest dan posttest. Sedangkan pada peningkatan kemampuan bertanya 

siswa, pengukuran dilakukan pada saat sebelum eksperimen (data awal) dan setiap 

pembelajaran berlangsung sebanyak lima kali pertemuan. Pretest dan data awal 

dilakukan untuk mengetahui keadaan awal apakah terdapat perbedaan antara 

kedua kelompok. Hasil pretest dan data awal yang diharapkan adalah tidak adanya 

perbedaan tingkat penguasaan konsep IPA maupun kemampuan bertanya siswa 

yang signifikan antara kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Pretest 

dan posttest terhadap kedua kelompok dilakukan menggunakan isntrumen yang 

sama (Sugiyono, 2011, hlm 113; Fraenkel Wallen, 2007, hlm 276-278). Hasil 

posttest kedua kelompok selanjutnya dibandingkan untuk membuktikan adanya 

perbedaan tingkat penguasaan konsep IPA dan kemampuan bertanya siswa. 

Desain penelitian yang digunakan ditampilkan dalam Gambar 3.1: 
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Kelompok eksperimen M O X O 

Kelompok kontrol M O C O 

Gambar 3.1. Desain Penelitian The Matching-Only Pretest-Posttest 

Control Group Design 

 

M : Kelas Eksperimen 

M : Kelas Kontrol 

O : Pengukuran awal dan pengukuran akhir 

X : Perlakukan pembelajaran dengan  menggunakan pendekatan Question  

      Formulation Technique (QFT) 

C : Perlakuan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran biasa. 

 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di Komplek SD Negeri Babakan Ciparay Barat yang 

berlokasi di kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung. Komplek SD Negeri 

Babakan Ciparay Barat terdiri dari SD Negeri Babakan Ciparay 1, SD Negeri 

Babakan Ciparay 7, SD Negeri Babakan Ciparay 8, dan SD Negeri Babakan 

Ciparay 19. Pada setiap kelasnya Komplek SDN Babakan Ciparay Barat 

menggunakan kurikulum KTSP pada pembelajarannya. 

Populasi yang dipilih adalah seluruh siswa kelas IV Komplek SD Negeri 

Babakan Ciparay Barat yang tersebar di empat kelas sebanyak 120 orang siswa, 

dimana terdiri dari: siswa SDN Babakan Ciparay 01 berjumlah 28 orang, siswa 

SDN Babakan Ciparay 07 berjumlah 30 orang, siswa SDN Babakan Ciparay 08 

berjumlah 32 orang, dan ssiswa SDN Babakan Ciparay 19 berjumlah 30 orang. 

Data tersebut diambil dari data absensi kelas.  

Selanjutnya Subjek Penelitian dipilih dengan nonrandom sampling yaitu 

pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara tidak acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada pada populasi tersebut (Sugiyono, 2015 hlm 120). 

Berdasarkan hal tersebut dipilihlah  32 siswa SDN Babakan Ciparay 08 untuk 

dijadikankan kelas eksperimen dan 30 siswa SDN Babakan Ciparay 07 sebagai 

anggota kelas kontrol. Adapun perbedaan jumlah siswa yang dimiliki kelas 

eksperimen dan kelas kontrol tidak menjadikan masalah, karena dalam hal ini 
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untuk menentukan homogen atau tidaknya sampel dilihat dari sifat dan 

keadaannya, bukan dari jumlah siswa secara kuantitaif (Prabowo, 2012) 

 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terbagi ke dalam tiga tahap sebagai berikut. 

1. Tahap persiapan dan pengembangan instrument 

a. Identifikasi masalah dengan membaca artikel hasil penelitian terdahulu 

mengenai peningkatan kemampuan bertanya dan penguasaan konsep 

IPA Serta penelitian dengan pendekatan QFT. 

b. Studi literatur untuk menemukan teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan 

c. Penentuan subjek penelitian. Siswa SDN Babakan Ciparay Barat 

dipilih sebagai sampel penelitian yang terbagi ke dalam dua kelompok 

sampel, satu kelas sebagai kelompok kontrol dan satu kelas lain 

sebagai kelompok eksperimen 

d. Penyusunan istrument. Instrumen penelitian dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu instrumen tes dan nontes. Instrumen tes digunakan untuk menilai 

tingkat penguasaan konsep yang sesuai dengan tingkatan taksonomi 

bloom revisi dari C1-C4 terdiri dari 24 soal pilihan ganda. Sedangkan 

instrumen non tes dalam bentuk: (1) Tabel observasi Peningkatan 

kemampuan bertanya berdasarkan Measure of Questioning Skills 

(MSQ) yang terdiri dari: a. mengumpulkan informasi (siapa, apa, 

dimana, kapan, dan bagaimana) b. Mengorganisir pertanyaan 

(mengapa) d. Memperluas Pertanyaan (Apa selanjutnya..., dan 

bagaimana jika ...,) (2) Angket Siswa yang berisi pernyataan untuk 

mengetahui tanggapan siswa mengenai pembelajaran melalui 

pendekatan QFT. (3) Tabel bbservasi pembelajaran dengan pendekatan 

QFT. 

e. Penimbangan kelayakan instrumen (judgement) oleh ahli. 

f. Uji coba instrumen di lapangan 

g. Analisis hasil uji coba instrumen, yang terdiri dari uji daya pembeda, 

tingkat kesukaran soal, validitas dan realibilitas butir soal. 
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h. Revisi instrumen berdasarkan analisis data hasil uji coba intrumen. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pretest diberikan pada kedua kelompok sampel guna mendapatkan data 

mengenai tingkat penguasaan konsep IPA, dan data awal untuk 

mengetahui kemampuan bertanya siswa sebelum perlakuan diberikan 

b. Perencanaan pembelajaran dengan pendekatan QFT di kelas eksperimen, 

meliputi kegiatan: 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

pendekatan QFT untuk diaplikasikan di kelas eksperimen dengan 

materi Perubahan Kenampakan Bumi dan Benda Langit. 

2) Mempersiapkan media serta sumber belajar yang diperlukan 

c. Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan QFT di kelas eksperimen 

dan strategi pembelajaran biasa di kelas kontrol masing-masing sebanyak 

lima kali pertemuan. 

d. Tabel observasi untuk mengetahui peningkatan kemampuan bertanya 

yang dibuat siswa. 

e. Posttest untuk memperoleh data peningkatan penguasaan konsep IPA. 

f. Angket untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai pembelajaran 

dengan pendekatan QFT. 

g. Observasi Pembelajaran, untuk mengetahui tanggapan dari observer 

mengenai pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan 

pendekatan QFT telah sesuai. 

 

 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Menganalisis tingkat peningkatan kemampuan pertanyaan yang dibuat 

siswa dalam tabel observasi. 

b. Membandingkan tingkat peningkatan kemampuan bertanya siswa pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan pengolahan data sederhana 

menggunakan grafik yang dibuat pada program microsoft exel dan SPSS 

Versi 21 . 

c. Menentukan rerata nilai pretest dan posttest penguasaan konsep IPA 
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d. Melakukan uji coba hipotesis untuk melihat adanya perbedaan antara 

peningkatan penguasan konsep IPA di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menggunakan teknik statistik dengan program SPSS Versi 21 

e. Menarik kesimpulan penelitian 

Alur penelitian di atas secara garis besar di tampilkan dalam gambar 3.2. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian terdiri atas. 

1. Soal tes penguasaan konsep IPA 

Instrumen tes dirancang dalam bentuk soal pilihan ganda. Perangkat soal 

digunakan untuk memperoleh data pretest dan posttest pada kedua kelompok 

sampel dengan pokok bahasan Perubahan Kenampakan Bumi dan Benda 

Langit Tabel 3.1. menyajikan penyebaran penguasaan konsep C1-C4 dalam 

soal yang telah di uji validasi, reliabilitas, tingkat kesukaran serta daya 

pembedanya. 

2. Tabel observasi 

Mengukur tingkat peningkatan kemampuan bertanya yang dibuat siswa 

berdasarkan tingkatan Measure of Questioning Skills (MSQ). Observasi 

peningkatan kemampuan bertanya siswa dilakukan pada setiap pertemuan 

dengan mengobservasi pertanyaan yang ditulis siswa dan 

mengelompokkannya sesuai dengan MSQ. Indikator yang dibuat dalam 

lembar observasi dapat dilihat dalam tabel 3.2. 
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Gambar 3.2. Bagan alir penelitian 

Identifikasi Masalah 

Studi Literatur 

Penentuan sampel 

Penelitian 

Penyusunan RPP pendekatan 

QFT  

Penyusunan instrumen 

Judgement instrumen 

Uji coba instrumen 

Analisis data hasil uji coba 

Revisi instrument 

Pretest pemahaman 

konsep IPA dan 

Observasi Kemampuan 

bertanya siswa 

Pembelajaran dengan 

pendekatan QFT  
Observasi 

Pembelajaran 

biasa 

Observasi peningkatan kemampuan bertanya siswa pada setiap pertemuan 

dan Posttest pemahaman konsep IPA 

Pengolahan dan analisis data hasil penelitian 

Penarikan kesimpulan (pembuktian hipotesis) 
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Tabel 3.1. Sebaran Soal Tes Penguasaan Konsep 

Sub pokok 

bahasan 

Tingkatan 

Taksonomi 

Bloom 

Indikator No. 

Item 

Soal 

Jml 

Soal  

Prediksi 

tingkat 

kesukar

an 

Kenampakan 

Bumi dan 

Perubahan 

Kenampakan 

bumi  

Dampak 

yang 

ditimbulkan 

dari 

perubahan 

kenampakan 

bumi 

Mengingat 

C1 

 Mengidentifikasi 

komponen yang ada di 

muka bumi  

 Mengidentifikasi 

peristiwa yang 

menyebabkan 

kenampakan bumi  

 Mendefinisikan rotasi 

bumi dan revolusi bumi  

1,2 

 

 

4,5 

 

 

 

8,9 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

sedang, 

mudah 

 

mudah, 

mudah 

 

 

sedang, 

sedang  

Memahami 

C2 

 Mendeskripsikan 

perubahan kenampakan 

bumi  

 Menerangkan fungsi 

atmosfer bagi bumi  

 Menjelaskan kenampakan 

bumi karena rotasi atau 

revolusi bumi  

3 

 

 

10,11 

 

 

12 

1 

 

 

2 

 

 

1 

mudah,  

 

 

sedang, 

sukar 

 

sukar,  

Mengaplikasi 

C3 

 Mengusulkan cara 

mencegah dampak 

perubahan kenampakan 

alam C3 

6,7 2 sukar, 

sedang 

Benda-benda 

langit posisi 

bulan dan 

kenampakan 

bumi dari 

Mengingat 

C1 

    

Memahami 

C2 

 Mengkategorikan benda-

benda langit C2 

 Mencontohkan kegunaan 

13,14 

 

16,17 

2 

 

2 

sedang, 

mudah 

sedang, 
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hari ke hari konsep rotasi dan revolusi 

bumi pada kehidupan 

manusia C2 

 Memperkirakan pengaruh 

fase bulan pada pasang 

surut air laut C2 

 

 

 

22 

 

 

 

1 

sukar  

 

 

sukar 

Mengaplikasi 

C3 

 Menggambarkan 

terjadinya gerhana 

matahari C3 

 Mengurutkan fase-fase 

bulan C3 

 Mengilustrasikan 

terjadinya gerhana bulan 

C3 

15 

 

 

18,19 

 

20,21 

1 

 

 

2 

 

2 

mudah 

 

 

sedang, 

sedang 

sedang, 

sukar 

 

Menganalisi 

C4 

 Mengaitkan pengaruh 

pasang surut  dan pasang 

naik air laut (bagi nelayan 

dan keadaan laut yang 

dangkal) C4 

23,24 2 sedang, 

sedang 
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Tabel 3.2. Lembar Observasi Kemampuan Bertanya Siswa 

Nama  : _____________________ 

Jenis Kelamin : _____________________ 

 

Mengumpulkan informasi Mengorganisir Informasi Menperluas informasi 

Faktual 

Siapa, 

apa, 

dimana, 

kapan, 

berapa 

banyak 

Prosedural 

Bagaimana 

Total Objektif 

Mengapa 

Asumsi 

Mengapa 

Total Hipotesis 

Bagaimana 

Selanjutnya 

Spekulasi 

Bagaimana 

jika 

Total 

         

         

Skor : 1: Jika pertanyaan yang dibuat sesuai dengan Qfocus 

           0: Jika pertanyaan yang dibuat tidak sesuai dengan Qfocus 

Kriteria Pertanyaan : 

1. Mengumpulkan informasi faktual yaitu bentuk pertanyaan yang dapat 

mengumpulkan informasi yang bersifat fakta-fakta, peristiwa nyata yang dapat 

dibuktikan. Sedangkan Mengumpulkan informasi prosedural adalah 

pertanyaan yang dibuat untuk mengetahui bagaimana melakukan sesuatu. 

2. Mengoganisir informasi objektif adalah pertanyaan yang membutuhkan 

pembuktian sebagai jawabannya pembuktian itu bisa berdasarkan sumber 

bacaan. Sedangkan mengorganisir informasi asumsi adalah  pertanyaan yang 

membutuhkan pembuktian jawabannya secara empiris atau dengan cara 

melakukan percobaan dan membanding dengan prinsip-prinsip atau hukum 

yang telah ditentukan 

3. Memperluas informasi hipotesis dimaksudkan adalah pertanyaan yang dibuat 

mengarahkan kepada jawaban sementara yang jawabannya masih harus 

dibuktikan dengan penelitian, atau dengan kata lain pertanyaan yang 

mengarahkan pada penyelidikan. Sedangkan memperluas informasi spekulasi 
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adalah pertanyaan yang dibuat sifatnya memprediksi hal-hal kemungkinan 

yang terjadi yang pada akhirnya menuntut pembuktian. 

 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP dirancang sebagai panduan dalam melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan tahapan pembelajaran dengan pendekatan QFT. Sedangkan di 

kelompok kontrok dilakukan pembelajaran IPA menggunakan RPP dengan 

pembelajaran yang seperti biasa dilakukan di sekolah tersebut. RPP disusun 

untuk lima kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35 menit pada pertemuan 

kesatu-keempat dan 3 x 35 menit pada pertemuan kelima. Pada pertemuan 

kesatu sampai ketiga mengenai konsep kenampakan bumi dan perubahan 

kenampakan bumi  dampak yang ditimbulkan dari perubahan kenampakan 

bumi dan pada pertemuan keempat-kelima benda-benda langit posisi bulan 

dan kenampakan bumi dari hari kehari.   

4. Angket siswa  

17 butir pernyataan, dimana pernyataan tersebut menggambarkan sikap  siswa 

mengenai pembelajaran dengan pendekatan QFT terhadap peningkatan 

kemampuan bertanya dan penguasaan konsep IPA. Tabel 3.3. menyajikan hal 

yang diungkap dalam angket. 

 

Tabel 3.3. Aspek Yang Diungkap Pada Lembar Angket Siswa 

Aspek yang diungkap Nomor Penyataan Jumlah 

Pernyataan 

Hal-hal umum mengenai 

pembelajaran IPA 

1, dan 17 2 

Kebiasaan Siswa 2, 3, 5, 7, 9, 13, 14 7 

Hal-hal Khusus mengenai 

pembelajaran QFT 

4, 6, 8, 10, 11, 12, 

15, dan 16, 

8 

 

5. Tabel Observasi pembelajaran 
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Tabel observasi ini berisi tahapan-tahapan pada kegiatan pembelajaran 

menggunakan pendekatan QFT yang bertujuan untuk mengetahui 

ketatalaksanaan kegiatan pembelajaran. 

E. Definisi Operasional 

Agar diperoleh persamaan persepsi dan menghindari perbedaan penafsiran 

dalam penelitian ini maka diperlukan penjelasan tentang istilah yang digunakan. 

 Berikut penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Kemampuan bertanya siswa dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

tingkatan kemampuan siswa untuk membuat pertanyaan dengan kategori 

pertanyaan mengumpulkan informasi, mengorganisir informasi dan 

memperluas informasi. Adapun peningkatan kemampuan bertanya siswa 

diukur dengan lembar observasi. 

2. Penguasaan konsep dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tingkatan ketika 

seorang siswa tidak sekedar mengetahui konsep-konsep, tetapi benar 

memahami dengan baik, yang ditunjukkan oleh kemampuannya dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan, baik yang terkait dengan konsep itu sendiri 

maupun penerapannya dalam situasi yang baru serta menganalisisnya. 

Penguasaan konsep yang diteliti meliputi ranah kognitif yang meliputi C1 

(mengingat), C2 (memahami), C3 (menerapkan) dan C4 (menganalisis). 

Adanya peningkatan penguasaan konsep IPA pada materi Perubahan 

Kenampakan Bumi dan Benda Langit ini diukur dengan menggunakan tes 

penguasaan konsep, yang diberikan saat pretest dan posttest. 

3. Pendekatan Question Formulation Technique (QFT) dalam penelitian ini 

didefinisikan sebagai sebuah teknik bagi siswa agar bisa membuat 

pertanyaannya sendiri. Dimana pendekatan QFT ini memiliki 6 tahapan, 

diantaranya (1) A Question Focus (Qfocus), (2) The rules for producing 

question, and Producing question, (3) Categorizing Question, (4) Prioritizing 

Question, (5) Next steps, (6) Reflection. Pembelajaran menggunakan 

pendekatan QFT ini ditunjukkan dengan pembuatan RPP yang sesuai dengan 

tahapan QFT  dan lembar observasi pengamatan saat pembelajaran 

berlangsung. 
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F. Analisis Data Hasil Uji Coba Instrumen 

Terhadap instrumen soal tes penguasaan konsep IPA yang telah dinilai 

validitas kontennya oleh ahli, selanjutnya dilakukan uji coba instrumen di 

lapangan. Sedangkan untuk instrumen observasi kemampuan bertanya siswa dan 

angket hanya dilakukan validasi konten oleh ahli. Hasil uji coba instrumen tes 

kemudia dianalisis validitas, realibitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran 

soalnya. Di bawah ini dipaparkan mengenai analisis data hasil uji coba instrumen. 

 

1. Uji Validitas Instrumen  

Instrumen tes penguasaan konsep IPA yang digunakan harus memenuhi 

prinsip validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

keandalan suatu alat ukur  (Arikunto, 2010, hlm 63) Sugiyono mengatakan bahwa 

instrumen yang valid dapat menghasilkan data valid, artinya instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Akdong, 2008, 

hlm143). 

Pengujian validitas dilakukan terhadap isi pertanyaan butir soal tes tertulis. 

Tahapan dalam pengujian validitas tes penguasaan konsep ada dua, yaitu validasi 

konten melalui konsultasi dengan ahli dan uji coba instrumen terhadap 41 siswa 

kelas V SD Negeri Babakan Ciparay 8 yang telah memperoleh pelajaran tentang 

materi Perubahan Kenampakan Bumi dan Benda Langit di tahun 2014/2015. 

Analisis terhadap validitas soal tes dilakukan dengan aplikasi program SPSS 

versi 21 dengan perhitungan koefisien korelasi yang selanjutnya dikonsultasikan 

dengan harga rtabel. Jika rhitung > rtabel, maka item soalnya dinyatakan valid (usman, 

2011:358). Rekapitulasi hasil uji validitas instrumen ditunjukkan dalam tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Soal Tes Penguasaan 

Konsep IPA 

Nomor Soal rhitung rtabel Kategori 

1 0,416 >  0,2542 Valid 

2 0,441 >  0,2542 Valid 

3 0,376 >  0,2542 Valid 

4 0,561 >  0,2542 Valid 

5 0,329 >  0,2542 Valid 

6 0,537 >  0,2542 Valid 

7 0,538 >  0,2542 Valid 
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8 0,374 >  0,2542 Valid 

9 0,387 >  0,2542 Valid 

10 0,441 >  0,2542 Valid 

11 0,398 >  0,2542 Valid 

12 0,605 >  0,2542 Valid 

Nomor Soal rhitung rtabel Kategori 

13 0,435 >  0,2542 Valid 

14 0,412 >  0,2542 Valid 

15 0,510 >  0,2542 Valid 

16 0,477 >  0,2542 Valid 

17 0,563 >  0,2542 Valid 

18 0,402 >  0,2542 Valid 

19 0,411 >  0,2542 Valid 

20 0,438 >  0,2542 Valid 

21 0,441 >  0,2542 Valid 

22 0,345 >  0,2542 Valid 

23 0,446 >  0,2542 Valid 

24 0,477 >  0,2542 Valid 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi maka semua soal dinyatakan valid. 

 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah ketepatan atau keajegan alat ukur dalam mengukur apa 

yang diukurnya, artinya kapanpun alat ukur tersebut digunakan akan memberikan 

hasil yang sama (Sugiyono, 2011, hlm 173; Arikunto, 2010, hlm 86-87). Nilai 

koefisien korelasi diperoleh dengan menggunakan aplikasi program SPSS versi 21 

dengan teknik split-half. Hasil analisis menunjukkan harga koefisien korelasi 

Guttman Split Half sebesar 0,866. Sedangkan harga r tabel (95%)(41) adalah 

sebesar 0,2542. Karena r hitung > r tabel, maka perangkat soal tes dinyatakan reliabel 

(Soeharto&Sururi, 2007:56) 

 

3. Uji Daya Pembeda Soal 

Analisis daya pembeda soal dilakukan untuk membedakan kemampuan siswa 

yang digolongkan memiliki kemampuan rendah dan kemampuan tinggi (Arikunto, 

2010: 211). Daya pembeda soal disebut indeks diskrimasi (D) yang nilainya 

antara 0,00 – 1,00. Selanjutnya nilai D diinterprestasikan berdasarkan tabel 3.5. 
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Tabel 3.5. Pedoman Untuk Menginterprestasikan Indeks Diskriminasi 

Soal 

Indeks Diskriminasi Kategori  

0,00 – 0,20 Jelek 

0,21 – 0,40 Cukup baik 

0,41 – 0,70 Baik 

0,71 – 1,00 Baik sekali 

Negatif Tidak baik dan harus dibuang 

 

 Soal yang baik adalah soal yang dapat dijawab oleh siswa-siswa yang 

berkemampuan tinggi saja. Seluruh peserta uji coba dikelompokkan terlebih 

dahulu ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok atas (siswa berkemampuan 

tinggi) dan kelompok bawah (siswa berkemampuan rendah). Untuk tujuan ini 

seluruh peserta tes kemudia dirangking mulai dari yang mendapat skor tertinggi 

hingga terrendah. 

Rekapitulasi hasil daya pembeda diperoleh menggunakan program SPSS versi 21 

ditampilkan pada tabel 3.6. 

 

Tabel 3.6. Rekapitulasi Hasil Analisis daya Pembeda Soal Tes Penguasaan 

Konsep IPA 

Nomor Soal Indek Diskriminasi Kategori 

1 0,417 Baik 

2 0,417 Baik 

3 0,417 Baik 

4 0,667 Baik 

5 0,417 Baik 

6 0,583 Baik 

7 0,417 Baik 

8 0,500 Baik 

9 0,417 Baik 

10 0,417 Baik 

11 0,500 Baik 

12 0,583 Baik 

13 0,417 Baik 

14 0,417 Baik 

15 0,583 Baik 

16 0,583 Baik 
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17 0,500 Baik 

18 0,417 Baik 

19 0,417 Baik 

Nomor Soal Indek Diskriminasi Kategori 

20 0,500 Baik 

21 0,500 Baik 

22 0,417 Baik 

23 0,417 Baik 

24 0,583 Baik 

 

Berdasarkan tabel, maka seluruh butir soal yang memiliki daya pembeda baik. 

 

4. Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

 Analisis tingkat kesukaran soal dilakukan untuk memiliki soal-soal dengan 

kategori baik, dengan komposisi soal 25% soal mudah, 50% soal sedang, dan 25% 

soal sukar. Tingkat kesukaran soal ditandai dengan indeks kesukaran yang diberi 

lambang P. Akirunto (2010: 210) menuliskan kategori indeks kesukaran seperti 

ditunjukkan dalam tabel 3.7. semakin besar indek kesukaran soal, maka soal 

tersebut semakin mudah, begitu pun sebaliknya. 

Tabel 3.7. Pedoman untuk Menginterprestasi Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran Kategori 

0,00 – 0,29 Soal Sukar 

0,30 – 0,69 Soal Sedang 

0,70 – 1,00 Soal Mudah 

  

Analisis tingkat kesukaran soal dilakukan dengan program SPSS versi 21. Hasil 

analisis tingkat kesukaran soal ditunjukkan dalam tabel 3. 8. 

 

Tabel 3.8. Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Tes Penguasaan Konsep 

IPA 

Nomor 

Soal 

Prediksi Tingkat 

Kesukaran 

Indeks Tingkat 

Kesukaran (P) 

Kategori 

1 Sedang 0,415 Sedang 

2 Mudah 0,829 Mudah 

3 Mudah 0,707 Mudah 

4 Mudah 0,707 Mudah 

5 Mudah 0,780 Mudah 

6 Sukar 0,293 Sukar 

7 Sedang 0,390 Sedang 



54 

 

Fitria Agustini, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERTANYA DAN PENGUASAAN KONSEP IPA  
MELALUI PENDEKATAN QUESTION FORMULATION TECHNIQUE (QFT) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

8 Sedang 0,390 Sedang 

9 Sedang 0,463 Sedang 

10 Sedang 0,463 Sedang 

Nomor 

Soal 

Prediksi Tingkat 

Kesukaran 

Indeks Tingkat 

Kesukaran (P) 

Kategori 

11 Sukar 0,268 Sukar 

12 Sukar 0,293 Sukar 

13 Sedang 0,585 Sedang 

14 Mudah 0,878 Mudah 

15 Mudah 0,707 Mudah 

16 Sedang 0,512 Sedang 

17 Sukar 0,293 Sukar 

18 Sedang 0,463 Sedang 

19 Sedang 0,366 Sedang 

20 Sedang  0,512 Sedang 

21 Sukar 0,268 Sukar 

22 Sukar 0,293 Sukar 

23 Sedang 0,512 Sedang 

24 Sedang  0,488 Sedang 

 

Diketahui dari tabel di atas bawah soal yang memiliki tingkat kesukaran yang 

mudah ada 6 butir soal, tingkat kesukaran baik ada 12 butir soal, tingkat 

kesukaran yang sukar ada 6 butir soal.  

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik yang disesuaikan 

dengan jenis data dan instrumen yang dikembangkan, yaitu sebagai berikut. 

1. Teknik tes. Tes terdiri atas pretest dan posttest menggunakan perangkat soal 

pilihan ganda untuk mengumpulkan data kuantitatif tingkat penguasaan 

konsep IPA siswa. 

2. Teknik non tes. Observasi pertanyaan yang dibuat siswa memenuhi kategori 

yang ditentukan,  dihitung secara kuantitatif untuk mengukur tingkat 

kemampuan bertanya siswa. 

3. Tingkat non tes. Angket siswa digunakan untuk menjaring data siswa 

mengenai pendapat siswa saat pembelajaran IPA berlangsung menggunakan 

pendekatan QFT. Selain itu lembar observasi selama pembelajaran yang 

dinilai oleh 2 guru. Data-data tesebut diatas merupakan data kualitatif yang 

dipergunakan untuk melengkapi data penelitian. 
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H. Teknik Analisis Data Hasil Penelitian 

Data-data kuantitatif yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest serta 

sebaran pernyataan yang dibuat siswa selanjutnya dianalisi dan kemudian 

digunakan dalam pengujian hipotesis. Analisis data yang dilakukan terdiri atas 

langkah-langkah. 

1. Menghitung sebaran data observasi pertanyaan yang dibuat siswa sesuai 

dengan kategori yang ditentukan, setelah itu dibuat grafik peningkatannya. 

Data dihitung dengan Micosoft exel, hasil data digambarkan dalam diagram 

batang dan untuk menghitung peningkatan kemampuan bertanya digunakan 

Program SPSS versi 21. 

2. Menghitung rerata nilai pretest dan posttest penguasaan konsep IPA, standar 

deviasi dan variasi menggunakan program SPSS versi 21. 

3. Menguji normalitas data dengan menggunakan program SPSS versi 21 dengan 

menggunakan uji  liliefors (Kolmogorov-Smirnov). Nilai assimptot signifikan 

kemudian dibandingkan dengan  = 0,05. Jika Sig ≤  (0,05), maka data tidak 

berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai Sig ≥  (0,05) maka data 

berdistribusi normal (Ridwan, dkk, 2011:71) 

4. Menguji homogenitas penguasaan konsep IPA dengan menggunakan program 

SPSS versi 21. Dasar pengambilan keputusan jika Jika Sig ≤  (0,05), maka 

tidak homogen; dan jika Sig ≥  (0,05) maka data homogen. 

5. Jika sebaran data normal dan homogen, kemudian dilakukan uji statistik 

paired sample t-test untuk membandingkan dua rerata nilai pretest dan 

posttest penguasaan konsep IPA. Jika nilai t hitung > t tabel, maka dikatakan 

terdapat peningkatan variable penguasaan konsep IPA. Selanjutnya, jika nilai 

 ≤ 0,05, maka kedua variabel tersebut mengalami peningkatan yang 

signifikan. Jika sebaran data tidak normal maka uji statistik yang digunakan 

adalah nonparametris dengan teknik Mann-Whitney. 
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6. Kemudian untuk mengetahui besarnya peningkatan penguasaan konsep IPA, 

digunakan rumus N-gain sebagai berikut. 

g = 
𝑆 𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑆 𝑝𝑟𝑒

𝑆 𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑆 𝑝𝑟𝑒
    (3.1)  (Arikunto, 2010) 

Spost  = skor posttest 

Spre    = skor pretest 

Smaks = skor maksimal ideal 

Kemudian nilai g dikonsultasikan ke dalam tabel 3.9. untuk diinterpretasi. 

Tabel 3.9. Pedoman untuk Menginterpretasi Nilai N-gain 

Interval N-gain Kategori 

g > 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g ≤ 0,7 Sedang 

g < 0,3 rendah 

7. Terhadap data N-gain dilakukan kembali uji normalitas dan homogenitas 

dengan teknik seperti langkah 2, 3,, dan 4. Jika t hitung > t tabel dan jika nilai      

 ≤ 0,05, maka Ho ditolak, dimana: 

Ho : 1 = 2 

Ha : 1 ≠ 2 

Dengan 

Ho1 : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara peningkatan 

kemampuan bertanya siswa yang mendapat pembelajaran dengan 

pendekatan QFT dengan pembelajaran yang biasa dilakukan di 

sekolah tersebut. 

Ha1 : terdapat perbedaan yang signifikan antara peningkatan kemampuan 

bertanya siswa yang mendapat pembelajaran dengan pendekatan QFT 

dengan pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah tersebut. 

Ho2 : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Peningkatan 

Penguasaan Konsep IPA siswa yang mendapat pembelajaran dengan 

pendekatan QFT dengan pembelajaran yang biasa dilakukan di 

sekolah tersebut. 

Ha2 : terdapat perbedaan yang signifikan antara penguasaan konsep IPA 

yang mendapat pembelajaran dengan pendekatan QFT dengan 
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pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah tersebut. 

1 : Peningkatan Kemampuan bertanya atau penguasaan konsep IPA 

siswa kelas eksperimen 

2 : Peningkatan Kemampuan bertanya atau penguasaan konsep IPA 

siswa kelas kontrol 

 

Pengolahan data statistik untuk uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 21 pada peningkatan penguasaan konsep dan peningkatan 

kemampuan bertanya siswa menggunakan program microsoft exel dan 

program SPSS versi 21. 

 

 

 

 

 


