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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA PGII 1 Bandung. Subjek penelitian 

adalah siswa SMA kelas X tahun ajaran 2012/2013 yang belum menerima 

pembelajaran tentang pencemaran lingkungan. Kelas yang dijadikan penelitian 

hanya 1 kelas dengan jumlah siswa 36 orang. Pemilihan tingkat kelas, yakni 

kelas X dipilih terkait materi pembelajaran peneliti yakni pencemaran 

lingkungan. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di SMA PGII I Bandung. Sampel 

adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi tersebut. 

Untuk teknik sampling peneliti menggunakan non-probability sampling yakni 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Dalam 

penelitian ini sampel yang di ambil adalah kelas dengan siswa yang memiliki 

kemampuan lebih tinggi dibandingkan siswa pada kelas lainnya, dilihat dari 

nilai rata-rata kelas dan berdasarkan rekomendasi dari guru. Sebanyak 7 kelas 

dari kelas X, yang terpilih adalah kelas X-3. 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dengan metode ekperimental lemah (weak 

experimental), karena sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu 

kelas. Sampel merupakan kelompok eksperimental yakni kelompok yang 

mengalami pembelajaran dengan connected teaching. 
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D. Desain Penelitian 

Desain penelitian eksperimen yang dipilih adalah the one-group pretest-

posttest design dengan pola sebagai berikut: 

 

Group Pretest                   Independent Variable                      Posttest 

Experiment T1                                      X                                             T2 

 

 

 

Keterangan: 

T1 : Variabel terikat sebelum dilakukannya treatment 

T2 : Variabel terikat setelah dilakukannya treatment 

X : Variabel bebas (treatment) berupa pembelajaran dengan 

             connected teaching 

 

E. Definisi Operasional 

Agar menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan 

sebagai variabel penelitian ini, maka diperlukan penjelasan tentang istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini agar lebih efektif dan operasional. Istilah 

tersebut yaitu: 

1. Penguasaan Konsep yang dimaksud disini adalah skor atau nilai siswa dalam 

menjawab soal-soal pilihan ganda yang mengukur kemampuan kognitif pada 

jenjang C1,C2 dan C3. 

2. Kemampuan komunikasi yang dimaksud disini adalah skor atau nilai siswa 

dalam menjawab soal-soal test tertulis pada kemampuan komunikasi tertulis, 

diambil dari indikator kemampuan proses sains yang khusus untuk 

kemampuan berkomunikasi tertulis, yaitu kemampuan membaca gambar, 

bagan, tabel dan grafik.  

3. Kemampuan analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah skor atau 

nilai siswa dalam menjawab soal-soal test tertulis pada kemampuan analisis 

meliputi kemampuan menguraikan (differentiating), mengorganisasikan 

Connected Teaching 
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(organizing) , dan menemukan pesan tersirat (attributing) (Anderson et al., 

2001). Dalam setiap indikator kemampuan analisis ini digunakan kata kerja 

operasional yang telah ditentukan. Kata kerja untuk indikator differentiating 

antara lain membedakan, menemukan, mengklasifikasikan, 

mengkategorikan, menarik kesimpulan, dan menguraikan. Kata kerja untuk 

indikator organizing  antara lain menganalisis, membedakan, menemukan, 

dan menarik kesimpulan. Sedangkan untuk indikator attributing, kata kerja 

operasional yang digunakan adalah menganalisis, membandingkan, 

membedakan, dan menarik kesimpulan.  

4. Pembelajaran dengan pendekatan connected disini yaitu pembelajaran 

dengan menghubungkan materi biologi yakni pencemaran lingkungan 

dengan materi kimia yakni sifat unsur dan senyawa serta dampaknya. 

 

F. Strategi Pembelajaran 

Dalam penelitian ini kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak tiga 

kali pertemuan, dengan alokasi waktu setiap pertemuan 2 x 40 menit. 

Pertemuan pertama dan kedua dipergunakan untuk mengajarkan materi 

pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran secara umum antara lain 

pencemaran udara, tanah, air dan limbah B3 dengan memperlihatkan beberapa 

gambar pencemaran pada slide power point lalu siswa diberi pertanyaan arahan 

pada slide tersebut mengenai jenis pencemaran, penyebab pencemaran, dampak 

serta proses yang terjadi. Dalam proses pembelajaran, digunakan metode 

diskusi kelas dengan mengadopsi teori belajar operant conditioning. Jadi, 

setiap siswa yang berperan aktif dalam diskusi kelas akan mendapatkan reward. 

Selanjutnya pertemuan ketiga dipergunakan untuk kegiatan praktikum tentang 

pencemaran air. Dalam kegiatan praktikum ini, siswa membuktikan 

pencemaran air oleh detergen akan menganggu proses respirasi pada ikan. 

Semua kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan connected teaching. 

Adapun untuk pemberian pretest dan posttest dilakukan diluar jam pelajaran. 

Berikut merupakan tahap pelaksanaan dalam proses pembelajaran dengan 

connected teaching yang akan dilaksanakan: 
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1. Penyajian  materi, guru menyajikan materi-materi yang akan dibahas dalam 

pembelajaran. Materi yang akan disajikan disini yaitu pencemaran 

lingkungan  meliputi jenis pencemaran, bahan-bahan yang menyebabkan 

pencemaran, proses yang terjadi (secara biologis maupun kimiawi) serta 

dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran.  

2. Connecting, guru mengaitkan materi biologi dengan materi kimia sesuai 

dengan SK dan KD yang berkaitan satu sama lain. Dalam tahap ini guru 

dapat menggunakan media pembelajaran untuk membantu dalam proses 

pembelajaran. Berikut merupakan keterkaitan SK dan KD pada materi yang 

sedang dibahas: 

 

Tabel 3.1 Keterkaitan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada Materi 

Pencemaran Lingkungan 

 

Biologi Kimia 

Standar Kompetensi 4 (kelas X) 

Menganalisis hubungan antara 

komponen ekosistem, perubahan  

materi dan energi serta peranan 

manusia dalam keseimbangan 

ekosistem    

Standar Kompetensi 3 (kelas XII) 

Memahami karakteristik unsur-

unsur penting, kegunaan dan 

bahayanya, serta terdapatnya di 

alam 

Kompetensi Dasar 4.2 

Menjelaskan keterkaitan antara 

kegiatan manusia dengan 

masalah perusakan/pencemaran 

lingkungan  dan pelestarian 

lingkungan  

Kompetensi Dasar 3.3 

Menjelaskan manfaat, dampak 

dan proses pembuatan unsur-

unsur dan senyawanya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

3. Pembentukan konsep, pada tahap ini guru memberikan penguatan kepada 

siswa secara komprehensif terkait materi yang sedang dibahas agar dapat 

membantu siswa dalam membentuk sebuah konsep dalam pikirannya. Disini 

guru memberikan penguatan agar tidak terjadi miskonsepsi. 
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G. Instrumen Penelitian dan Pengembangannya 

Instrumen penelitian yang digunakan dengan rincian sebagai berikut: 

1. Tes tertulis, tes tulis disini sebagai instrumen utama diberikan pada saat 

pretest dan posttest. Pada tes tertulis ini digunakan soal-soal untuk 

mengukur penguasaan konsep, kemampuan analisis dan kemampuan 

komunikasi tertulis. Untuk mengukur penguasaan konsep, digunakan soal 

pilihan ganda dengan jumlah soal 20 butir, sedangkan untuk mengukur 

kemampuan analisis dan komunikasi digunakan soal essay dengan jumlah 

soal 5 butir dan pada setiap nomor soal, point a untuk kemampuan analisis 

dan point b untuk kemampuan komunikasi ataupun sebaliknya. Kecuali pada 

soal nomor 4 bercabang lagi menjadi 3 point yakni a, b dan c. Untuk soal-

soal penguasaan konsep berisi soal-soal untuk mengukur kemampuan pada 

jenjang kognitif C1, C2 dan C3. Soal-soal analisis dibuat berdasarkan 

indikator kemampuan analisis pada jenjang C4 taksonomi Bloom revisi yang 

meliputi differentiating, organizing dan attributing dengan pilihan kata kerja 

operasioanl tertentu. Pada soal-soal komunikasi tertulis digunakan soal-soal 

yang mengacu pada indikator kemampuan komunikasi tertulis yaitu 

kemampuan membaca gambar, bagan, tabel dan grafik. 

2. Rubrik penilaian sebagai instrumen tambahan menjadi dasar untuk 

memberikan penilaian pada soal essay. Rubrik ini dikembangkan 

berdasarkan jumlah soal pada soal essay baik untuk soal analisis maupun 

soal komunikasi tertulis. Rubrik dibuat dengan skala 1 sampai 4 dan pada 

setiap point soal juga diperhitungkan jumlah key word yang muncul. Setiap 

key word yang muncul diberi skor 1. Oleh karena pada penilaian soal essay 

disini menggunakan rubrik, maka dibuat terlebih dahulu kunci jawabannya. 

Sebuah instrumen yang digunakan sebagai alat pengukur dapat 

dikatakan baik dan layak digunakan apabila memenuhi persyaratan tes yaitu 

memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Namun dalam penelitian ini 

akan dilakukan uji kelayakan instrumen hanya pada soal-soal tertulis, baik soal 

pilihan ganda maupun soal essay. Berikut ini akan dijabarkan mengenai hasil 

analisis butir soal berdasarkan hasil uji coba instrumen meliputi: 
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a. Validitas 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut tepat mengukur apa yang 

hendak diukur. Diungkapkan oleh Scarvia B. Anderson dan kawan-kawan 

(Arikunto, 2009: 64) “A test is valid if it measure what it purpose to 

measure” yang artinya bahwa sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut 

mengukur apa yang hendak diukur. Selain itu sebuah tes dikatakan valid 

apabila hasilnya sesuai dengan kriteria, artinya memiliki kesejajaran antara 

hasil tes dengan criteria. Teknik yang digunakan untuk mengetahui 

kesejajaran adalah teknik korelasi product moment yang dikemukakan oleh 

Pearson (Arikunto, 2009: 69-75). Berikut ini rumus korelasi product 

moment: 

 

    
     (  )(  )

√*     (  ) +*     (   )+
 

Keterangan: 

    = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

     = skor jawaban tes 

     = skor total tes 

                 = jumlah 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diatas kemudian 

akan diperoleh angka koefisien korelasi dengan tafsiran sebagai berikut : 

- Antara 0,800 sampai dengan 1,00 : Sangat tinggi 

- Antara 0,600 sampai dengan 0,800  : Tinggi 

- Antara 0,400 sampai dengan 0,600 : Cukup 

- Antara 0,200 sampai dengan 0,400 : Rendah 

- Antara 0,00 sampai dengan 0,200 : Sangat rendah 

Dalam perhitungan validitas butir soal, peneliti menggunakan program 

ANATES versi 4.0.9  untuk soal pilihan ganda dan ANATES versi 4.0.5 untuk 

soal essay . Hasil perhitungan validitas butir soal yang akan digunakan 

diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Butir Soal Pilihan Ganda 

 

Kriteria 

validitas 
No soal Jumlah Keterangan 

Cukup 2,5,9,10,14,16,18,19 8 Digunakan 

Rendah 7,11,12,17 4 Digunakan 

Sangat rendah 1,3,4,6,8,13,15,20 8 Diperbaiki 

 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Butir Soal Essay 

 

Kriteria 

validitas 
No soal Jumlah Keterangan 

Tinggi 3,4,5 3 Digunakan 

Cukup 1,2 2 Digunakan 

 

b. Reliabilitas 

Suatu tes dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap dan tidak berubah-ubah meskipun diujikan 

berkali-kali (Arikunto, 2009:86). Menurut Scarvia B. Anderson dan kawan-

kawan menyatakan bahwa persyaratan bagi tes, yaitu validitas dan 

reliabilitas ini penting. Sebuah tes mungkin reliabel tetapi tidak valid, 

sebaliknya sebuah tes yang valid biasanya reliabel. Untuk menguji 

reliabilitas dapat menggunakan rumus Alpha (Arikunto, 2009) sebagai 

berikut: 

 

    
 

   
(   

   ( )

  ( )
) 

 

  Keterangan: 

r11    = Reliabilitas instrumen 

n  = Jumlah butir soal 

∑  (b) = varians skor sebuah butir soal 

   (t)   = varians total 

 

 

Adapun kriteria acuan untuk reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.4 Kriteria Reliabilitas 

 

Koefisien reliabilitas   Tafsiran 

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 

 

Dalam menghitung reliabilitas butir soal, peneliti menggunakan program 

ANATES versi 4.0.9 untuk soal pilihan ganda dan ANATES versi 4.0.5 untuk 

soal essay. Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas diperoleh nilai 

reliabilitas sebesar 0,61 untuk soal pilihan ganda dan 0,62 untuk soal essay. 

Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas soal yang digunakan sebagai salah 

satu intrumen dalam penelitian ini termasuk dalam kategori tinggi. 

 

c. Tingkat Kesukaran 

Analisis butir soal lainnya yang dilakukan untuk menguji instrumen yaitu 

tingkat kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau 

tidak terlalu sukar (Arikunto, 2009: 207). Tingkat kesukaran dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus berikut (Sudjana, 1995): 

 

    
     

     
     

Keterangan: 

TK   = Tingkat kesukaran 

SA   = Jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang dianalisis 

SB   = Jumlah skor kelompok bawah pada butir soai yang dianalisis 

IA    = Jumlah skor ideal kelompok atas pada butir soal yang dianalisis 

IB    = Jumlah skor ideal kelompok bawah pada butir soal yang dianalisis  

Hasil perhitungan yang telah diperoleh selanjutnya masukkan ke dalam 

kategori, adapun pengkategorian tingkat kesukaran dapat dilihat berdasarkan 

tabel berikut ini: 

Tabel 3.5 Kriteria Tingkat Kesukaran 
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Tingkat Kesukaran Tafsiran 

86-100 Sangat mudah 

71-85 Mudah 

31-70 Sedang 

16-30 Sukar 

0-15 Sangat Sukar 

 

Sama halnya dengan mengukur validitas dan reliabilitas soal, untuk 

mengukur tingkat kesukaran butir soal peneliti menggunakan program 

ANATES versi 4.0.9 untuk soal pilihan ganda dan ANATES versi 4.0.5 untuk 

soal essay. Dari hasil perhitungan analisis butir soal, di peroleh tingkat 

kesukaran soal sebagai berikut: 

 

Tabel 3.6 Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal Pilihan Ganda 

  

Tafsiran No soal Jumlah Keterangan 

Sangat mudah 1,2,3,6,12,13,19 7 Diperbaiki 

Mudah 4,8,11,17,18 5 Digunakan 

Sedang 5,7,9,10,14,16 6 Digunakan 

Sukar 15,20 2 Digunakan 

 

Tabel 3.7 Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal Essay  

 

Tafsiran No soal Jumlah Keterangan 

Sedang 3,4,5 3 Digunakan 

Sukar 1,2 5 Digunakan 

 

d. Daya Pembeda 

Proses analisis butir soal berikutnya yakni daya pembeda. Daya pembeda 

soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang 

pandai dengan siswa yang bodoh (Arikunto, 2009: 211). Untuk menganalisis 

butir soal mengenai daya pembeda dapat menggunakan rumus berikut ini 

(Sudjana,1995): 

   
     

  
     

Keterangan: 

DP  = Indeks daya pembeda 
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SA  = Jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang dianalisis 

SB  = Jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang dianalisis 

IA  = jumlah skor ideal butir soal yang dianalisis 

Adapun pengkategorian daya pembeda dapat dilihat berdasarkan tabel 

berikut ini: 

Tabel 3.8 Kriteria Daya Pembeda 

 

Koefisien daya pembeda Tafsiran 

0,70-1,00 Sangat Baik 

0,40-0,70  Baik  

0,20-0,40 Cukup 

0,00-0,20 Kurang 

 

Dalam mengukur daya pembeda soal, peneliti juga menggunakan program 

ANATES versi 4.0.9 untuk soal pilihan ganda dan ANATES versi 4.0.5 untuk 

soal essay. Berdasarkan hasil perhitungan analisis butir soal, daya pembeda 

dari soal pilihan ganda maupun soal essay adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.9 Hasil Uji Daya Pembeda Soal Pilihan Ganda 

 

Kriteria daya 

pembeda 
No soal Jumlah 

Sangat baik 5,9,10, 3 

Baik 12,14,16,18,19 5 

Cukup 2,4,11,17 4 

Kurang 1,3,6,7,8,13,15,20 8 

 

Tabel 3.10 Hasil Uji Daya Pembeda Soal Essay 

 

Kriteria daya 

pembeda 
No soal Jumlah 

Cukup 3,5 2 

Kurang 1,2,4 3 

 

e. Uji Keefektifan Pengecoh (Distraktor) 

Uji keefektifan pengecoh atau uji kualitas pengecoh diperlukan agar dapat 

menemukan pengecoh yang tidak berfungsi atau efektif secara objektif. 
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Pengecoh dikatakan berfungsi baik jika lebih banyak menarik perhatian 

siswa dengan kemampuan menguasai bahan ajar yang rendah. Sebaliknya 

pengecoh dikatakan tidak berfungsi baik jika tidak ada satupun subjek yang 

memilih pengecoh tersebut atau lebih banyak menarik perhatian siswa 

dengan kemampuan menguasai bahan ajar yang tinggi (Sriyati, 2010). 

Dalam penelitian ini, yang diuji keefektifan pengecoh adalah soal pada test 

penguasaan konsep, dengan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 3.11 Keefektifan Pengecoh Soal Pilihan Ganda 

 

 

No.soal 

 

Kunci 

 

Berfungsi 

Tidak  

berfungsi 

 

Keputusan 

1 b d a,c,e option diganti 

2 a d b,c,e option diganti 

3 b - a,c,d,e soal diganti 

4 b d a,c,e option diganti 

5 c b,d,e a option diganti 

6 c - a,b,d,e soal diganti 

7 d a,e b,c option diganti 

8 e c a,b,d option diganti 

9 c a,d b,e option diganti 

10 d a,b,c,e - soal digunakan 

11 b a,d,e c option diganti 

12 c a,b,d e option diganti 

13 d e a,b,c option diganti 

14 e a,b,d c option diganti 

15 b a,d c,e option diganti 

16 d b a,c,e option diganti 

17 c e a,bd option diganti 

18 d b,e a,c option diganti 

19 c d,e a,b option diganti 

20 c b,d a,e option diganti 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Baik soal pilihan ganda untuk mengukur penguasaan konsep maupun 

soal essay untuk mengukur kemampuan analisis dan komunikasi, pengumpulan 

data dilakukan dua kali yakni pada saat pretest dan posttest yang dilakukan 

diluar jam pelajaran. 
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I. Analisis Data 

1. Tes tertulis 

a. Soal penguasaan konsep 

Soal penguasaan konsep disajikan dalam soal pilihan ganda. Soal-soal 

tersebut digunakan untuk mengetahui penguasaan konsep siswa pada 

jenjang kognitif C1, C2 dan C3. Soal ini diberikan pada pretest maupun 

posttest. Adapun langkah-langkah analisis data tes pilihan ganda yakni 

sebagai berikut: 

1) Memberi skor 1 pada soal yang dijawab benar kemudian 

dijumlahkan seluruh jawaban benar tersebut. 

2) Skor yang sudah diperoleh kemudian diubah menjadi nilai dengan 

cara: skor x 5. 

b. Soal analisis 

Berbeda halnya dengan soal analisis yang disajikan dalam bentuk essay. 

Soal-soal analisis digunakan untuk mengetahui kemampuan analisis 

siswa yang meliputi indikator analisis unsur (differentiating), analisis 

prinsip terorganisasi (organizing) dan analisis hubungan (attributing). 

Analisis data untuk soal analisis ini sama dengan analisis data pada soal 

pilihan ganda, hanya saja untuk penskoran soal analisis ini 

menggunakan rubrik penilaian. Skor yang sudah diperoleh kemudian 

diubah menjadi nilai dengan skala 100. 

c. Soal komunikasi tertulis 

Sama halnya dengan soal analisis, soal komunikasi tertulis juga 

disajikan dalam bentuk soal essay. Soal-soal komunikasi tertulis ini 

digunakan untuk mengetahui kemampuan komunikasi siswa yang 

meliputi indikator membaca gambar, bagan, tabel dan grafik. Untuk 

analisis data soal kemampuan komunikasi tertulis ini sama halnya 

dengan analisis data pada soal kemampuan analisis. 

2. Pengolahan indeks nilai N-gain 

Pada penelitian ini, soal-soal penguasaan konsep maupun soal analisis dan 

komunikasi diberikan pada saat pretest maupun posttest. Untuk itu, 
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digunakan nilai N-gain untuk mengetahui sejauh mana peningkatan setelah 

diberikan perlakuan. Menurut Hake (1999), gain ternormalisasi dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

  
     

     
 

Keterangan: 

T1  = Skor tes awal (pretest) 

T2  = Skor tes akhir (posttest) 

Is  = Skor maksimal tes awal/tes akhir 

Adapun pengkategorian nilai gain ternormalisasi dapat dilihat berdasarkan 

tabel berikut ini: 

Tabel 3.12  Kategori Nilai N-gain 

 

N-gain Kategori 

g≥0,7 Tinggi 

0,3≤g<0,7 Sedang 

g<0,3 Rendah 

 

3. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat ini dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Uji prasyarat 

disini dilakukan untuk menguji data nilai gain ternormalisasi, sebelum 

dilakukan uji hipotesis dan uji korelasi. Dalam uji prasyarat ini 

menggunakan uji normalitas yang digunakan untuk melihat apakah data 

berdistribusi normal dengan menggunakan uji one sample kolmogorov 

smirnov. Dalam penelitian ini tidak dilakukan uji prasyarat homogenitas 

karena hanya menggunakan satu sampel penelitian dan dalam uji hipotesis 

maupun uji korelasi hanya berasumsi bahwa data berdistribusi normal. 

Dalam analisis uji prasyarat disini, peneliti  menggunakan program PASW 

Statistics 18.0 (SPSS 18). 

4. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji prasyarat, baru dilakukan uji hipotesis. Untuk 

melakukan uji hipotesis ini digunakan nilai gain ternormalisasi dari 
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penguasaan konsep, kemampuan analisis dan kemampuan komunikasi. 

Karena yang digunakan adalah nilai N-gain, maka uji hipotesis ini 

menggunakan uji one sample t-test berdasarkan bunyi hipotesis yang 

dibuat. Sama halnya dengan uji prasyarat (normalitas), pada uji hipotesis ini 

peneliti juga menggunakan program PASW Statistics 18.0 (SPSS 18). 

5. Uji Korelasi 

Selanjutnya setelah dilakukan uji prasyarat dan uji hipotesis, maka 

dilakukan uji korelasi antara penguasaan konsep, kemampuan analisis dan 

kemampuan komunikasi. Dalam uji korelasi ini menggunakan uji korelasi 

pearson, karena data berdistribusi normal. Pada uji korelasi ini peneliti 

menggunakan nilai gain ternormalisasi dari penguasaan konsep, 

kemampuan analisis serta kemampuan komunikasi. Pertama, mencari 

korelasi antara penguasaan konsep dengan kemampuan analisis, kedua 

korelasi antara penguasaan konsep dengan kemampuan komunikasi dan 

ketiga korelasi antara kemampuan analisis dan kemampuan komunikasi. 

Sama halnya dengan uji statistik sebelumnya, pada uji korelasi ini penulis 

menggunakan program PASW Statistics 18.0 (SPSS 18). 

 

J. Tahapan Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Tahap ini meliputi perumusan masalah, lalu dilanjutkan dengan pencarian 

literatur yang terkait dengan penelitian seperti penguasaan konsep, 

kemampuan analisis, kemampuan komunikasi khususnya komunikasi 

tertulis dan model pembelajaran connected. Kemudian rumusan masalah 

tersebut disusun menjadi sebuah proposal penelitian dengan dibantu oleh 

dosen pembimbing kemudian dipresentasikan saat seminar proposal. 

Proposal yang telah diseminarkan berikutnya diperbaiki yang kemudian 

disetujui oleh dosen pembimbing dan DBS. Untuk keperluan menjaring 

data dilakukan proses penyusunan instrumen, selanjutnya instrumen 

tersebut melalui tahap pertimbangan ahli (judgment) kemudian diuji coba, 

setelah itu dilakukan perbaikan instrumen. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini dimulai dengan memberikan pretest kepada kelas 

eksperimen. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan belajar mengajar tentang 

konsep pencemaran lingkungan dengan pendekatan connected teaching. 

Namun sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, disusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu serta perangkat kelengkapannya 

seperti media, LKS, bahan diskusi dan sebagainya. Dalam pembelajaran, 

lebih menekankan keterkaitan antar konsep, yakni konsep biologi dan 

konsep kimia pada pembahasan mengenai pencemaran lingkungan, baik 

pencemaran udara, air, tanah dan B3. Setelah selesai melaksanakan proses 

pembelajaran, siswa diberikan posttest dengan soal yang sama pada saat 

pretest.  

3. Tahap Penyusunan Laporan 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahap pelaksanaan selanjutnya 

dilakukan proses pengolahan data kemudian dilanjutkan dengan analisis 

data dan pembahasan. Terakhir menarik kesimpulan berdasarkan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian yaitu bagaimana penguasaan konsep, 

kemampuan analisis dan kemampuan komunikasi siswa setelah diberi 

perlakuan dengan pendekatan connected teaching pada saat pembelajaran. 

Selain itu, dalam penelitian ini juga mencari hubungan antara penguasaan 

konsep, kemampuan analisis dan kemampuan komunikasi. Untuk 

memperjelas tahapan-tahapan penelitian diatas, berikut disajikan bagan alur 

penelitian yang akan dilaksanakan.  
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K. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Bagan Alur Penelitian 
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