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BAB III 

Metodologi Penelitian 

 

A. Metode dan Desain Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pre-eksperimen. 

Menurut Sugiono (2012) bahwa “penelitian pre-eksperimen hasilnya merupakan 

variabel dependen bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen.” Hal ini 

terjadi karena tidak adanya variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan kelompok 

subjek utuh, dimana kelompok tersebut secara alami sudah terbentuk dalam kelas. 

Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan pembelajaran PBL pada sub materi biogas 

dalam upaya meningkatkan kemampuan kognitif, kemampuan berpikir kreatif dan 

bertindak kreatif peserta didik. Secara teknis, dilakukan tes sebelum dan setelah 

penerapan PBL yang telah dikembangkan. Sugiono (2012) menyebutnya dengan 

nama desain One Group Pretest-Posttest Design. Tabel 3.1 menyajikan desain 

penelitian ini. 

 

 

Pre-test Perlakuan Post-test 

O1 X O2 

 

Keterangan: 

O1 = tes awal; X  = perlakuan; O2 = tes akhir 

Tes awal digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik sebelum 

perlakuan, sedangkan tes akhir digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta 

didik setelah diberi perlakuan. Perbedaan hasil belajar yang muncul pada tes awal dan 

tes akhir mengindikasikan adanya pengaruh model PBL yang diterapkan terhadap 

hasil belajar peserta didik.  

TABEL 3.1  

Desain penelitian 
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Pada tes awal maupun tes akhir digunakan soal yang sama, untuk kemampuan 

kognitif digunakan 15 soal pilihan ganda, sedangkan untuk kemampuan berpikir 

kreatif digunakan 5 soal essay. Dengan kata lain di dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel terikat yaitu kemampuan kognitif dan kreativitas. Berdasarkan ini maka 

dapat diketahui lebih lanjut perbedaan kemampuan kognitif sebelum dan sesudah 

perlakuan, perbedaan kemampuan berpikir kreatif sebelum dan sesudah perlakuan, 

serta hubungan antara kemampuan kognitif dan berpikir kreatif.  Bertindak kreatif 

siswa diobservasi dengan menggunakan instrumen asesmen kinerja. Asesmen kinerja 

menggunakan cara observasi langsung, dalam arti siswa dikondisikan untuk 

melakukan suatu kegiatan dan pendidik mengamatinya. 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah model PBL. Penerapan PBL ini 

disebut sebagai “perlakuan” pada desain penelitian One Group Pretest-Posttest 

Design yang dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan yang disesuaikan dengan jam 

pelajaran yang dialokasikan. 

 

B. Subjek Penelitian 

Penetuan sampel dalam penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling, 

peneliti memilih sampel tersebut berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa 

sampel tersebut representative. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah kelas 

XI IPA 1 dengan jumlah siswa sebanyak 38 siswa. 

Peserta didik dikelompokkan menjadi tiga kelompok yang berbeda, yakni 

kelompok peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi (kelompok tinggi), 

kelompok peserta didik yang memiliki kemampuan sedang (kelompok sedang), dan 

peserta didik yang memiliki kemampuan rendah (kelompok rendah). 

Pengelompokkan peserta didik dihitung menggunakan cara statistik. Cara 

pengelompok peserta didik dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai ulangan 

harian mata pelajaran kimia dan standar deviasi. Rumus mencari rata-rata (mean) 

sebagai berikut: 
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Mean =   (Arikunto, 2012) 

Keterangan :   = Jumlah skor 

 N = Jumlah peserta didik 

 

 

Rumus untuk mencari standar deviasi: 

    SD = (Arikunto, 2012) 

 
Keterangan: 

  SD    = Standar deviasi 

  = Tiap skor dikuadratkan lalu dijumlahkan kemudian dibagi 

dengan N. 

= Tiap skor dijumlahkan, dibagi dengan N lalu dikuadratkan. 

 
Hasil perhitungan dengan menggunakan cara di atas akan menghasilkan tiga 

kategori kelompok peserta didik sebagai berikut: 

1. Peserta didik yang memiliki nilai rata-rata ulangan harian > (mean + SD), 

digolongkan ke dalam kategori peserta didik kelompok tinggi. 

2. Peserta didik yang memiliki nilai rata-rata ulangan harian antara (mean + SD) > 

(mean – SD), digolongkan ke dalam kategori kelompok sedang. 

3. Peserta didik yang memiliki nilai rata-rata ulangan harian < (mean – SD), 

digolongkan ke dalam kategori kelompok rendah. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, peserta didik yang 

termasuk ke dalam kelompok tinggi sebanyak 6 orang, peserta didik kelompok 

sedang sebanyak 26 orang dan peserta didik kelompok rendah sebanyak 6 orang. Data 

pengelompokan pesera didik dapat dilihat pada Lampiran A.9. 

C. Instrumen Penelitian 
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Instrumen yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu tes tertulis, lembar 

observasi, angket dan pedoman wawancara. 

1. Tes tertulis 

a) Tes Kemampuan Kognitif 

Kemampuan kognitif yang digunakan pada penelitian ini adalah pemahaman 

konsep minyak bumi dan pengolahan limbah organik menjadi biogas. Soal pilihan 

ganda digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan kognitif peserta didik 

sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelajaran dengan metoda PBL antara peserta 

didik kelompok tinggi, kelompok sedang, dan kelompok rendah. Kisi-kisi Soal untuk 

mengukur kemampuan kognitif dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

b) Tes Keterampilan Berpikir Kreatif 

Tes keterampilan berpikir kreatif berupa soal essay digunakan untuk melihat 

sejauh mana kemampuan berpikir kreatif peserta didik sebelum dan sesudah 

pelaksanaan pembelajaran dengan metoda PBL antara kelompok tinggi, kelompok 

sedang, dan kelompok rendah, dengan kisi-kisi pada Tabel 3.3. 

 

 

 

No. Konsep Indikator Soal No Soal Aspek 

Kognitif 

1 Manfaat biogas sebagai 

bahan bakar alternatif 

pengganti minyak bumi dan 

gas alam 

Menjelaskan manfaat dari 

penggunaan biogas 

 

1 C2 

2 
Bakteri yang berperan dalam 

pembentukan biogas 

Menentukan bakteri yang berperan 

dalam pembentukan biogas 

 

2,3 C1,C2 

3 Proses biokimia yang terjadi 

dalam pembentukan biogas 

Menentukan produk akhir dari 

pembentukan biogas 

4,5 C2, C1 

Menjelaskan perbedaan respirasi 

aerob dan anaerob 

6,7 C2,C2 

Menjelaskan persamaan reaksi 

pembakaran gas metana 

8 C3 

Menentukan kandungan senyawa 9 C3 

TABEL 3.2 

Kisi-kisi soal pemahaman konsep biogas 
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No. Konsep Indikator Soal No Soal Aspek 

Kognitif 
dalam biogas 

Menjelaskan proses-proses yang 

terjadi dalam pembentukan biogas 

10 C2 

Menyebutkan senyawa yang terlibat 

dalam proses metanogenesis 

11 C1 

Menjelaskan proses metanogenesis 12 C3 

4 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan 

biogas 

Mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan biogas 

13,14 C4,C4 

5 
Teknik pembuatan biogas 

Menunjukkan instalasi digester yang 

benar dalam pembuatan biogas 

15 C3 

 

 

 

 

Indikator 

Pembelajaran 

Keterampilan 

berpikir kreatif 

Kreatifitas Berpikir No 

Soal 

Mengajukan 

pertanyaan-

pertanyaan terkait 

dengan krisis energi 

dan pengolahan 

limbah organik 

menjadi energi 

alternatif 

Kemampuan 

berpikir lancar 

(fluency) 

 

Mengajukan 

pertanyaan-

pertanyaan  

mengenai krisis 

energi dan 

pengolahan limbah 

organik menjadi 

energi alternatif  

Disajikan artikel yang berjudul: 

“Krisis energi dan Pengolahan 

limbah organik menjadi 

sumber energi terbarukan” 

 

Berdasarkan artikel di atas 

tuliskan pertanyaan-pertanyaan 

yang mungkin mengenai isi dari 

artikel tersebut! 

 

1 

Mengungkapkan 

banyak gagasan 

mengenai krisis 

energi dan 

menentukan sumber 

energi alternatif 

Berpikir luwes 

(flexibility) 

 

Mengungkapkan 

banyak gagasan 

mengenai solusi 

dari permasalahan 

krisis energi 

 

a. Apabila minyak bumi habis, 

jelaskan sumber energi 

alternatif apa saja yang akan 

digunakan? 

b. Buatlah dalam suatu rencana 

kerja bagaimana cara-cara 

pemanfaatan salah satu 

energi alternatif pengganti 

minyak bumi!  

c. Pertimbangkan apa saja yang 

2 

TABEL 3.3 

Kisi-kisi soal keterampilan berpikir kreatif 
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Indikator 

Pembelajaran 

Keterampilan 

berpikir kreatif 

Kreatifitas Berpikir No 

Soal 

dapat anda sarankan jika 

energi alternatif tersebut 

digunakan sebagai sumber 

energi di Indonesia? 

 

 

 

Lancar 

Mengungkapkan 

gagasan-gagasan 

dalam pembuatan 

digester biogas 

sederhana 

Kemampuan 

berpikir lancar 

(fluency) 

 

Lancar 

mengungkapkan 

gagasan-gagasan 

 

Menjawab dengan 

sejumlah jawaban 

jika ada pertanyaan 

 

 

a. Bagaimana cara memperoleh 

biogas dari bahan-bahan 

organik?  

b. Jelaskan reaksi kimia yang 

terjadi! 

c. Sebutkan sifat-sifat gas 

metana (dilihat dari 

kelarutannya dalam air, 

kemudahan terbakar dan 

wujudnya pada suhu kamar 

dan tekanan atmosfer)! 

 

3 

Mampu mendesain 

digester biogas 

sederhana 

Keterampilan 

merinci atau 

penguraiain 

(elaboration) 

 

Mampu 

mengembangkan 

dan menjelaskan 

secara rinci tentang 

suatu ide atau 

gagasan 

 

Buatlah gambar rancangan 

digester biogas sederhana dan 

sebutkan perbedaan kandungan 

senyawa yang terdapat dalam 

Biogas dan LPG! 

 

4 

Merancang skema 

instalasi biogas 

untuk skala rumah 

tangga 

Keterampilan 

merinci atau 

penguraiain 

(elaboration) 

 

Mampu 

mengembangkan 

dan menjelaskan 

Rancanglah skema instalasi 

biogas untuk memenuhi 

keperluan rumah tangga (bahan 

apa yang diperlukan, bagaimana 

teknik menampung gas, 

bagaimana cara mengalirkan 

gas, dll) 

5 
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Indikator 

Pembelajaran 

Keterampilan 

berpikir kreatif 

Kreatifitas Berpikir No 

Soal 

secara rinci tentang 

suatu ide atau 

gagasan 

 

 

2. Lembar observasi 

a) Lembar Observasi Keterlaksanaan Problem Based Learning 

Lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran PBL digunakan untuk 

melihat bagaimana terlaksananya pembelajaran menggunakan model ini. Observasi 

dilakukan dengan cara observasi langsung, yaitu pendidik melakukan suatu kegiatan 

pembelajaran terhadap siswa dan observer mengamatinya. Pada saat pembelajaran 

berlangsung, observer mengamati kegiatan pendidik dalam mengajar dengan 

menggunakan PBL dengan menggunakan lembar observasi untuk memperoleh 

gambaran secara langsung aktivitas pendidik selama pembelajaran menggunakan 

PBL.  

 

TABEL 3.4 

 Kisi-kisi lembar observasi pendidik 

 

Tahap PBL Aspek yang diamati 

Tahap 1: 

Menemukan permasalahan. 

Memunculkan masalah. 

Menuntun siswa untuk menemukan masalah 

Memotivasi siswa dalam memecahkan masalah. 

Tahap 2: 

Menganalisis permasalahan 

dan memunculkan isu 

pembelajaran. 

Membimbing siswa untuk menganalisis masalah 

Membimbing siswa untuk berbagi tugas dengan anggota 

kelompoknya. 

Membimbing siswa untuk menemukan konsep pembelajaran 

yang tepat untuk digunakan 

Membimbing siswa untuk mempersiapkan rancangan percobaan 

membuat biodigester sederhana untuk memecahkan masalah 

Tahap 3: 

Menemukan dan 

melaporkan. 

Membimbing siswa untuk mengumpulkan informasi sesuai 

dengan rancangan pemecahan masalahnya 

Membantu kesulitan siswa dalam pemecahan masalah. 

Membimbing siswa untuk membuat laporan dari pengamatan 

dan pencarian informasi yang telah dilakukannya 
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Tahap 4: 

Mempresentasikan solusi 

dan refleksi. 

Membimbing siswa mempresentasikan hasil pemecahan 

masalahnya 

Membimbing siswa untuk melakukan refleksi terhadap hasil 

pemecahan masalahnya 

Tahap 5: 

Peninjauan, integrasi, dan 

evaluasi. 

Membimbing siswa untuk melakukan peninjauan terhadap 

penyelesaian masalah yang telah siswa lakukan 

Membimbing siswa untuk melakukan integrasi terhadap 

penyelesaian masalah yang telah siswa lakukan 

Membimbing siswa untuk melakukan evaluasi terhadap 

penyelesaian masalah yang telah siswa lakukan 

 

b) Lembar Observasi Kemampuan Bertindak Kreatif Siswa 

Lembar observasi ini digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan 

bertindak kreatif siswa dengan menggunakan instrumen asesmen kinerja. Asesmen 

kinerja menggunakan cara observasi langsung, dalam arti siswa dikondisikan untuk 

melakukan suatu kegiatan dan pendidik mengamatinya. Pada saat pembelajaran 

berlangsung, diamati kreativitas dalam bertindak siswa dengan menggunakan lembar 

observasi dalam bentuk rating scale yang diberikan kepada observer untuk 

memperoleh gambaran secara langsung aktivitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung.  

 

 

TABEL  3.5 

Kisi-kisi lembar observasi mengukur bertindak kreatif 

No 

Aspek 

Kinerja 

 

Aspek 

Kreatif 
Indikator 

Skor 

1 2 3 4 

1 Tahap 

Persiapan 

Percobaan 

Kemampuan 

Bertindak 

Lancar 

Mengecek kesesuaian dan 

kelengkapan alat dan bahan 

    

  Tepat dalam menentukan alat dan 

bahan yang digunakan 

    

  Tepat dalam menentukan bahan 

organik sebagai starter biogas  

    

   Tepat dalam menentukan jenis air   

yang dipakai dalam pembuatan biogas 

    

  

Terampil merangkai digester biogas 

sederhana 
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No 

Aspek 

Kinerja 

 

Aspek 

Kreatif 
Indikator 

Skor 

1 2 3 4 

  

Mengecek ada tidaknya kebocoran 

pada digester biogas 

    

  

Kemampuan 

Bertindak 

fleksibel 

Mencari alternatif lain yang tepat 

dalam menyiapkan alat jika ada alat 

yang tidak tersedia di laboratorium. 

    

  

Kemampuan 

bertindak 

evaluatif 

Memilih alat atau bahan yang tepat 

jika disediakan berbagai pilihan alat 

dan bahan 

    

2 

 

 

 

Tahap 

Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

bertindak 

lancar 

Terampil dalam melarutkan molase 

    

Kemampuan 

bertindak 

lancar 

Terampil dalam menuangkan kotoran 

sapi ke dalam ember 

    

Kemampuan 

bertindak 

lancar 

Menambahkan bahan organik lain 

sebagai sumber biogas (sisa sayuran, 

sisa buah-buahan, dll) 

    

Kemampuan 

bertindak 

lancar 

Terampil dalam melakukan 

pengadukan sampai kekentalan-nya 

seperti lumpur 

    

Kemampuan 

bertindak 

lancar 

Terampil dalam menuangkan 

campuran ke dalam biodesgester 

dengan menggunakan corong 

    

Kemampuan 

bertindak 

lancar 

Memastikan keadaan awal 

penampung gas tidak terisi udara 

    

Kemampuan 

bertindak 

lancar 

Menutup rapat tutup biodegester 

 

    

  
Kemampuan 

bertindak 

lancar 

Mengecek kran gas dalam kedaan 

tertutup 

 

 

    

Kemampuan 

bertindak 

lancar 

Menyimpan biodegester di ruang 

yang suhunya hangat 

    

Kemampuan 

bertindak 

lancar 

Tepat dalam membuat tabel 

pengamatan 

    

 

Kemampuan 

bertindak 

elaboratif 

Merinci dalam mendikusi-kan 

kesalahan dalam   praktikum 

    

Kemampuan 

bertindak 

evaluatif 

Menyimpulkan berdasarkan 

pengamatan 
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No 

Aspek 

Kinerja 

 

Aspek 

Kreatif 
Indikator 

Skor 

1 2 3 4 

*Kemampua

n bertindak 

lancar 

Mempresensikan hasil pengamatan     

Kemampuan 

bertindak 

orisinil 

Melakukan percobaan sesuai dengan 

rancangan yang telah dibuat 

    

Kemampuan 

bertindak 

lancar 

 Menyelesaikan percobaan tepat 

waktu 
 

   

3 Tahap Akhir 

Percobaan 

Kemampuan 

bertindak 

lancar  

Membersihkan alat yang telah 

digunakan pada saat percobaan 

    

Mengembalikan alat dan bahan yang 

digunakan pada tempat semula 

    

Membuang sampah percobaan pada 

tempatnya 

    

 

3. Angket 

Angket (kuosioner) adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-

hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006). Angket digunakan untuk memperoleh data 

mengenai tanggapan siswa terhadap PBL, bahan ajar yang digunakan dalam PBL, 

pelajaran kimia dengan PBL, Keterampilan berpikir kreatif dengan PBL, dan 

keterampilan bertindak kreatif. Angket disusun dalam bentuk skala Likert, yaitu 

menyajikan suatu pernyataan kemudian siswa diminta pendapatnya dengan cara 

member tanda ceklis (✓) pada SS jika sangat setuju, S jika setuju, TS jika tidak 

setuju, dan STS jika sangat tidak setuju. Kisi-kisi angket tanggapan ditunjukkan pada 

tabel 3.8. 

TABEL 3.6 

Kisi-kisi angket tanggapan siswa 

 

No Aspek yang digali Nomor Soal 
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1. Tangapan siswa terhadap pembelajaran kimia dengan model PBL 1-9 

2. Tanggapan siswa terhadap bahan ajar yang digunakan dalam model 

pembelajaran berbasis masalah 

10-15 

3. Tanggapan siswa terhadap berpikir kreatif dengan model PBL 16-24 

4. Tanggapan siswa terhadap keterampilan bertindak kreatif 25-30 

5. Tanggapan siswa terhadap praktikum kimia dengan PBL 31-37 

 

4. Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai 

pembelajaran yang dilaksanakan dan mendukung data angket serta observasi. 

Wawancara tak terstruktur dan bersifat terbuka untuk memunculkan pandangan dan 

opini dari partisipan agar diperoleh gambaran dari permasalahan yang lebih lengkap 

(Cresswel, 2012). Pedoman wawancara terhadap siswa bertujuan untuk memperoleh 

infromasi lebih mendalam mengenai permasalahan yang tidak dapat digali dari 

instrumen yang lain. Informasi yang telah diperoleh dapat menyesuaikan dan 

menguatkan argument siswa dengan fakta yang terjadi di lapangan guna mencari 

alasan apa yang melatarbelakangi hal tersebut.  

TABEL 3.7 

Pedoman wawancara terhadap siswa 

No Aspek yang digali No. Pernyataan 

1. Pengalaman Belajar 1-4 

2. Tanggapan mengenai pembelajaran 5-9 

3. Pengaruh PBL terhadap penguasaan konsep dan kreativitas siswa 10-12 

 

 

D. Pengumpulan Data 

Mengacu pada data yang diperlukan, yaitu gambaran keterlaksanaan PBL dan 

hasil belajar peserta didik, serta data pendukung lainnya, maka pada penelitian ini 

digunakan berbagai teknik pengumpulan data. Tabel 3.11. merangkum teknik 
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pengumpulan data yang digunakan berdasarkan data dan alat yang digunakan. 

Pengumpulan data dimulai dari sebelum penerapan sampai setelah penerapan. Berikut 

penjelasan untuk masing-masing teknik pengambilan data. 

Tabel 3.9 

 Teknik pengumpulan data 

No Jenis Data Sumber 

Data 

Pengumpulan Data 

Instrumen Teknik 

1. Keterlaksanaan 

Problem Based 

Learning 

Guru Lembar 

observasi 

pendidik 

Pengumpulan data 

selama pembelajaran 

berlangsung 

2. Penguasaan konsep 

siswa dan berpikir 

kreatif  

Siswa  Pretes dan 

postes 

Pemberian soal tes 

sebelum dan setelah 

penerapan PBL kepada 

peserta didik 

4. Keterampilan 

bertindak kreatif  

Siswa Lembar 

observasi 

bertindak 

kreatif 

Pengumpulan data 

selama pembelajaran 

berlangsung (tahap 

penemuan) 

5. Tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran 

Siswa Angket dan 

Pedoman 

Wawancara 

Pemberian angket dan 

wawancara yang terdiri 

dari pernyataan 

mengenai pengalaman 

belajar 

 

 

 

 

 

 

 

E. Prosedur Penelitian 

Terdapat tiga tahapan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Tahap persiapan 
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Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah: 

a. Melakukan Studi Pustaka PBL menurut Tan 

b. Menganalisis kurikulum 2013 meliputi Standar Kompetensi Lulusan, Standar 

penilaian, Standar Isi dan Standar proses 

c. Menganalisis materi pelajaran yang sesuai dengan pembelajaran PBL 

d. Penyusunan RPP dan pembuatan instrument (RPP, lembar observasi, Butir 

Soal, format LKS, angket tanggapan siswa, dan pedoman wawancara) 

e. Melakukan validasi instrument 

f. Merevisi/ memperbaiki instrumen  

2. Tahap pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan antara lain: 

a. Melakukan pretest 

b. Menerapkan pembelajaran PBL 

c. Melakukan observasi keterlaksanaan model pembelajaran PBL  dalam 

pembelajaran dan bertindak kreatif siswa 

d. Melakukan posttest 

e. Memberikan angket untuk mengetahui tanggapan siswa 

f. Melakukan wawancara terhadap perwakilan siswa  

 

3. Tahap akhir 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir adalah: 

a. Mengolah data hasil penelitian 

b. Menganalisis dan membahas hasil temuan 

c. Menarik kesimpulan 

Secara keseluruhan bagaimana desain dalam pelaksanaannya dapat dilihat 

pada alur penelitian yang disajikan pada Gambar 3.1. 

 
Kurikulum 2013 

 

P 

E 

R 

S 

Analisis Materi 

Minyak bumi dan 

Biogas  

Studi Pustaka PBL 

 

SKL

m 

2013 

 

SI 

2013 

 

S. Pen. 

2013 

 

S.Pro. 

2013 

 

KI/KD/Indikator 
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Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian 
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F. Teknik Validasi Instrumen 

 

1. Uji Validitas 

 

Validasi alat ukur menunjukkan sejauh mana alat ukur memenuhi fungsinya. 

Pada penelitian ini dilakukan uji validasi dengan konsultasi ahli (judgment experts) 

dari kalangan dosen maupun guru kimia serta dilakukan analisis statistic untuk 

menguji kelayakan alat ukur. Tes kemampuan kognitif yang digunakan tersebut telah 

divalidasi oleh 3 orang dosen dan 2 orang guru kimia di Bandung. Tiap butir soal 

yang telah divalidasi ini kemudian dihitung nilai Lawshe CVR (content validy ratio)-

nya dengan menggunakan rumus berikut : 

CVR =  

(Lawshe, 1975) 

Keterangan : 

ne  = jumlah validator  yang setuju 

N = total validator 

Kriteria penilaian tanggapan validator dengan pemberian nilai skor pada 

tangapan validaor  dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

TABEL 3.10 

Kriteria penilaian tanggapan validator 

Kriteria Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

Ketentuan pemberian nilai CVR sebagai berikut : 

1) Jika kurang dari setengah validator mengatakan "Ya", maka nilai CVR negatif. 

2) Jika setengah validator mengatakan "Ya" dan setengah tidak, CVR adalah nol 

3) Jika seluruh menyatakan “Ya”, maka nilai CVR = 1 (hal ini diatur menjadi 0,99 

disesuaikan dengan jumlah validator) 

4) Jika jumlah validator yang menyatakan “Ya” lebih dari setengah validator, 

maka nilai CVR = 0 – 0,99. 
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Lawashe (1975) menyajikan tabel skor CVR minimum berdasarkan uji 

signifikansi 0,05. Skor CVR diperoleh tergantung pada jumlah validator. Skor CVR 

yang diperoleh dari CVR dibandingkan dengan skor minimum CVR. Tabel CVR 

dapat dilihat pada tabel 3.5. 

 

 

Jumlah Validator Skor minimum CVR 

5 0,87 

6 0,80 

7 0,74 

8 0,69 

9 0,65 

10 0,62 

11 0,60 

12 0,56 

 

Butir soal diterima jika butir soal memiliki skor sama atau lebih tinggi dari 

skor minimum CVR (Wilson, 2012). Hasil analisis lembar validasi oleh ahli yaitu 3 

dosen dan 2 orang guru kimia SMA, diperoleh skor CVR masing-masing item soal tes 

yang berjumlah 25 soal. Hasil CVR tiap butir soal menunjukkan bahwa dari 25 soal 

tes, diperoleh 21 soal valid dan dapat digunakan dengan beberapa soal yang direvisi.  

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

Analisis dilakukan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain 

terkumpul. Setelah itu data dikelompokkan berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap 

variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk hubungan antar variabel. 

TABEL 3.11 

Skor minimum CVR uji satu pihak, α = 0,05 
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Teknik analisis data terhadap data yang telah dikumpulkan berbeda-beda. Pada 

akhirnya teknik analisis berujung pada informasi yang saling mendukung untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian. Tabel 3.12. Menyajikan rangkuman teknik 

analisis data yang dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan. Berikut penjelasan 

masing-masing teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini. 

TABEL 3.12  

Teknik Analisis Data Berdasarkan Jenis Data yang Dikumpulkan 

 

No Jenis Data Teknik Analisis Data 

1 Keterlaksanaan model pembelajaran PBL Analisis deskriptif 

2 Hasil Belajar Peserta Didik 

 Kemampuan kognitif 

 Keterampilan berpikir kreatif 

 Keterampilan bertindak kreatif 
 

 Hubungan kemampuan kognitif 
dengan keterampilan berpikir kreatif  

 Hubungan kemampuan kognitif 

dengan bertindak kreatif 

 Hubungan keterampilan berpikir 
kreatif dengan bertindak kreatif  

 

Statistik deskriptif, N-

gain untuk setiap 

indikator butir soal 

 

Uji Hubungan 

3 Pengalaman belajar peserta didik dan 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

Analisis deskriptif 

Hitung persentase setiap 

pertanyaan 

 

Analisis deskriptif bertujuan untuk memaparkan data yang diperoleh dari 

lapangan sedetail mungkin dengan data-data tambahan lainnya yang saling 

mendukung. Analisis deskriptif digunakan pada saat menjelaskan keterlaksanaan 

pembelajaran PBL. Sedangkan pengalaman belajar peserta didik dan pemahaman 

terhadap PBL dideskripsikan sebagai data tambahan. 

1. Analisis Lembar Observasi Keterlaksanaan Model Pembelajaran PBL 

Lembar observasi digunakan untuk menganalisis keterlaksanaan model 

pembelajaran Problem Based Learning. Lembar observasi ini diisi oleh observer 
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yang mengamati jalannya proses belajar mengajar selama pembelajaran berlangsung. 

Format lembar observasi ini menggunakan rating scale dan membuat kolom ya/tidak. 

Keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

Untuk mengetahui kriteria keterlaksanaan model pembelajaran, hasil observasi 

tersebut diolah ke dalam bentuk persentase yang memiliki interpretasi seperti yang 

tercantum dalam tabel berikut: 

TABEL 3.13 

 Interpretasi keterlaksanaan pembelajaran 

No % Kategori Keterlaksanaan  Interpretasi 

1 0,0 – 24,9 Sangat kurang 

2 25,0 – 37,5 Kurang 

3 37,6 – 62,5 Sedang  

4 62,6 – 87,5 Baik  

5 87,6 – 100 Sangat baik 
       (Mulyadi, 2006) 

 

2. Analisis Tingkat Relevansi 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat relevansi pertanyaan dan 

jawaban yang dibuat siswa dengan pertanyaan yang diharapkan guru. Rumus yang 

digunakan untuk analisis relevansi adalah sebagai berikut : 

%TR =  x 100% 

Keterangan : 

%TR = persentase tingkat relevansi 

n       = skor jawaban siswa 

N       = skor maksimal 

Kriteria tingkat relevansi dapat dilihat pada tabel berikut.  

TABEL 3.14 

Kriteria tingkat relevansi 

Interval Tingkat Relevansi Kriteria Tingkat Relevansi 

76% < %TR ≤ 100% Relevansi sangat tinggi 
60% < %TR ≤ 76% Relevansi  tinggi 
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44% < %TR ≤ 60% Cukup relevan 

28% < %TR ≤ 44% Tidak relevan 

20% < %TR ≤ 28% Sangat tidak relevan 

             (Arikunto, 2010) 

 

3. Analisis Kemampuan Merancang Percobaan, Penyusunan Laporan, dan 

Evaluasi Siswa 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa dalam 

merancang percobaan (menentukan tujuan percobaan, menentukan alat dan bahan, 

menentukan prosedur percobaan, dan menggambarkan rangkaian alat), menyusun 

laporan percobaan (menyusun tujuan percobaan, teori dasar, alat dan bahan yang 

digunakan, langkah kerja,  hasil pengamatan, kesimpulan dan daftar pustaka), dan 

evaluasi yang diukur berdasarkan kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan 

evaluasi di akhir percobaan. Kategori kemampuan siswa dalam merancang, 

menyusun laporan percobaan dan dalam evaluasi dapat dilihat pada Tabel 3.15.  

TABEL 3.15  

Kriteria kemampuan merancang dan menyusun laporan percobaan 

Skor  Kategori 

Skor ≤ 1,33 Kurang Baik 
1,33 < Skor ≤ 2,33 Cukup Baik 

2,33 < Skor ≤ 3,33 Baik 

3,33 < Skor ≤ 4,00 Sangat Baik 

             (Kosasih, 2014) 

 

4. Analisis Hasil Tes Tertulis 

a. Menguji Perbedaan N-Gain Kemampuan Kognitif dan Kreativitas Siswa 

Nilai N-gain digunakan untuk menentukan tinggi atau rendahnya pengaruh 

dari perlakuan yang diberikan terhadap pencapaian skor tertentu. Aplikasinya dalam 

penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana peningkatan kemampuan kognitif 

siswa sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilihat dari hasil pre-test dan post-test 

serta persentase hasil observasi kreativitas siswa. Pengolahan data dihitung 
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berdasarkanskor <g>yang dinormalisasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

: 

 

 

 

Keterangan : 

N-gain  = persentase gain ternormalisasi  

 = Nilai post-tes 

 = Nilai pre-test 

 = Nilai maksimal yang diperoleh siswa. 

 

Kriteria interpretasi nilai N-gain dapat dilihat pada Tabel 3.12.  

TABEL 3.16 

Klasifikasi N-Gain 

N-gain Interpretasi 

N-gain > 0,7 Tinggi 

0,3< N-gain ≤ 0,7 Sedang 

N-gain ≤ 0,3 Rendah 

(Hake, 1998) 

 

b. Analisis Normalitas Data Pretest dan Posttest Kemampuan Kognitif dan 

Kreativitas Siswa 

Untuk menganalisis data pre-test dan post-test kemampuan kognitif dan 

berpikir kreatif siswa dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

Menguji normalitas skor pre-test dan post-test siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dengan uji Shapiro-Wilk dengan menggunakan program IBM-SPSS 22 

dengan taraf signifikansi 0,05 atau dengan menggunakan rumusuji normalitas 

Shapiro-Wilk sebagai berikut : 

W =     (Uyanto, 2009) 

Keterangan: 



62 
 

Tonny Fahruroji, 2017 
ANALISIS KEMAMPUAN KOGNITIF DAN KREATIVITAS SISWA MELALUI PENERAPAN PROBLEM BASED 

LEARNING PADA TOPIK BIOGAS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 
 

 W = Rata-rata 

 xi = Statistik tatanan (x(1), x(2), ..., x(n)) 

 αi = Konstanta mean, variance, dan covariance 

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal 

Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal 

c. Uji Perbedaan Skor Pre-test dan Post-test Kemampuan Kognitif dan Kreativitas 

siswa 

Uji Signifikan si digunakan tes Wilcoxon (taraf kesalahan 5%) apabila 

terdapat satu atau dua data yang terdistribusi tidak normal, dengan penafsiran sebagai 

berikut: 

Jika Probabilitas yaitu asymptot signifikansi > 0,05, maka Ho diterima, 

sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan skor yang signifikan antara skor tes 

awal dan tes akhir berupa peningkatan kemampuan kognitif, berpikir dan bertindak 

kreatif, sedangkan jika probabilitas yaitu asymptot signifikansi < 0,05, maka Ho 

ditolak, sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara skor tes 

awal dan skor tes akhir berupa peningkatan kemampuan kognitif, berpikir dan 

bertindak kreatif.   

d. Analisis Korelasi Peningkatan Kemampuan Kognitif dengan Kemampuan 

Berpikir Kreatif dan bertindak Kreatif 

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara kemampuan 

kognitif dengan kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan bertindak kreatifsiswa. 

Kemudian uji pengaruh digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya 

pengaruh yang diberikan.  

Jika hasil pengujian normalitas menunjukkan data terdistribusi normal maka 

digunakan pengujian statistik parametrik korelasi product moment (korelasi Pearson) 

(Riduwan, 2012). 
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Perhitungan korelasi dapat menggunakan rumus : 

 =  

Terdapat tiga penafsiran hasil analisis dari korelasi, yaitu melihat kekuatan 

hubungan dua variabel, melihat signifikansi hubungan, dan melihat arah hubungan 

(Sarwono). Untuk melakukan interpretasi kekuatan hubungan antara dua variabel 

dilakukan dengan melihat angka koefisien korelasi hasil perhitungan dengan 

menggunakan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika angka koefisien korelasi menunjukkan 0, maka kedua variabel tidak 

memiliki hubungan; 

2) Jika angka koefisien korelasi mendekati 1, maka kedua variabel memiliki 

hubungan semakin kuat; 

3) Jika angka koefisien korelasi mendekati 0, maka kedua variabel memiliki 

hubungan semakin lemah; 

4) Jika angka koefisien korelasi sama dengan 1, maka kedua variabel memiliki 

hubungan linier sempurna positif; 

5) Jika angka koefisien korelasi sama dengan -1, maka kedua variabel memiliki 

hubungan linier sempurna negatif. 

Interpretasi berikutnya melihat signifikansi hubungan dua variabel dengan 

didasarkan pada angka signifikansi  yang dihasilkan dari penghitungan dengan 

ketentuan yang telah disebutkan di atas. Interpretasi ini akan membuktikan apakah 

hubungan kedua variabel tersebut signifikan atau tidak. Untuk pengujian dalam IBM 

SPSS 22 digunakan kriteria sebagai berikut: 

Jika angka signifikansi hasil riset < 0,05, maka hubungan kedua variabel signifikan. 

Jika angka signifikansi hasil riset > 0,05, maka hubungan kedua variabel tidak 

signifikan. 

Istilah signifikan menunjukkan makna perbedaan atau hubungan yang diuji 

terjadi bukan karena eror random atau karena kebetulan saja (Azwar, 2005) 

Interpretasi ketiga  melihat arah korelasi, yaitu searah dan tidak searah. Pada 

IBM SPSS hal ini ditandai dengan pesan two tailed. Arah korelasi dilihat dari angka 
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koefisien korelasi. Jika koefisien korelasi positif, maka hubungan kedua variabel 

searah. Jika koefisien korelasi negatif, maka hubungan kedua variabel tidak searah. 

Jika data tidak terdistribusi normal maka digunakan pengujian statistik 

parametrik korelasi Spearmandengan menggunakan rumus : 

 

Keterangan : 

 : nilai korelasi Spearman 

b : jumlah kuadrat selisih ranking variabel x dan y 

n : jumlah sampel 

TABEL 3.17 

Interpretasi koefisien korelasi 

 

Interval Nilai Kekuatan Hubungan 

0,000-0,199 Sangat rendah atau lemah sekali 

0,200-0,399 Rendah atau lemah 

0,400-0,599 Sedang atau cukup 

0,600-0,799 Tinggi atau kuat 

0,800-1,000 Sangat tinggi atau kuat sekali 

     (Widiyanto, 2013) 

5. Analisis Data Angket 

Tanggapan siswa terhadap implementasi pembelajaran PBL pada materi 

biogas diperoleh dari pemberian angket setelah selesai pembelajaran. Angket siswa 

diolah dengan menghitung persentase jawaban responden.  

 Untuk menganalisis respon siswa terhadap tiap butir pertanyaan dalam 

angket digunakan rumus sebagai berikut: 

 

Persentase skor yang didapat diinterpretasikan dengan acuan pada Tabel 3.15. 

TABEL 3.18 

 Interpretasi skor angket 

 

No Skor Persentase Interpretasi 
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1 0 %  Tidak ada 

2 1% - 25%  Sebagian kecil 

3 26% - 49% Hampir setengahnya 

4 50% Setengahnya  

5 51% - 75% Sebagian besar  

6 76% - 99% Pada umumnya 

7 100% Seluruhnya  

(Kuntjaranignrat, 1997) 

 

6. Analisis Data Hasil Wawancara 

Data yang dperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif 

dan dihubungkan dengan tafsiran yang diperoleh dengan data hasil observasi yang 

telah dilakukan. 


