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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian ini dikembangkan berdasarkan empat hal seperti 

yang disajikan pada Gambar 3.1. Pertama karakteristik materi subjek Fisika 

Sekolah yang diimplementasikan secara langsung pada mata pelajaran fisika di 

sekolah menengah atas (SMA) dan yang sederajat. Kedua pentingnya multipel 

representasi konsep yang harus dikuasai calon guru fisika. Ketiga  pentingnya 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis (KBK) bagi setiap orang khususnya 

calon guru fisika. Keempat argumentasi dipandang sebagai salah satu sarana yang 

dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir kritis.  

Pertama, materi subjek Fisika sekolah sangat beragam mencakup konten 

materi mata pelajaran fisika di SMA dari kelas 10 sampai kelas 12. Oleh 

karenanya secara umum materi subjek fisika sekolah sangat berkontribusi bagi 

pembelajaran fisika di sekolah sebagaimana disampaikan oleh mahasiswa yang 

melaksanakan PPL pada salah satu LPTK di Sumatera Utara. Materi subjek fisika 

sekolah kaya akan representasi (verbal, matematis, diagram/gambar dan grafik), 

dengan kata lain bahwa  konsep konsep fisika sekolah dapat direpresentasikan 

dengan berbagai format representasi. Demikian pula ke-empat materi subjek pada 

penelitian ini yaitu listrik statis, listrik dinamis, kerja dan energi, dan gelombang 

mekanik. Penguasaan konsep dasar fisika yang baik oleh calon guru merupakan 

hal yang sangat penting.  

Kedua, bahwa pembelajaran materi subjek fisika sekolah dengan 

menggunakan berbagai format representasi akan menguntungkan semua 

mahasiswa dalam perkuliahan, karena setiap orang belajar dengan kesenangan dan 

kecerdasan yang berbeda-beda. Pada sisi lain pada pembelajaran fisika banyak 

konsep-konsep yang abstrak, dan rumit bila dinyatakan secara verbal atau secara 

matematis. Akan tetapi konsep tersebut akan lebih lugas bila dinyatakan  dengan 

berbagai format representasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsep-konsep fisika 

memerlukan berbagai format representasi (MR) untuk menjelaskannya. 
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Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Ornek et al. (2008) yang 

mengungkapkan bahwa menurut peserta didik fisika itu merupakan mata pelajaran 

yang sulit dipelajari oleh peserta didik karena konsepnya sangat abstrak, teori, 

hukum-hukum dan formula yang harus dipelajari terlalu banyak tidak dapat 

dipelajari tanpa latar belakang matematik yang baik. Demikian juga  hasil studi 

Angell et al. (2004) dan Redish (1994) yang melaporkan pandangan siswa bahwa 

fisika itu sulit karena memerlukan berbagai representasi seperti representasi 

verbal, matematis, grafik dan, diagram serta memerlukan tranformasi dari satu 

representasi ke representasi yang lain.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh karenanya penggunaan multipel representasi konsep pada pembelajaran 

fisika merupakan hal yang sangat perlu dilakukan untuk mengakomodasi 

kesulitan peserta didik dalam mempelajari fisika. 
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Gambar 3.1. Paradigma Penelitian. 
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Temuan hasil penelitian berbagai pihak menunjukkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan multiple representasi konsep memberi efek positif pada 

penguasaan konsep peserta didik. Namun demikian kenyataan yang ditemui pada 

studi lapangan bahwa pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada 

representasi tertentu seperti representasi verbal dan representasi matematis. Hal 

ini sesuai dengan hasil studi pendahuluan yang menunjukkan bahwa kemampuan 

representasi matematik mahasiswa calon guru fisika 80,0% telah berada pada 

kategori baik dan sangat baik dan untuk representasi  verbal 71,4 % mahasiswa 

sudah berada pada kategori baik dan sangat baik. Akan tetapi pada representasi 

diagram/gambar dan grafik pada umumnya masih pada kategori kurang dan 

sanagt kurang (Marpaung dkk., 2016). Kemampuan merepresentasi konsep 

dengan berbagai format MR) merupakan kompetensi ilmiah yang perlu dikuasai 

oleh guru dalam pembelajaran fisika. Karena itu dianggap penting memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa calon guru fisika untuk belajar dan berlatih 

mengembangkan kemampuan representasi diagram/gambar dan representasi 

grafik, selain representasi verbal dan matematis. 

Ketiga, telah banyak pihak pendidik mengakui bahwa tujuan pendidikan 

tinggi adalah untuk membantu peserta didik menjadi pemikir kritis, 

berkomunikasi dengan efektif dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi 

(Kim et al., 2013). Lulusan pendidikan tinggi harus terampil untuk mengevaluasi 

kebijakan, keputusan dan argumen, tidak hanya dalam konteks akademik tetapi 

juga tempat bekerja dan kehidupan sehari-hari demikian dinyatakan (Butchart et 

al., 2009). Berpikir kritis merupakan kegiatan mental yang melibatkan pikiran 

untuk memecahkan masalah, mencari solusi, membuat keputusan yang rasional, 

menganalisis asumsi, mengevaluasi, mengeksplorasi masalah yang sedang 

dihadapi. Orang yang berpikir kritis dapat sukses menghadapi kehidupan/ 

memenangkan persaingan global (Liliasari, 1997). Sementara itu keterampilan 

berpikir kritis bukanlah keterampilan yang dapat berkembang dengan sendirinya 

pada seseorang, akan tetapi dapat dilatih dan dikembangkan melalui pembelajaran 

konten materi pelajaran. Karena itu keterampilan berpikir kritis perlu dilatihkan/ 

diajarkan pada peserta didik  seawal mungkin melalui pembelajaran konten 

(Jurecki & Wander, 2012). Demikian pula bagi mahasiswa calon guru adalah 
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sangat penting dikembangkan sebelum mereka diharapkan dapat mengembangkan 

keterampilan ini bagi siswanya setelah mereka menjadi guru. Yüksel and Alci 

(2012) menyatakan bahwa ada korelasi yang signifikan antara kemampuan berpikir 

kritis dan kepercayaan diri. Sesungguhnya  keterampilan berpikir ini telah menjadi 

salah satu keterampilan yang harus dikembangkan melalui  pendidikan menengah 

maupun pendidikan tinggi di LPTK. Hal ini dapat dilihat dalam standar 

kompetensi lulusan (SKL) pendidikan menengah dan penilaian pengukuran mutu 

LPTK pada standar proses.  Namun hasil studi lapangan pada salah satu LPTK di 

SUMUT bahwa keterampilan berpikir kritis belum secara eksplisit direncanakan 

sebagai suatu tujuan pembelajaran yang perlu dicapai pada mata kuliah fisika 

sekolah. Karena itu dipandang penting untuk mengembangkan pembelajaran yang 

dapat memvasilitasi pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan 

multipel representasi konsep.  

Keempat, argumentasi dipandang sebagi salah satu sarana yang dapat 

melatih dan mengembangkan/membangun keterampilan berpikir kritis. Ketika 

berargumentasi siswa melakukan proses berpikir kritis untuk menganalisis, 

mengevaluasi bukti-bukti melakukan inferensi serta menyimpulkan perbedaan 

untuk mendukung atau menolak sebuah klaim agar dapat diterima orang lain. 

(Lubben et al., 2010). Proses argumentasi melibatkan siswa untuk  berkomunikasi 

dengan mengedepankan bukti dan alasan yang dapat diterima oleh pihak lain. 

Sebagaimana diungkapkan Jiménez et al. (2008) bahwa kontribusi potensial dari 

argumentasi adalah mengembangkan kriteria penalaran, rasional, kompetensi 

komunikatif, berpikir kritis, dan untuk mencapai literasi ilmiah.  

Berdasarkan hal yang telah diuraikan, dikembangkan satu model 

pembelajaran fisika sekolah dengan argumentasi berbasis multipel representasi 

(PFSdAb-MR) untuk meningkatan keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon 

guru.tan keterampilan berpikir dan kemampuan representasi ini dapat dapat  

melalui kemampuan mahasiswa dalam menjawab instrumen tes yang diberikan 

pada mahasiswa.    
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B. Disain Penelitian  

Disain penelitian adalah mixed methods dengan embedded Experimental 

Model yang menggunakan Control Group (Creswell & Clark, 2007) seperti pada 

Gambar 3.2. Penggabungan metode kualitatif dan KUANTITATIF  dalam hal ini  

dimaksudkan bahwa metode Kuantitatif sebagai metode primer (lebih dominan) 

sedangkan metode kualitatif sebagai metode sekunder akan memberi dukungan 

bagi metode kuantitatif.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Disain penelitian Mixed Method Research dengan embedded 

experimental model (diadaptasi dari Creswell and Clark, 2007) 

C. Prosedur Penelitian 

Berdasarkan disain mixed methods seperti yang dinyatakan di atas, 

prosedur/pelaksanaan kegiatan penelitian ini dijabarkan atas 3 tahap utama yaitu 

tahap persiapan,  tahap pelaksanaan (implementasi) model yang dikembangkan, 

dan tahap interpretasi hasil implementasi model yang dikembangkan.    
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a. Studi Lapangan  

Studi lapangan dilakukan  untuk mengumpulkan informasi yang 

mencakup pelaksanaan perkuliahan yang selama ini telah dilakukan. 

Demikian pula informasi melalui dokumentasi silabus, SAP, instrumen tes 

yang dikembangkan dan  dibahas di Fisika sekolah, UTS dan UAS 

dikumpulkan dan dianalisis informasinya (sebagai analisis kebutuhan). Pada 

studi lapangan untuk memperoleh gambaran terkait kemampuan 

representasi konsep pembelajaran Fisika sekolah dalam berbagai format, 

dilakukan studi  deskriptif pada  mahasiswa yang telah pernah mengikuti 

matakuliah Fisika sekolah.  

b. Studi Literatur 

Melalui studi literatur dilakukan analisis konsep, analisis format 

representasi, serta analisis indikator keterampilan berpikir kritis yang akan 

dikembangkan. Melalui studi literatur juga dikumpulkan informasi tentang 

model yang relevan untuk dikembangkan sesuai dengan hasil analisis 

kebutuhan melalui analisis berbagai jurnal internasional yang terkait dengan 

argumentasi, keterampilan berpikir kritis dan multipel representasi konsep. 

Berbagai informasi yang telah di kumpulan melalui studi lapangan dan studi 

literatur ini digunakan untuk mengembangkan rancangan program 

perkuliahan fisika sekolah. 

c. Pengembangan Disain Program 

Pengembangan Disain Program perkuliahan fisika sekolah diwujudkan 

dalam rancangan model perkuliahan berupa sintaks pembelajaran, rencana 

pelaksanaan perkuliahan (RPP), Lembar kegiatan mahasiswa (LKM), dan 

instrumen penelitian. Instrumen penelitian mencakup tes yang diperlukan 

untuk mendukung program perkuliahan yang dikembangkan, angket untuk 

menjaring tanggapan mahasiswa dan dosen terhadap model yang 

dikembangkan dan pedoman wawancara untuk mahasiswa.  

Oleh karena itu pada tahap persiapan dikembangkan: (1) rancangan 

model Perkuliahan Fisika Sekolah dengan Argumentasi berbasis Multipel 
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Representasi (PFSdAbMR) untuk meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis, kemampuan multipel representasi  dan penguasaan konsep mahasiswa 

calon guru; (2) instrumen tes keterampilan berpikir kritis yang terintegrasi 

dengan tes kemampuan multipel representasi dan penguasaan konsep fisika 

sekolah; (3) RPP; (4) LKM, (5) Angket untuk mahasiswa dan dosen serta 

(6) Pedoman wawancara untuk mahasiswa.  

Selain itu pada tahap persiapan juga dilakukan validasi instrumen tes 

melalui validasi ahli dan melalui uji coba instrumen tes guna mendapatkan  

validitas dan reliabilitas empiris instrumen tes. Demikian pula uji coba  

model PFSdAb-MR dilakukan untuk memperbaiki desain model dan 

memperoleh bagaimana tanggapan baik dari mahasiswa maupun dosen 

terhadap model yang dikembangkan sebelum diimplementasikan.   

2. Tahap Pelaksanaan  

Tahap ini adalah tahap  implementasi model PFSdAb-MR pada skala yang 

lebih luas. Melalui pelaksanaan tes awal (pre tes) dan tes akhir (pos tes) 

keterampilan berpikir kritis, kemampuan multipel representasi dan penguasaan 

konsep mahasiswa kelas eksperimen dan kelas kontrol, diperoleh data kuantitatif 

selama intervensi guna menentukan peningkatan keterampilan berpikir kritis, 

peningkatan kemampuan multipel representasi, dan peningkatan penguasaan 

konsep mahasiswa. Selama intervensi juga dilakukan observasi terhadap hal-hal 

khusus dalam pembelajaran terkait kompetensi multipel representasi mahasiswa 

dalam membangun argumen pada proses argumentasi dan terkait penguasaan 

konsep mahasiswa. Diperhatikan bagaimana mahasiswa membangun representasi 

suatu konsep serta kesesuaiannya dengan representasi ahli dalam kaitannya untuk 

memecahkan masalah dalam proses argumentasi guna menumbuh kembangkan 

keterampilan berpikir kritis mahasiswa.  Rangkaian kegiatan intervensi diakhiri 

dengan mengumpulkan tanggapan mahasiswa dan dosen terhadap model 

perkuliahan yang dikembangkan melalui angket yang merupakan data kualitatif 

yang diperoleh selama intervensi.  
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1. Tahap Interpretasi   

Tahap interpretasi adalah tahap dimana data kuantitatif dan data kualitatif 

yang telah dianalisis kemudian diinterpretasi. Hasil interpretasi memberikan 

Tahap Interpretasi 

Interpretasi QUAN (Qual) 
Interpretasi data kuantitatif dan 

kualitatif. 

Hasil 
1. Peningkatan PK, KBK, dan KMR 

konsep FS mahasiswa calon guru. 
2. Efektifitas program pembelajaran 

FS untuk meningkatkan PK, KBK, 
KMR konsep mahasiswa.  

3. Kelemahan program.  

4. Imlpikasi dan rekomendasi 

Tahap Pelaksanaan 

(1) Sebelum Intervensi: 
a. Qual : analisis kondisi perkuliahan FS 

sebelumnya.  
b. QUAN :  Analisis awal PK, KBK, 

KMR  
 Fisikasekolah mahasiswa 

Hasil 
a. Gambaran awal kondisi 

perkuliahan sebelumnya 
b. Gambaran awal PK, KBK, dan 

KMR konsep FS mahasiswa. 
 

(2) Selama intervensi 
a. Qual : Oservasi  aktivitas mahasiswa 

selama proses pembelajaran, analisis 

unsur argumen dan format  MR 

pemecahan masalah dalam LKM  

b. QUAN : Analisis tes PK, KBK, dan  

KMR konsep-konsep Fisika sekolah. 

 

Hasil 
a. Informasi aktivitas mahasiswa 

selama proses pembelajaran dalam 

kelompok dan secara individu.  

b. Gambaran PK, KBK, KMR 

konsep mahasiswa pada konteks 

Fisika sekolah 

(3) Setelah intervensi 
Qual : Analisis terhadap Angket 
tanggapan mahasiswa dan dosen 
terhadap pembelajaran  Fisika Sekolah.  

 

Hasil 
Gambaran persepsi mahasiswa  
dan dosen terhadap pelaksanaan 

pembelajaran PFSdAb-MR. 

Tahap Persiapan 

Studi pendahuluan 
1. Studi lapangan. (Analisis kebutuhan) 
2. Studi literatur. 
3. Pengembangan  desain program  

4. Uji coba instrumen tes 
5. Uji coba model pembelajaran (PFSdAb-

MR)  
 

 

Hasil 
1. Model PFSdAb-MR yang siap 

diimplementasikan, LKM, RPP.  
2. Instrumen tes (PK, KBK, KMR), 

LKM  
3. Angket tanggapan untuk mahasiswa 

dan dosen, pedoman wawancara 

untuk mahasiswa. 
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kesimpulan hasil penelitian terkait efektifitas model Fisika Sekolah yang 

dikembangkan, profil keterampilan berpikir kritis, kemampuan multipel 

representasi konsep, dan profil penguasaan konsep fisika sekolah mahasiswa 

calon guru. Sccara umum tahapan penelitian disajikan pada  Gambar 3.3. 

D. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada salah satu LPTK di Sumatera Utara. 

Partisipan penelitian pada uji coba butir soal ada sejumlah 46 orang mahasiswa 

yang telah mengikuti matakuliah Fisika Sekolah. Sedangkan subjek penelitian 

pada uji coba terbatas sebanyak 12 orang. Pada implementasi model perkuliahan 

yang dikembangkan partisipan penelitian adalah 45 orang mahasiswa yang sedang 

mengikuti matakuliah Fisika Sekolah pada semester ganjil 2015/2016 terdiri dari 

23 orang pada kelompok eksperimen dan 22 orang pada kelompok kontrol. 

Penentuan kelompok pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengundi.  

Perkuliahan fisika sekolah ditawarkan pada mahasiswa calon guru pada 

semester ketiga untuk setiap tahun angkatan, dengan prasyarat telah pernah 

mengikuti matakuliah fisika dasar. Pada kelas eksperimen dilakukan implementasi 

pembelajaran melalui   PFSdAb-MR dalam empat kali pertemuan dengan @ 100 

menit. Ada empat pokok bahasan yang dibahas selama intervensi yaitu pokok 

bahasan listrik statis, listrik dinamis, kerja dan energi dan pokok bahasan 

gelombang mekanik. Untuk masing-masing pokok bahasan, baik pada kelas 

eksperimen maupun pada kelas kontrol. Pada kelompok kontrol pembelajaran 

dilakukan dengan metoda informatif (ceramah) secara singkat, kemudian tanya 

jawab, dan persentasi tugas kelompok. Selanjutnya dalam penelitian ini pada kelas 

kontrol dinyatakan bahwa pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model 

konvensional. 

E. Perangkat dan Instrumen Penelitian  

Pada penelitian ini digunakan perangkat treatment untuk melakukan 

intervensi yaitu RPP, dan LKM. RPP digunakan oleh dosen sebagai panduan 

untuk melakukan pembelajaran. Sedangkan LKM merupakan penuntun bagi siswa 

melakukan aktivitas pembelajaran dalam memecahkan masalah dengan 
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argumentasi berbasis multipel representasi.  Utuk memperoleh data penelitian ini  

digunakan beberapa jenis instrumen seperti berikut.   

1. Instrumen tes  

Instrumen tes yang digunakan adalah tes keterampilan berpikir kritis 

terintegrasi tes kemampuan multipel representasi, dan penguasaan konsep Fisika 

Sekolah yang terintegrasi. Indikator keterampilan berpikir kritis yang 

dikembangkan merupakan keterampilan berpikir kritis Ennis 1994 dan kemudian 

Liliasari (1997) merinci sub-indikator tersebut lebih spesifik sesuai dengan 

pembelajaran IPA. Adapun keterampilan berpikir kritis pada penelitian ini 

mencakup sub-indikator: (1) menerapkan prinsip yang dapat diterima, (2) 

menginterpretasi grafik, (3) menentukan definisi materi subjek, (4) 

mengidentifikasi kesimpulan, (5) memberikan alasan, dan (6) mengidentifikasi 

hal-hal yang relevan (Liliasari, 1997). Pengembangan format multipel representasi 

mencakup representasi verbal, matematis, diagram/gambar dan representasi grafik 

yang mengacu pada Meltzer D.E (2005), berbentuk pilihan ganda dengan 5 

alternatif jawaban. Selanjutnya instrumen tes dikembangkan berdasarkan format 

kisi-kisi yang sesuai dengan konten dan indikator yang akan diukur.  

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ary, Jacobs dan 

Razavieh, (2010) bahwa tes yang dibuat sendiri oleh peneliti adalah sedemikian 

rupa sehingga meliputi kajian yang dibahas dan keterampilan terkait yang perlu 

diukur. Item tes yang dikembangkan terdiri dari 16 item terkait konten materi 

listrik statis, 16 item tes terkait konten materi listrik dinamis, 15 item terkait 

konten materi kerja dan energi, dan 15 item terkait konten materi gelombang 

mekanik. Jumlah item tes yang dikembangkan seluruh adalah 62 item tes.  

Untuk menilai kesesuaian butir tes terhadap indikator terkait yang ingin 

diukur dilakukan uji validitas rasional. Uji validitas rasional dilakukan 

berdasarkan pertimbangan pakar menurut kriteria isi/kurikuler fisika sekolah, 

keterampilan berpikir, multipel representasi oleh 2 orang validator pakar eksternal 

Sebelum divalidasi oleh validator pakar eksternal seluruh item tes telah terlebih 

dahulu divalidasi oleh pakar internal dan disetujui. Hasil validasi pakar eksternal 

bahwa semua item tes (62 item) berada pada kategori sesuai dengan indikator 
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yang ditetapkan. Akan tetapi masih memerlukan beberapa revisi dari validator 

yang bersifat redaksional. Rekapitulasi komentar validator eksternal terkait 

redaksi (penulisan) soal dapat dilihat pada lampiran B. Selanjutnya redaksi item 

tes direvisi sesuai dengan komentar validator eksternal dan sejumlah 62 item tes 

siap untuk validasi empiris.  

Validitas adalah suatu ukuran menyatakan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas empiris pada penelitian ini 

menggunakan korelasi point biserial seperti pada persamaan (3.1) karena data 

skor item adalah data dikotomi sedangkan data  skor keseluruhan adalah data 

kontinum  (Kaplan & Saccuzzo, 2005). 

      
 ̅   ̅ 

  
√
 

 
                                                                                            (3.1) 

dengan        adalah koefisien point biserial;   ̅  adalah rerata skor subjek-subjek 

yang menjawab benar untuk item yang dicari validitasnya;   ̅  adalah rerata skor 

total;    standar deviasi skor total;   adalah proporsi siswa yang menjawab benar 

item tes tersebut;   adalah adalah (1-  ) yaitu proporsi siswa yang menjawab salah 

item tes tersebut 

Tabel 3.1. Kriteria validitas tes (Guilford, 1965) 

Koefisien korelasi (r) Kriteria validitas 

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 

Untuk menetapkan valid tidaknya item tes digunakan kaidah keputusan 

berikut: jika          >        maka item tes valid, dan sebaliknya jika          

       maka item tes  tidak valid. Dalam hal ini         adalah       sedangkan 

       dilihat pada daftar untuk nilai α yang dipilih dengan derajat kebebasan 
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      , (Guilford & Fruchter, 1978). Untuk menginterpretasi nilai koefisien 

korelasi yang diperoleh digunakan kriteria yang disajikan  pada Tabel 3.1.   

Pada penelitian ini reliabilitas tes ditentukan dengan metode belah dua 

(split-half method) yaitu dengan membagi item-item yang sudah valid  secara 

acak menjadi dua bagian skor. Kemudian skor total belahan pertama dan 

belahan kedua dicari koefisien korelasinya dengan bantuan microsoft excel 2007 

yang menggunakan teknik  korelasi product moment (Sundayana, 2014).  

     
     (  )(  )

√*     (  )     + *     (  ) +
                                                         (3.2) 

Keterangan: 

     = koefisien korelasi product moment 

     =  skor butir soal yang diperoleh tiap mahasiswa 

     =  skor total yang diperoleh tiap mahasiswa untuk seluruh mahasiswa 

    = jumlah mahasiswa                                   

Reliabilitas keseluruhan item tes ditentukan dengan persamaan Spearman-Brown 

(Sundayana, 2014) 

      
    

     
                                                                                          (3.3) 

 Dengan:      = koefisien reliabilitas keseluruhan tes; 

     = koefisien korelasi antara belahan tes pertama dan kedua.                                                                                   

Untuk menentukan reliabel tidaknya instrumen tes digunakan ketentuan 

(Sundayana, 2014): jika                 maka item tes reliable dan sebaliknya jika 

                maka item tes tidak reliabel.  Nilai        dilihat pada daftar untuk 

signifikansi α = 0,05 yang dipilih dengan derajat kebebasan       . 

Selanjutnya untuk menafsirkan nilai     digunakan kriteria yang disajikan pada 

Tabel 3.3.       

              Tabel 3.2. Kriteria Reliabilitas tes (Guilford, 1965) 

Koefisien r Kriteria validitas 

0,81         1,00 Sangat tinggi 

0,61        0,80 Tinggi 

0,41         0,60 Cukup 

0,21      ≤   0,40 Rendah 

0,00      ≤   0,21 Sangat Rendah 
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2. Angket Tanggapan.   

Pada penelitian ini angket digunakan untuk mengetahui tanggapan 

mahasiswa dan dosen terhadap PFSdAb-MR dan pelaksanaanya. Instrumen untuk 

menjaring respon mahasiswa dan dosen ini menggunakan angket tertutup. Angket 

diberikan baik kepada dosen maupun mahasiswa untuk memperoleh persepsi/ 

tanggapan dosen dan mahasiswa terhadap model PFSdAb-MR. Angket dibuat 

dalam bentuk tanggapan melalui pernyataan tertutup dengan pilihan jawaban 

yaitu: sangat setuju (SS), setuju (S). tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju 

(STS). Instrumen angket tanggapan mahasiswa dan dosen terhadap PFSdAb-MR 

dapat dilihat pada lampiran A.  

3. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang 

gambaran/pengalaman mahasiswa terkait  pembelajaran dengan multiple 

representasi konsep, maupun terkait pembelajaran dengan argumentasi yang 

belum terjaring melalui angket.  

F. Teknik Analisis Data   

Pada penelitian mix method, interpretasi hasil penelitian dilakukan dengan 

teknik menggabungkan hasil analisis data kuantitatif dan hasil analisis data kualitatif. 

Pada penelitian ini diperoleh data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif 

terdiri dari data skor tes keterampilan berpikir kritis, skora tes kemampuan 

multipel representasi dan skor tes penguasaan terhadap konsep fisika sekolah. 

Data kualitatif mencakup data tanggapan mahasiswa terhadap PFSdAb-MR,  dan 

data tanggapan dosen terhadap PFSdAb-MR. Data kuantitatif dianalisis dengan uji 

statistik inferensial, dan data kualitatif dianalisis secara deskriptif interpretatif. 

Hubungan variabel penelitian, instrumen yang digunakan, sumber data dan teknis 

analisis data  yang dilakukan sesuai dengan yang disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3.3. Matriks hubungan variabel, sumber dan teknik analisis data. 

Variabel Instrumen Sumber data Teknik analisis data 

Analisis 
kebutuhan 

Wawancara, 
observasi  

Dokumen, dosen, 
mahasiswa  

Deskriptif  

Peningkatan 
KBK 

Tes KBK Skor pre tes,  Pos 
tes KBK. 

N-Gain 

Uji  normalitas, uji 
beda dua rerata (uji-t) 
Deskriptif, 
kuantitatif- kualitatif 

Efektivitas 
PFSdAb-MR 
meningkatkan 
KBK 

Tes KBK N-Gain 
Effect-size 

Deskriptif, 
kuantitatif- kualitatif 

Peningkatan 
Kemampuan MR  

Tes Kemampuan 
MR 

Skor pre tes, pos 
tes kemampuan 
MR 
N-Gain 

Uji  normalitas, uji 
beda dua rerata (uji-t) 
. Deskriptif, 
kuantitatif- kualitatif 

Efektivitas 
PFSdAb-MR 
meningkatkan 
kemampuan MR 

Tes Kemampuan 
MR 

N-Gain 
Effect-size 

Deskriptif, 
kuantitatif- kualitatip 

Peningkatan 
penguasaan konsep  

Tes penguasaan 
konsep 

Skor pre tes, pos 
tes pemahaman 
konsep 
 N-Gain  

Uji  normalitas, uji 
beda dua rerata (uji-
t). Deskriptif, 
kuantitatif- kualitatif 

Efektivitas 
PFSdAb-MR 
meningkatan 
penguasaan konsep  

Tes penguasaan 
konsep 

N-Gain 
Effect-size 

Deskriptif, 
kuantitatif- kualitatif 

Tanggapan 
mahasiswa 

Angket tertutup 
Pedoman 
wawancara 

Mahasiswa  Skala Likert  
Deskriptif-kualitatif  

Tanggapan dosen 
Angket tertutup 
 

Dosen  
Skala Likert  
Deskriptif  

 

1. Hasil tes    

Hasill tes yang diperoleh pada penelitian ini  adalah berupa data skor pre 

tes dan pos tes. Skor pre tes dan pos tes yang diperoleh mencakup skor pre tes dan 

pos tes keterampilan berpikir kritis, penguasaan konsep dan skor pre tes dan pos 

tes kemampuan representasi. Dari skor pre tes dan pos tes dihitung peningkatan 

keterampilan berpikir kritis, penguasaan konsep dan peningkatan kemampuan 

representasi yang dinyatakan dalam  gain dinormalisasi (N-gain) atau    , 

yang dikembangkan oleh Hake (1989) seperti pada persamaan 3.4. 
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 (           )  (           )

     (           )
                                                    (3.4) 

Untuk menginterpretasi nilai gain dinormalisasi (   ) yang diperoleh 

digunakan  kriteria Hake (1998), seperti pada Tabel 3.4.  

            Tabel 3.4. Kriteria gain dinormalisasi Hake (1998)  

Nilai     Kategori 

(   )  0,70 Tinggi 

0,70    (   )       Sedang 

(   )   0,30 Rendah 

 

Untuk mengetahui gambaran tentang kemampuan awal mahasiswa 

kelompok eksperimen dan kontrol dilakukan uji statistik beda rerata skor pre tes 

kedua kelompok. Guna mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan uji statistik beda dua 

rerata skor kemampuan yang diukur. Jika kedua kelompok data berdistribusi 

normal dilakukan uji beda dua rerata dengan uji-t terhadap skor kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Akan tetapi jika data kedua  kelompok atau salah satu tidak 

berdistribusi normal maka dilakukan uji nonparametrik dengan menggunakan 

Independent Samples Mann Whitne U Test. Analisis uji statistik dilakukan melalui 

bantuan program SPSS versi 21 yang mengunakan taraf signifikansi (p) = 0,05.  

Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk karena 

jumah subjek penelitian pada kelas eksperimen maupun pada kelas kontrol n < 50 

(Sundayana, 2014). Uji normalitas dan homogenitas mencakup skor pre tes dan 

N-gain untuk penguasaan konsep, keterampilan berpikir kritis (KBK), dan 

kemampuan representasi. Salah satu contoh rumusan hipotesis untuk uji 

normalitas dan homogenitas dan uji beda dua rerata (uji-t) berikut disajikan untuk  

menguji normalitas, homogenitas dan uji beda untuk data N-gain KBK pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol seperti berikut. 

a. Rumusan hipotesis uji normalitas data N-gain KBK  

     Data N-gain KBK kelompok eksperimen dan N-gain KBK kelompok 

kontrol berdistibusi normal. 
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     Data N-gain KBK kelompok eksperimen dan N-gain KBK kelompok 

kontrol tidak berdistibusi normal. 

Kriteria pengujian hipotesis:  

Jika nilai signifikansi (p) > 0,05, maka    diterima.  

Jika nilai signifikansi (p) < 0,05, maka    ditolak.  

Sebelum uji beda 2 rerata (uji-t) dilakukan, maka uji homogenitas perlu 

dilakukan terlebih dahulu  untuk mengetahui apakah varian kedua kelompok data 

homogen. Jika varian kedua kelompok data sama maka uji-t menggunakan Equal 

Variance Assumed dan jika varian berbeda digunakan Equal Variance Not 

Assumed.  

b. Rumusan hipotesis uji homogenitas data N-gain KBK  

     Data N-gain KBK kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki 

varian yang homogen. 

     Data N-gain KBK kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki 

varian yang tidak homogen. 

Kriteria pengujian hipotesis:  

Jika nilai signifikansi (p) > 0,05, maka    diterima.  

Jika nilai signifikansi (p) < 0,05, maka    ditolak.  

Bedasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas dilakukan uji beda dua 

rerata (uji-t).  

c. Rumusan hipotesis uji beda rerata N-gain KBK  

             Rerata N-gain KBK kelompok eksperimen dan rerata N-gain 

kelompok kontrol tidak berbeda. 

           : Rerata N-gain KBK kelompok eksperimen lebih tinggi dari 

rerata N-gain KBK kelompok kontrol. 

Kriteria pengujian hipotesis: 

Jika nilai signifikansi (p) > 0,05, maka    diterima,    ditolak. 

Jika nilai signifikansi (p) < 0,05, maka    ditolak,    diterima. 

2. Penentuan efektivitas program yang dikembangkan melalui effect-size (d)  

 Dalam lingkungan pendidikan efektivitas perlakuan atau intervensi  dapat 

dinyatakan oleh effect-size (d). Besarnya effect-size (d) ditentukan dengan 
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mengambil perbedaan dua nilai rata-rata dan kemudian membaginya terhadap 

rerata deviasi sebaran nilai kedua kelompok data seperti pada persamaan (3.5) 

yang dikemukakan (Morgan at al., 2004). 

  =  
       

        
  =  

        

(       )  
                                            (3.5) 

Dengan:  

             = Rerata  skor mahasiswa pada kelompok eksperimen. 

             = Rerata  skor mahasiswa pada kelompok kontrol. 

         = Rerata  deviasi standar kedua kelompok. 

            = Rerata  deviasi standar skor kelompok eksperimen.  

            = Rerata  deviasi standar skor kelompok kontrol 

Untuk menginterpretasi besar nilai effect-size ( ) yang diperoleh melalui hasil 

perhitungan, nilai tersebut dikonfirmasi terhadap kriteria yang dikemukakan 

Morgan et al. (2004) yang dinyatakan pada Tabel 3.5 

              Tabel 3.5. Kategori besarnya nilai effect-size ( )  

Nilai effect-size  ( ) Interpretasi  

    0,90 Sangat besar 

0,70        0,90 Besar  

 0,40      0,70 Sedang 

     0,40 Kecil 

 

3. Angket  

Tanggapan mahasiswa maupun dosen terhadap PFSdAb-MR diperoleh 

melalui angket yang diberikan pada mahasiswa maupun pada dosen.  Instrumen 

respon mahasiswa dan dosen menggunakan angket tertutup dengan 4 pilihan 

respon yaitu sangat setuju (SS, skor 4), setuju (S, skor 3), tidak setuju (TS, skor 

2), dan sangat tidak setuju (STS, skor 1). Data skor respon mahasiswa maupun 

dosen diklasifikasi berdasarkan distribusi pilihan, kemudian skor respon 

ditentukan dengan persamaan berikut.  

                      
                             

                    
                                                      (3.6)    

Untuk menginterpretasi respon atau tanggapan responden berdasarkan aspek yang 

diamati  digunakan kriteria seperti pada Tabel 3.6.  
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    Tabel 3.6. Kriteria tanggapan mahasiswa/dosen 

Skor Respon  Kriteria  

3,26 - 4,00 Sangat  baik 

2,51 - 3,25 Baik  

1,76 - 2,50 Kurang  

1,00 - 1,75 Sangat kurang 

(Ismet, 2013)  

G. Hasil Uji Coba Instrumen Tes  

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa sebanyak 62 butir tes 

dikembangkan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis, terintegrasi dengan 

kemampuan multipel representasi dan penguasaan konsep. Untuk mengetahui 

validitas empiris, reliabilitas dilakukan uji coba pada butir tes yang sebelumnya 

telah divalidasi secara konten oleh pakar. Uji coba tes dilakukan dengan 

melibatkan sejumlah 46 mahasiswa yang telah pernah mengikuti mata kuliah 

fisika sekolah pada salah satu LPTK di Sumatera Utara (Marpaung dkk, 2016). 

Analisis validitas dan reliabilitas tes pada penelitian menggunakan bantuan 

program Excel 2007. Item tes yang di uji coba ada sebanyak 62 item tes dan telah 

divalidasi oleh pakar terlebih dahulu. Hasil uji validitas instrumen tes diperoleh 

bahwa nilai koefisien korelasi   untuk 62 item adalah 0,09 sampai 0,64. Nilai   

       = 0,291 (untuk α = 0,05;      ).  Jika                 item tes valid , jika  

                item tes tidak valid (Guilford 0,05 & Fruchter, 1978). Dari ke-62 

item tes yang diuji coba, 2 ada item tes tidak valid karena nilai     0,20 dan 0,09 

 0,291.  

Tabel 3.7.  Distribusi item tes berdasarkan format representasi. 

Format 

Representasi 
No. Item Tes  Jumlah 

Verbal 1, 2, 10, 16, 18, 34, 26, 39, 46, 59 10 

Matematis 3, 6, 13, 26, 28, 31, 33, 37, 45, 52, 55,  11 

Diagram/ 
Gambar 

4, 5, 7, 9, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 
43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 58.  

24 

Grafik 
8, 11, 12, 15, 17, 19 , 30, 35, 38, 40, 41, 42, 54, 

57, 60. 
15 

Jumlah total 60 
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Selanjutnya uji reliabilitas instrumen tes untuk item-item tes yang valid yaitu (60 

item tes) dilakukan dengan menggunakan metode belah dua (split half). Hasil 

perhitungan koefisien reliabilitas (r) keseluruhan tes diperoleh yaitu  nilai r adalah 

0,87 dengan kategori sangat tinggi.  

Berdasarkan hasil-hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa ada 60 item tes 

yang valid dan reliabel yang digunakan untuk mengukur keterampilan berfikir 

kritis (KBK) terintegrasi dengan kemampuan  multipel representasi dan 

penguasaan konsep dalam konteks Fisika sekolah guna menunjang model 

perkuliahan fisika sekolah yang dikembangkan. Distribusi item tes yang telah 

valid dan reliabel berdasarkan sub indikator keterampilan berpikir kritis disajikan 

pada Tabel 3.7, dan distribusi item tes berdasarkan format representasinya 

dinyatakan pada Tabel 3.8.   

Tabel 3.8. Distribusi item tes berdasarkan sub indikator KBK 

Sub Indikator KBK No Item Tes Jumlah  

Menentukan  definisi  materi 
subjek  

1, 4, 10,18,20,32,46,47,48,49, 10 

Mengidentifikasi  kesimpulan 2,14, 25, 28, 34, 36, 55, 7 

Menerapkan  prinsip 3, 5, 13, 22, 24, 26, 27, 31, 33, 44, 53, 60. 12 

Memberi alasan  6, 7,9,21,23,29,37,50,51,52,13,57,59. 13 

Menginterpretasi  
8, 11, 12, 15, 17, 19, 30, 35, 38, 40, 41, 
13, 54. 

13 

Mengidentifikasi hal-hal yang 
relevan  

16, 39, 43, 45, 58. 5 

            Jumlah total  60 

 

 


