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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Quasi Experimental 

yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat 

antara variabel-variabel yang diteliti. Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Nonequivalent Control Group Design, karena kelas 

eksperimen dan kontrol tidak dipilih secara random. 

Tabel 3.1. Nonequivalent Control Group Design 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 
Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O3 - O4 

                                                                        (Sumber : Sugiyono,2010). 

Keterangan : 

O1 : Pretest  
O3  : Pretest  

X  : Pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE)   
O3 : Posttest  
O4 : Posttest 

B. Partisipan 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 59 partisipan. Partisipan 

memiliki karakteristik yang sama yaitu merupakan siswa kelas VII SMP. 

Sebanyak 59 partisipan tersebut berasal dari dua kelas sampel yaitu kelas kontrol 

sebanyak 30 partisipan dan kelas eksperimen sebanyak 29 partisipan. Pemilihan 

kelas dilakukan tidak secara random. Pemilihan kelas didasarkan pada rata-rata 

nilai yang dimiliki oleh kedua kelas tesebut. Kedua kelas sampel akan dikenai 

perlakuan yang berbeda yaitu pada kelas eskperimen akan melaksanakan 

pembelajaran model Predict-Observe-Explain (POE), sedangkan kelas kontrol 

akan melaksanakan pembelajaran praktikum konvensional  . 
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C. Definisi Operasional 

1.Model pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE) adalah kegiatan 

pembelajaran pada kelas eksperimen yang memiliki tahapan menurut White & 

Guston (1992 dalam Liew, 2004) sebagai berikut : Prediction, membuat 

prediksi yaitu membuat dugaan terhadap suatu peristiwa atau persoalan yang 

berhubungan dengan IPA. Observation, melakukan penelitian atau pengamatan. 

Pertanyaan pokok dalam observasi adalah apakah prediksinya terjadi atau tidak. 

Explanation, yaitu memberi penjelasan terutama tentang kesesuaian antara 

prediksi dengan yang sesungguhnya terjadi.  

2.Sikap ilmiah siswa adalah berupa nilai yang dihasilkan dari skala sikap yang 

dijaring melalui instrumen skala sikap model Likert dengan indikator yang akan 

diukur meliputi sikap memiliki rasa ingin tahu, sikap respek terhadap data/fakta, 

kritis, kerjasama dan tekun.  

3.Penguasaan konsep adalah berupa skor yang dihasilkan dari tes penguasaan 

konsep pretest dan posttes diukur melalui tes objektif dalam bentuk soal pilihan 

ganda sebanyak 25 soal dengan empat pilihan jawaban pada jenjang kognitif 

dari C1 sampai C4.  

4.Materi fotosintesis yang diajarkan adalah konsep transformasi energi pada 

tumbuhan dan melakukan percobaan Ingenhousz menggunakan variabel bebas 

faktor- faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis yaitu intensitas cahaya, kadar 

CO2 dan suhu.  

D. Asumsi Penelitian 
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Menurut Klangmanee dan Sumranwanich (2011), kegiatan belajar mengajar 

dengan menggunakan desain POE membuat siswa memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan metakognisi dalam diri siswa. Ini berarti bahwa siswa memiliki 

kemampuan untuk merencanakan, memantau dan mengevaluasi melalui proses 

self learning dan berpikir. Siswa dapat mencapai tugas-tugas siswa sepenuhnya 

dengan menggunakan proses berkomunikasi, berdiskusi dan berbagi pengetahuan 

dengan teman sekelas.  

E. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis penelitian ini adalah: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan penguasaan konsep dan sikap 

ilmiah siswa SMP pada materi fotosintesis antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  

F. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII SMP Kartika Siliwangi 2 pada semester 

ganjil ajaran 2016/2017 pada tanggal 18 Oktober 2016 s/d 24 Oktober 2016.  

G. Instrumen Peneltian 

Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen yang akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Instrumen Penguasaan Konsep  

 Instrumen penguasaan konsep berbentuk tes tertulis terdiri dari pretest dan 

posttest. Tes tertulis berupa soal pilihan ganda sebanyak 25 soal dengan empat 

pilihan jawaban pada jenjang kognitif dari C1 sampai C4. Instrumen tes ini 

berfungsi untuk mengetahui penguasaan konsep awal siswa sebelum dan setelah 
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pembelajaran. Adapun kisi-kisi instrumen tes penguasaan konsep terdapat pada 

Tabel 3.2 

 

 

 

No Indikator  
Penguasaan Konsep 

No 
Soal 

Jumlah 
soal  

Dimensi 
Pengetahuan  

Dimensi 
Kognitif  

1.  
Mengenali gejala fotosintesis 
berupa munculnya gelembung gas 
pada tumbuhan air. 

Faktual 
Mengenali 

(C1) 
1, 3 2 

2.  
Membuat prediksi mengenai 
pengaruh  intensitas cahaya 
terhadap laju fotosintesis. 

Konseptual 
Memprediksi 

(C2) 
5,24 2 

3.  
Membuat prediksi mengenai 
pengaruh kadar CO2 terhadap laju 
fotosintesis. 

Konseptual 
Memprediksi 

(C2) 
6,8 3 

4.  
Membuat prediksi mengenai 
pengaruh suhu terhadap laju 
fotosintesis. 

Konseptual 
Memprediksi 

(C2) 
7,9 2 

5.  
Mengobservasi jumlah gelembung 
gas /detik pada intensitas cahaya 
yang berbeda. 

Prosedural 
Mengaplikasik

an 
(C3) 

12,13 2 

6.  
Mengobservasi jumlah gelembung 
gas/detik pada kadar CO2 terlarut 
yang berbeda. 

Prosedural 
Mengaplikasik

an 
(C3) 

11, 16 2 

7.  
Mengobservasi jumlah gelembung 
gas/detik pada suhu yang berbeda.  

Prosedural 
Mengaplikasik

an 
(C3) 

14, 15 2 

8.  
Menganalisis pengaruh intensitas 
cahaya terhadap laju fotosintesis. 

Konseptual 
Menemukan 

makna tersirat 
(C4) 

17, 19 2 

9.  
Menganalisis pengaruh kadar CO2 
terhadap laju fotosintesis. 

Konseptual 
Menemukan 

makna tersirat 
(C4) 

20, 22 2 

10.  
Menganalisis   pengaruh suhu 
terhadap laju fotosintesis. 

Konseptual 
Menemukan 

makna tersirat 
18, 21 2 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penguasaan Konsep 
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Langkah- langkah untuk menganalisis butir soal sebelum dijadikan sebagai 

instrument penelitian adalah uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 

pembeda soal, dengan menggunakan bantuan software ANATESV4.  

a. Validitas instrumen 

    Alat ukur yang baik memiliki kesahihan yang baik, sebuah item dinyatakan 

baik apabila memiliki dukungan yang besar pada skor total (Arikunto, 2012). 

Validitas instrumen atau validitas setiap item soal diketahui dengan menggunakan 

program Anates V4, berdasarkan besarnya koefisien relasi. Niilai validitas 

kemudian di interpretasi berdasarkan tabel berikut: 

Tabel. 3.3.Klasifikasi Validitas Butir Soal 

Nilai Interpretasi 

0,80 - 1,00 Sangat Tinggi 
0,60 – 0,80 Tinggi 

0,40 – 0,60 Cukup 
0,20 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 

 

Validitas soal berdasarkan hasil analisis uji coba soal penguasaan konsep 

dijelaskan pada Tabel 3.4 

Tabel 3.4 Hasil Validitas Soal Penguasaan Konsep  
No Kategori No soal Jumlah Persentase 

1 
Sangat 
rendah 

8 1 4 % 

2 Rendah 
1,5,6,9,10,11,14,15,17,19,20,21,22,

23,25 
15 60% 

3 Cukup 2,3,4,7,13,16,18,24 8 32% 

4 Tinggi 12 1 4% 

5 Sangat - 0 0% 

(C4) 

11.  
Menjelaskan konsep proses 
fotosintesis secara sederhana dan 
secara kimiawi. 

Konseptual 
Menjelaskan 

(C2) 
2, 4 2 

12.  
Menyebutkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi laju fotosintesis. 

Konseptual 
Mengingat 

(C1) 
10, 23, 

25 
3 

Total soal 25 
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tinggi 

Total 25 100% 

 

 

 

 

 

b. Reliabilitas Instrumen  

    Reliabilitas suatu tes berhubungan dengan kepercayaan. Suatu tes dikatakan 

memiliki taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil 

yang tetap (Arikunto, 2012). Reliabilitas tes instrumen diketahui dengan 

menggunakan program Anates V4. Nilai Reliabilitas insrtumen yang telah 

diketahui kemudian diinterpertasi melalui Tabel 3.5 di bawah ini. 

Tabel 3.5. Klasifikasi Reliabilitas Butir Soal 

Nilai Interpretasi 
0,80 - 1,00 Sangat tinggi 

0,60 – 0,79 Tinggi 
0,40 – 0,59 Cukup 

0,20 – 0,39 Rendah 

< 0,20 Sangat rendah 

                                                                   (Arikunto, 2012) 

     Hasil analisis tes penguasaan konsep dengan menggunakan program 

ANATESV4, menunjukkan bahwa soal penguasaan konsep memiliki nilai 

realibilitas 0.66 sehingga dapat diartikan bahwa soal penguasaan konsep yang di 

uji coba memiliki realibilitas tinggi.  

c. Tingkat Kesukaran 

   Analisis tingkat kesukaran soal dilakukan untuk mengetahui sukar atau 

mudahnya suatu item soal (Arikunto, 2012). Untuk mengetahui tingkat kesukaran 

dilakukan  melalui bantuan program Anates V4. Hasil pengolahan data akan 
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muncul dalam bentuk persentase (%). Selanjutnya indeks tingkat kesukaran 

dikonversi ke dalam satuan desimal dan diinterpertasikan melalui Tabel 3.6 

 

 

 

 

Tabel 3.6. Klasifikasi Tingkat Kesukaran 

Nilai  Interpretasi 
0,00 – 0,29 Sukar 

0,30 – 0,69 Sedang 
0,70 – 1,00 Mudah 

  (Arikunto, 2012) 

Tingkat kesukaran soal berdasarkan hasil analisis uji coba soal penguasaan konsep 

dijelaskan pada Tabel 3.7  

Tabel 3.7 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Penguasaan Konsep 
No Kategori No Soal Jumlah Presentase 

1 Sukar 10, 17 2 8% 
2 Sedang 2,3,6,7,12,13,15,16,18,19,20,22,23,24 14 56% 

3 Mudah 8,11,14,21, 4 16% 

4 
Sangat 
mudah 

1, 4,5,25 4 16 % 

Total 25 100 % 

 

d. Daya Pembeda 

    Analisis daya pembeda suatu soal dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 

soal tersebut dapat membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa 

yang berkempuan rendah (Arikunto, 2012). Dalam penelitian ini pengolahan data 

untuk memperoleh nilai daya pembeda soal dilakukan dengan bantuan Anates V4. 

Keluaran diperoleh dalam bentuk persentase yang kemudian dikonversi kedalam 

bentuk desimal dan di interpretasi melalui Tabel 3.9 dibawah ini. 

Tabel 3.8. Klasifikasi Daya Pembeda 

Nilai Interpretasi 
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< 0,00 Sangat Jelek 

0,00 – 0,19 Jelek 
0,20 – 0,39 Cukup 

0,40 – 0,69 Baik 
0,70 – 1,00 Sangat Baik 

                                                                (Arikunto, 2012) 

Daya pembeda soal berdasarkan hasil analisis uji coba soal penguasaan konsep 

dijelaskan pada Tabel 3.9 

 

 

Tabel 3.9 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Penguasaan Konsep 

No Kategori No soal Jumlah 
Presentase 

(%) 
1 Jelek - 0 0% 

2 Cukup 
1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 17, 21, 22, 25 
14 56% 

3 Baik 
3, 4, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 

24 
9 36% 

4 Baik sekali 2, 12 2 8% 

Total 25 100% 

 

2. Skala Sikap Ilmiah  

Skala sikap ditunjukan sebagai pedoman untuk mengungkap aspek-aspek 

sikap ilmiah siswa seperti sikap memiliki rasa ingin tahu, sikap respek terhadap 

data/fakta, kritis, kerjasama, tekun.  Skala sikap yang digunakan  terdiri dari 30 

butir soal berupa pernyataan positif dan negatif yang tersebar pada aspek-aspek 

sikap ilmiah, menggunakan skala likert empat point, mulai dari sangat setuju (SS), 

setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Adapun kisi-kisi skala 

sikap ilmiah yang digunakan dalam penelitian, dapat dilihat di Tabel 3.10  
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Tabel 3.10 Kisi-Kisi Skala Sikap Ilmiah 

Sikap Ilmiah 
Siswa Indikator 

Orientasi 
Jawaban Nomor Soal 

Jumlah 
Soal 

Rasa ingin tahu 
Menunjukan antusias 

Positif 1 
2 

Negatif 3 

Menunjukan perhatian 
Positif 5 

2 
Negatif 7 

Aktif bertanya 
Positif 9 

2 
Negatif 11 

Respek terhadap 
data/fakta 

Objektif atau jujur terhadap 
data atau fakta 

Positif 13 
2 

Negatif 15 

Tidak purbasangka mengambil 
data sesuai fakta 

Positif 17 
2 

Negatif 19 

Tidak mencampur fakta dan 
pendapat. 

Positif 21 
2 

Negatif 23 

Kritis Meragukan observasi orang 
lain. 

Positif 25 
2 

Negatif 27 

Menanyakan setiap perubahan 
atau hal baru 

Positif 29 
2 

Negatif 2 

Tidak mengabaikan data hasil 
pengamatan meskipun kecil. 

Positif 4 
2 

Negatif 6 

Kerjasama Dapat memberi dan menerima 
penjelasan dari teman 
sekelompoknya. 

Positif 8 
2 

Negatif 10 

Berpartisipasi aktif dalam 
kelompok. 

Positif 12 
2 

Negatif 14 



 

32 
Erna Nur Hasanah, 2016 
PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PREDICT-OBSERVE-EXPLAIN (POE) TERHADAP 
PENGUASAAN KONSEP DAN SIKAP ILMIAH SISWA SMP PADA MATERI FOTOSINTESIS  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Menganggap setiap 
kesimpulan tentatif (bisa 
berubah). 

Positif 16 
2 

Negatif 18 

Tekun Teliti dalam hal melakukan 
observasi 

Positif 20 
2 

Negatif 22 

Mengulangi percobaan 
meskipun berakibat kegagalan 

Positif 24 
2 

Negatif 26 

Melanjutkan kegiatan 
meskipun meskipun orang lain 
selesai lebih awal. 

Positif 30 

2 
Negatif 28 

Total 30 

 

 

Langkah- langkah untuk menganalisis butir pernyataan sebelum dijadikan sebagai 

instrument penelitian adalah pemberian skor pada setiap pernyataan dan 

menyeleksi butir pernyataan. Analisis butir pernyataan, dibantu dengan 

menggunakan Microsoft excel.  

a. Pemberian skor pada setiap pernyataan 

Pemberian skor dilakukan pada setiap pernyataan positif dan negatif.  

Pemberian skor pernyataan positif dimulai sangat setuju (SS) = 4, setuju (S) = 3, 

tidak setuju (TS) = 2, dan sangat tidak setuju (STS) = 1, sedangkan pernyataan 

negatif pemberian skor dimulai dari sangat setuju (SS) = 1, setuju (S) = 2, tidak 

setuju (TS) = 3, dan sangat tidak setuju (STS) = 4. Menurut Azwar (2009) ada 

beberapa tahapan dalam penentuan bobot skor, sebagai berikut : 

1) Mempersiapkan tabel perhitungan bobot skor.  

2) Menghitung frekuensi (f) dari setiap item skala dari seluruh peserta. 

3) Menghitung proporsi dari tiap pilihan jawaban dengan menggunakan rumus : 
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Keterangan : 

p = proporsi 

f = nilai frekuensi 

n = jumlah responden 

4) Menghitung proporsi kumulatif (pk) dengan menggunakan rumus : 

 

 

 

 

  

5) Menghitung titik tengah proporsi kumulatif (pk-tengah) dengan menggunakan 

rumus : 

  

Keterangan : 

p  = proporsi dalam kategori 

pkb  = proporsi kumulatif dalam kategori di sebelah  

   kirinya.  

6) Menentukan nilai Z dengan mengkonfersikan harga mean proporsi kumulatif 

kedalam harga Z tabel. 

7) Tanda negatif pada skala dihilangkan, harga Z dikoreksi dengan 

menambahkan harga mutlak Z. 

8) Menentukan pembulatan. 

Pembulatan untuk pernyataan positif, yaitu empat untuk jawaban sangat setuju 

(SS), tiga untuk setuju (S), dua untuk tidak setuju (TS), dan satu untuk sangat 

tidak setuju (STS), dan sebaliknya pembulatan pada pernyataan negatif.  

penentuan skor tiap alternatif jawban dapat dilihat pada Tabel 3.12 

Tabel 3.11 Skor Alternatif Jawaban Skala Sikap Ilmiah 

Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SS S TS STS 

𝑃 =
𝑓

𝑛
 

pk 1 = pl 

pk2  = pk1+ p2 

pkn  = pkn-1 + pn 

pk tengah = ½ p + pkb 
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Positif (+) 4 3 2 1 

Negatif (-) 1 2 3 4 

      (Sumber : Azwar, 2009) 

Jika hasil pembulatan sesuai dengan tabel di atas atau memiliki gradasi angka 

yang mirip dengan pembulatan tersebut maka pernyataan tersebut dapat 

digunakan, sebaliknya jika hasil pembulatannya tidak sesuai dengan ketentuan 

tersebut maka pernyataan tersebut tidak digunakan. 

b. Menyeleksi butir pernyataan 

Butir pernyataan yang diikutseratakan hanyalah butir-butir pernyataan 

baik, yaitu yang memiliki daya beda yang tinggi, sementara butir pernyataan 

yang lainnnya dapat diperbaiki atau tidak digunakan. Langkah- langkah 

penyeleksian item skala sikap menurut Azwar (2009), yaitu : 

1) Menentukan kelompok atas dan kelompok bawah. 

2) Membuat tabulasi terhadap distribusi jawaban pada setiap kategori respon 

setiap pernyataan. 

3) Menentukan perbedaan rata-rata skor pernyataan antara kedua kelompok 

dengan menggunakan rumus :  

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Y = rata-rata skor pernyataan 

S2 = varians skor pernyataan  

n = banyaknya subjek dalam suatu kelompok 

A = kelompok atas  

𝑇 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑌𝐴 − 𝑌𝐵

 𝑠𝐴2
𝑛𝐴

+ 𝑠𝐵2
𝑛𝐵

 𝑌 =
∑𝑓𝑌

𝑛
 S2 = 

∑𝑓𝑌2−
∑ 𝑓𝑌 2

𝑛

𝑛−1
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B = kelompok bawah  

4) Membandingkan t hitung dengan t minimal.  

3. Lembar Observasi  

Lembar Observasi digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan sintaks model 

pembelajaran POE dalam kegiatan yang dilakukan peneliti. pengamatan sintaks 

pembelajaran dilakukan oleh observer menggunakan sintaks model pembelajaran 

POE dengan tahapan Prediksi, Observasi, Eksplanasi.  

4. Lembar Kerja Siswa  

Lembar kerja siswa digunakan untuk mengarahkan siswa selama kegiatan 

praktikum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. LKS 

yang digunakan merupakan LKS yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh 

dosen pembimbing. 

H. Teknik dan Pengumpulan Data 

1. Melakukan pretest untuk menjaring data penguasaan konsep siswa sebelum 

diberikan perlakuan. 

2. Melakukan posttest untuk menjaring data penguasaan konsep siswa setelah 

diberikan perlakuan. 

3. Memberikan lembar skala sikap awal untuk menjaring data sikap siswa 

sebelum diberikan perlakuan. 

4. Memberikan lembar skala sikap akhir untuk menjaring data sikap siswa 

setelah diberikan perlakuan.    

I. Pengolahan dan Analisis Data  

 Semua data yang telah diperoleh diintegrasikan untuk dianalisis secara 

menyeluruh bagi penyusunan kesimpulan mengenai pengaruh pembelajaran POE 
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pada materi fotosintesis terhadap penguasaan konsep dan sikap ilmiah siswa SMP. 

Rincian dari pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pengolahan Data Tes Penguasaan Konsep  

 Pada penelitian ini, data skor tes digunakan untuk mengukur penguasaan 

konsep siswa pada ranah kognitif. Skor tes ini berasal dari nilai pretest dan 

posttest. selain itu dilihat juga bagaimana pengaruhnya bila dibandingkan dengan 

kelas kontrol. Pada penelitian ini digunakan bantuan software SPSS 16.0 for 

windows. 

a. Menghitung skor yang diperoleh siswa 

b. Melakukan penghitungan nilai siswa yang dihitung menggunakan rumus: 

N = 
                   

             
   100 

 

c. Melakukan uji statistika yang terdiri dari uji prasyarat dan uji hipotesis.  

1) Uji prasyarat 

Uji prasyarat merupakan uji awal yang akan menentukan apakah hipotesis 

akan dilakukan melalui uji statistik parametrik atau nonparametrik. Uji prasyarat 

ini terdiri dari dua bagian yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.  

a) Uji Normalitas 

    Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui penyebaran data pada kelas 

eksperimen dan kontrol terdistribusi normal atau tidak. Jika hasil dari uji 

normalitas menunjukkan bahwa kedua data berdistribusi normal, maka 

selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Sedangkan apabila kedua data atau salah 
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satunya tidak berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan uji nonparametrik  

(Sudjana, 2005). 

Hipotesis dalam pengujian adalah sebagai berikut : 

H0 : Data sampel berasal dari populasi distribusi normal. 

H1 : Data sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. 

b) Uji Homogenitas  

    Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui bagaimana varians kedua data, 

yaitu data tersebut homogen atau tidak (Sudjana, 2005).Rumus yang digunakan 

untuk menghitung homogenitas adalah uji One-Way ANOVA. Pada penelitian 

ini uji homogenitas pada data penguasaan konsep tidak dilakukan, karena sampel 

tidak berdistribusi normal. Hipotesis dalam pengujian adalah sebagai berikut :  

H0 : Data sampel berasal dari populasi berdistribusi homogen. 

H1 : Data sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak homogen. 

 

2. Uji Hipotesis 

Analisis uji hipotesis dilakukan dengan uji kesamaan dua rata-rata skor tes 

dilakukan untuk mengetahui skor rata-rata kedua kelas berdistribusi normal dan 

homogen, maka dilakukan uji t yaitu Independent Sampel T-Test dengan asumsi 

kedua varians homogen. Namun apabila skor tes kedua kelas normal tetapi tidak 

homogen, maka pengujiannnya menggunakan uji t’ yaitu Independent Sample T-

Test dengan asumsi kedua varians tidak homogen. Data yang tidak normal maka 

pengujiannnya menggunakan uji non-parametrik (Sudjana, 2005). Uji pada skor 

posttest digunakan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh 

pembelajaran POE pada materi fotosintesis, berbeda secara signifikan atau tidak 
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berbeda dalam kemampuan penguasaan konsep dan sikap ilmiah siswa. Hipotesis 

dalam pengujian adalah sebagai berikut : 

H0 : Tidak terdapat perbedaan  yang signifikan penguasaan konsep antara  kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.  

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan penguasaan konsep antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.  

Kriteria pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikasi > 0.05 maka H0 

diterima, jika nilai signifikasi < 0.05 maka H0 ditolak. Uji hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan uji non-parametrik, karena data sampel berasal dari 

populasi berdistribusi tidak normal.  

d. Menghitung nilai N-Gain 

Pengaruh pembelajaran model POE terhadap penguasaan konsep siswa, dapat 

diperkuat dari hasil perhitungan indeks gain (gain ternormalisasi). Menurut Hake 

(1991) data yang diperoleh dapat dihitung dengan rumus : 

Indeks Gain =
              −             

             −              
 

     Hasil perhitungan tersebut, kemudian dibandingkan dengan kriteria sebagai 

berikut : 

Tabel 3.12 Katagori Nilai Gain 
Rentang Nilai Katagori 

NG >0,70 Tinggi 
0,30 ≤ NG≤0,70 Sedang 

NG<0,30 Rendah 
    (Sumber : Hake, 1991) 

2. Pengolahan Data Sikap Ilmiah Siswa 

 Teknik penskoran pada skala sikap ilmiah siswa yang terdiri dari 

pernyataan positif dan negatif, menggunakan aturan penskoran skala Likert. 
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Berikut adalah skor yang akan diberikan pada tiap tipe jawaban, sesuai dengan 

orientasi jawaban yang diharapkan.  

Tabel 3.13 Aturan Penskoran Data Sikap Siswa dengan Skala Likert 

Jawaban siswa 
Skor untuk tiap Pernyataan 

Pernyataan positif Pernyataan negatif 

Sangat setuju 4 1 
Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 
Sangat Tidak Setuju  1 4 

  

Langkah- langkah pengolahan data sikap siswa berdasarkan lambar jawaban siswa 

adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan skor untuk setiap jawaban siswa, 

b. Menghitung presentasi skor yang diperoleh siswa dengan mengggunakan 

persamaan berikut : 

         =
     ℎ                    

     ℎ              
       

 

 

c. Melakukan uji statistika, yaitu uji statistika yang serupa dengan pengujian pada 

saat tes penguasaan konsep.  

d. Menghitung N-Gain yang diperoleh kelas eksperimen dan kelas kontrol, untuk 

memperkuat hasil penelitian.  

1. Pengolahan Data Lembar Observasi  

  Lembar observasi yang digunakan untuk menilai keterlaksanaan 

pembelajaran diolah dengan cara memberikan skor satu untuk setiap indikator 

yang muncul dan skor nol jika indikator yang telah ditentukan tidak muncul 
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selama pembelajaran. Selanjutnya data tersebut diolah dan hasilnya dinyatakan 

dalam bentuk presentase yang dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini : 

Persen keterlaksanaan model =
                         

             
         

Data tersebut selanjutnya diinterpretasi dengan kategori keterlaksanaan model 

yang dapat dilihat pada Tabel 3. 14 

Tabel 3.14 kriteria Presentase keterlaksanaan pembelajaran 

Presentase Keterlaksanaan Kriteria 
81-100 Baik Sekali 

61-80 Baik 
41-60 Cukup 

21-40 Kurang 
0-20 Kurang Sekali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Prosedur Penelitian  

Secara umum penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap tindak lanjut.  

1. Tahap Persiapan  

a. Penentuan kelas eksperimen berdasarkan nilai rata-rata KKM IPA siswa 

terendah  kedua dari seluruh kelas VII yaitu kelas VII C.  Sedangkan 

penentuan kelas kontrol berdasarkan nilai rata-rata KKM siswa terendah 

pertama dari seluruh kelas VII yaitu kelas VII B. 
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b. Siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi pengarahan oleh peneliti 

mengenai teknis pembelajaran yang akan dilakukan. Pengarahan ini 

bertujuan untuk mengkondisikan siswa dalam kegiatan pembelajaran agar 

efektif dan efisien pada saat pelaksanaan. Hal-hal yang dibahas dalam 

pengarahan yaitu sebagai berikut : 

1) Tempat kegiatan pembelajaran : jam ke-1 & ke-2 kegiatan dilakukan di 

luar ruangan agar percobaan Ingenhousz terkena sinar matahari 

langsung, jam ke-3 dilakukan di laboratorium IPA untuk melakukan 

diskusi dan presentasi kelompok.  

2) Waktu kegiatan pembelajaran : pukul 07-00 s/d 10.00 (khusus waktu 

terbaik terjadi fotosintesis). 

3) Pembagian kelompok sesuai dengan variabel percobaan yang diteliti. 

Percobaan yang dilakukan masing- masing kelompok siswa dapat 

dilihat pada Tabel  3.15 

 

 

Tabel 3.15 Percobaan Masing-Masing Kelompok Siswa 

Kelompok  Variabel Bebas  Rumusan Masalah  

1 dan 2 Intensitas cahaya 
Bagaimana pengaruh intensitas cahaya 
terhadap laju fotosintesis ?  

3 dan 4 Kadar CO2 
Bagaimana pengaruh kadar CO2 terhadap 
laju fotosintesis ?  

5 dan 6 Suhu 
Bagaimana pengaruh suhu terhadap laju 
fotosintesis ? 

 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian  
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a. Peneliti melakukan pretest pada kedua kelas sampel untuk menjaring nilai 

penguasaan konsep siswa dan sikap ilmiah siswa sebelum diberikan 

perlakuan. 

b. Peneliti melakukan penelitian di kelas eksperimen dan kelas kontrol sesuai 

dengan RPP dan skenario pembelajaran yang disusun oleh peneliti dengan 

masing-masing alokasi waktu satu kali pertemuan (3 x 45 menit). Berikut 

disajikan perbandingan perlakuan pada pembelajaran yang diterapkan  

dikedua kelas sampel pada Tabel  3.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.16.Perbandingan Perlakuan pada Kedua Kelas Sampel 

Perbandingan Perlakuan  

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Aktifitas Siswa pada Pembelajaran 
model  Predict-Observe-Explain (POE) : 

Aktifitas Siswa pada Pembelajaran 

Praktikum Konvensional: 

Mengamati demonstrasi interaktif  berupa 
percobaan Ingenhousz yang dilakukan oleh 
guru.   

Mengamati video tentang fenomena 
transformasi energi pada saat fotosintesis yang 
terjadi pada tumbuhan.  

Mencatat data dan menjawab pertanyaan- Melakukan tanya jawab dengan guru terkait 
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pertanyaan setelah mengamati demonstrasi.  fenomena fotosintesis pada tumbuhan hijau.  

Memprediksi sementara laju fotosintesis 
sesuai dengan pertanyaan prediksi di LKS. 

- 

Mengobservasi jumlah gelembung yang 
muncul pada percobaan Ingenhousz pada 
intensitas cahaya yang berbeda, kadar CO2 
yang berbeda dan suhu yang berbeda.  

Melakukan percobaan Ingenhousz secara 
berkelompok sesuai dengan petunjuk di LKS. 
Kemudian mengamati jumlah gelembung yang 
muncul pada intensitas cahaya yang berbeda, 
kadar CO2 yang berbeda dan suhu yang 
berbeda. 

Mencatat data hasil observasi, 
menginterpretasi data, membuat grafik 
hubungan laju fotosintesis dengan variabel 
bebas yang diamati, menjawab pertanyaan 
pada LKS.  

Mencatat data hasil pengamatan pada 
percobaan Ingenhousz, menginterpretasi data, 
membuat grafik hubungan laju fotosintesis 
dengan variabel bebas yang diamati, menjawab 
pertanyaan pada LKS. 

Menjelaskan kesesuaian prediksi awal 
dengan data hasil observasi.  

- 

Menarik kesimpulan dari kegiatan 
percobaan terkait konsep fotosintesis. 

Menarik kesimpulan dari kegiatan percobaan 
terkait konsep fotosintesis. 

Presentasi kelompok Presentasi kelompok 

 

d. Melakukan posttest 

Siswa diberikan posttest oleh peneliti untuk mengukur  penguasaan konsep 

siswa dan sikap ilmiah siswa setelah diberikan perlakuan dikedua kelas.  

3. Tahap Tindak Lanjut 

a. Data kuantitatif hasil prestest dan posttest penguasaan konsep dan sikap 

ilmiah awal dan akhir pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diolah dan 

dianalisis menggunakan software SPSS versi 16.00. 

b. Membahas hasil analisis data penelitian meliputi perbedaan nilai rata-rata 

pretest dan posttest penguasaan konsep siswa dan sikap ilmiah siswa pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen; membahas analisis rata-rata N-Gain tiap 

ranah kognitif penguasaan konsep siswa pada kedua kelas sampel; membahas 

rata-rata N-Gain tiap aspek sikap ilmiah siswa pada kedua kelas sampel.  

c. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan 

data untuk menjawab permasalahan penelitian. 
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d. Penyusunan laporan penelitian.  

Berdasarkan prosedur penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dibuat alur 

penelitian berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengolahan data dan analisis data       

Penarikan kesimpulan 

Laporan Penelitian 

Pembelajaran model POE   Pembelajaran praktikum konvensional 

Posttest kelas kontrol dan angket 

skala sikap akhir   

Posttest kelas eksperimen dan angket 

skala sikap akhir   

Pelaksanaan pretest dan angket skala sikap 

awal pada kelas eksperimen       

Pelaksanaan pretest dan angket skala 

sikap awal pada kelas kontrol      

Penentuan kedua kelas sampel 

Pengarahan teknis 

Penelitian 

3.1. Diagram Alur Prosedur 

Penelitian 


