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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode quasi 

experiment dan metode deskriptif. Metode quasi experiment digunakan untuk 

kemampuan kognitif dan scientific reasoning siswa. Metode ini dipilih karena 

masih terdapat faktor lain yang tidak teramati yang mempengaruhi penelitian. 

Sedangkan metode deskriptif digunakan untuk lembar observasi dan tanggapan 

siswa.  

B. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah the randomized 

pretest-posttest control group design. Dengan menggunakan desain ini, maka 

pembelajaran dilakukan menggunakan dua kelompok yaitu kelompuk eksperimen 

dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen dengan penerapan pembelajaran 

inquiry cycle dan kelompok kontrol dengan penerapan pembelajaran 

konvensional. Kedua kelompok diberi pretest (tes awal) dan  posttest (tes akhir) 

untuk melihat peningkatan kemampuan kognitif dan scientific reasoning sebelum 

dan setelah pembelajaran. Instrumen yang diberikan pada saat pretest dan posttest 

adalah sama, namun waktu pemberiannya berbeda (Sugiyono, 2008). 

Kelompok Pretest Treatment Posttest 

Eksperimen O1 O2 X O1 O2 

Kontrol O1 O2 Y O1 O2 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian Pretest-Posttest Control Group Design 

 

Keterangan: 

O1 = kemampuan kognitif  

O2 = kemampuan scientific reasoning 

X = perlakuan dengan pembelajaran inquiry cycle 

Y = perlakuan dengan pembelajaran konvensional 

  



39 

 

 
Dini Hadianti, 2017 
PENERAPAN PEMBELAJARAN INQUIRY CYCLE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF 
DAN SCIENTIFIC REASONING SISWA SMA KELAS X PADA MATERI GERAK HARMONIK SEDERHANA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MIA semester 2 

di salah satu SMA Negeri di kabupaten Pandeglang, tahun ajaran 2016-2017. 

Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 

sebanyak 1 kelas eksperimen dan 1 kelas kontrol yang dipilih dengan cara acak 

kelas. Hal tersebut dikarenakan populasi tidak terdiri atas individu-individu, 

melainkan terdiri atas kelompok-kelompok individu (Sugiyono, 2012) yang akan 

mengikuti pembelajaran fisika pada materi gerak harmonik sederhana. 

D. Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini, maka peneliti membuat seperangkat instrumen yang terdiri dari instrumen tes 

dan instrumen non-tes. Instrumen tes berupa intrumen tes kemampuan kognitif 

dan kemampuan scientific reasoning. Sedangkan instrumen non-tes terdiri dari 

lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran inquiry cycle oleh guru, lembar 

wawancara, serta skala sikap tanggapan siswa. Berikut penjelasan dari masing-

masing instrumen: 

1. Tes Kemampuan Kognitif 

Tes kemampuan kognitif digunakan untuk mengukur peningkatan 

kemampuan kognitif siswa pada materi gerak harmonik sederhana. Bentuk tes 

yang digunakan pada pretest dan posttest adalah berupa tes objektif pilihan ganda 

dengan 5 pilihan jawaban. Guna melihat kemampuan siswa sebelum mendapat 

perlakuan pembelajaran inquiry cycle maka dilakukan pemberian pretest. Setelah 

diberi perlakuan maka dilihat hasil pencapaian siswa dengan melakuan pemberian 

posttest. Tes kemampuan kognitif yang diberikan meliputi aspek dari mengingat 

(C1), memahami (C2), meaplikasikan (C3), dan menganalisis (C4). Instrumen tes 

kemampuan kognitif dapat dilihat dalam lampiran B-4. 

2. Tes Scientific Reasoning 

Tes kemampuan scientific reasoning yang digunakan untuk mengukur 

peningkatan kemampuan penalaran ilmiah pada materi gerak harmonik sederhana. 

Tes scientific reasoning mencakup elemen sebagai berikut: premise, claim, data, 

evidence, dan rule. Bentuk tes yang diberikan pada pretest dan posttest adalah 
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berupa tes uraian (essay). Instrumen tes kemampuan scientific reasoning dapat 

dilihat dalam lampiran B-8. 

3. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati keterlaksanaan 

pembelajaran inquiry cycle pada materi gerak harmonik sederhana sesuai dengan 

proses pembelajaran yang tertera pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Dimana pada proses tersebut menggunakan tahapan pembelajaran inquiry cycle, 

yaitu : orientasi (orientation), konseptualisasi (conceptualization), investigasi 

(investigation), kesimpulan (conclusion), dan diskusi (discussion). Pada penelitian 

ini yang bertindak sebagai pengamat adalah peneliti dan salah satu guru di sekolah 

yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Lembar observasi dapat dilihat secara 

utuh dalam lampiran B-9. 

4. Skala Sikap Tanggapan Siswa 

Skala sikap digunakan dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan siswa 

tentang pembelajaran inquiry cycle pada materi gerak harmonik sederhana. Setiap 

siswa diminta untuk menjawab suatu pernyataan dengan jawaban sangat setuju 

(SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Untuk 

pernyataan positif dikaitkan dengan nilai SS = 4, S = 3, TS = 2, dan STS = 1. 

Sedangkan untuk pernyataan negatif dikaitkan dengan nilai SS = 1, S = 2, TS = 3, 

dan STS = 4 (Sudjana, 2009). Instrumen skala sikap tanggapan siswa dapat dilihat 

dalam lampiran B-10. 

E. Prosedur Penelitian 

Tahap-tahap yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini meliputi studi 

pendahuluan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Masing-

masing tahapan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk mendapat gambaran mengenai 

kegiatan pembelajaran fisika di sekolah sehingga didapatkan permasalahan-

permasalahan aktual. Selain itu, dilakukan juga studi pendahuluan terhadap 

beberapa jurnal dam laporan penelitian mengenai pembelajaran inquiry cycle, 
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kemampuan kognitif, dan scientific reasoning, serta mengkaji kurikulum nasional 

untuk pembelajaran fisika dan materi gerak harmonik sederhana. 

2. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, antara 

lain: 

a. Penentuan materi pembelajaran, yaitu materi gerak harmonik sederhana 

b. Perancangan Rencana Proses Pembelajaran (RPP) 

c. Pembuatan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

d. Pembuatan instrument penelitian 

e. Validasi seluruh instrumen, baik tes maupun non-tes 

f. Revisi atau perbaikan instrumen 

g. Uji coba instrumen 

h. Revisi atau perbaikan instrumen 

i. Persiapan dan pengurusan surat izin penelitian 

j. Penentuan subjek penelitian 

3. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pretest 

b. Pelaksanaan pembelajaran dengan perlakuan pembelajaran inquiry cycle 

c. Pelaksanaan observasi terhadap keterlaksanaan pembelajaran inquiry cycle  

pada saat pembelajaran berlangsung 

d. Pelaksanaan posttest dan pemberian angket skala sikap tanggapan siswa 

4. Tahap Akhir 

Tahap akhir dilakukan setelah melakukan penelitian dan mendapatkan data 

(pengumpulan data). Pada tahap ini dilakukan pengolahan data hasil penelitian. 

Pada pengolahan tersebut menggunakan cara analisis data yang kemudian dibahas 

dan ditarik kesimpulannya. Tahap paling akhir adalah membuat laporan hasil 

penelitian. Secara umum proses tersebut digambarkan pada Gambar 3.2. 
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Studi Pendahuluan 

Perumusan Masalah 

Studi literatur pembelajaran inquiry cycle, kemampuan kognitif, scientific reasoning, 

kurikulum nasional pembelajaran fisika, serta materi gerak harmonik sederhana 

Penyusunan Perangkat Pembelajaan 

Inquiry Cycle: RPP dan LKS 

Penyusunan Instrumen: 

Tes (Kemampuan Kognitif dan 

Scientific Reasoning), Non-Tes 

(Lembar Observasi, Skala Sikap 

Tanggapan Siswa, Wawancara) 
Validasi 

valid/ 

tidak 

Validasi 

valid/ 

tidak 

Uji Coba 

Revisi Pretest 

Kelas Eksperimen 

Penerapan Pembelajaran 

Inquiry Cycle 

Kelas Kontrol 

Penerapan Pembelajaran 

konvensional  

 

Posttest 

Observasi Kinerja 

Tanggapan 

Analisis Data Kesimpulan 

Laporan Hasil Penelitian 

Gambar 3.2. 

Prosedur Penelitian  

Revisi 

Revisi 
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F. Analisis Instrumen 

Instrumen yang baik tentunya memiliki mutu yang baik, sehingga 

instrument tersebut dapat membedakan tiap kemampuan siswanya. Untuk 

mendapatkan instrument dengan mutu yang bak maka dilakukan validitas, uji 

coba, reliabilitas, tingkat kesukaran, dam daya pembeda. 

1. Validitas 

Dalam Bahasa Indonesia valid disebut dengan istilah sahih. Sebuah tes 

akan dikatakan valid bila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur 

(Arikunto, 2012). Validitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah validitas 

konstruk dan empirik. 

a. Validitas Konstruk 

Validitas konstruk dilakukan dengan meminta judgement dari ahli. 

Instrumen akan divalidasi oleh tiga ahli yang sesuai dengan lingkup yang diteliti 

yang mencakup kesesuaian soal dengan indikator dan segi bahasa yang 

digunakan. Setelah instrumen diperbaiki atas saran ahli, maka selanjutnya 

instumen diuji cobakan kepada siswa.  

b. Validitas Empirik 

Dalam validitas empirik, persamaan yang digunakan adalah rumus 

korelasi product moment pearson sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 −  ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

√{𝑁 ∑ 𝑋
2

−  (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌
2

− (∑ 𝑌)2}

                      (3.1) 

(Arikunto, 2012) 

Keterangan: 𝑟𝑥𝑦 = koefisien korelasi 

  𝑁 = jumlah responden 

  𝑋 = skor pertanyaan tiap item/nomor 

  𝑌 = skor total pertanyaan 
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Tabel 3.1 

Interpretasi Validitas 

Interval Koefisien Keterangan 

0,80  <  rxy     1,00 Korelasi sangat tinggi 

0,60  <  rxy     0,80 Korelasi tinggi 

0,40  <  rxy     0,60 Korelasi cukup 

0,20  <   rxy     0,40 Korelasi rendah 

0,00     rxy    0,20 Korelasi sangat rendah 

(Arikunto, 2012) 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas mengacu kepada keajegan instrumen, artinya kapanpun 

instrumen tersebut digunakan oleh subjek yang sama akan memberikan hasil ukur 

yang relatif sama. Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk menentukan suatu 

instrumen apakah dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

atau belum. Teknik yang digunakan untuk menentukan reliabilitas tes pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan persamaan KR-20. 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (

𝑆2 − ∑ 𝑝𝑞

𝑆2
)                                       (3.1) 

(Arikunto, 2012) 

Keterangan: 𝑟11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 

  𝑛 = jumlah item 

 𝑝 = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

𝑞 = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 

∑ 𝑝𝑞 = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

𝑆 = standar deviasi dari tes 

Adapun tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas 

instrumen digunakan kriteria seperti pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Interpretasi Reliabilitas 

Interval Koefisien Keterangan 

0,80  <  𝑟11     1,00 Reliabilitas sangat tinggi 

0,60  <  𝑟11     0,80 Reliabilitas tinggi 

0,40  <  𝑟11     0,60 Reliabilitas cukup 

0,20  <   𝑟11    0,40 Reliabilitas rendah 

0,00     𝑟11    0,20 Reliabilitas sangat rendah 
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                           (Arikunto, 2012) 

3. Tingkat Kemudahan 

Untuk mengetahui apakah tes pada penelitian ini memiliki komposisi 

derajat kemudahan yang rendah, sedang dan tinggi, maka digunakan tes analisis 

kemudahan. Untuk melihat taraf atau indeks kemudahan, maka digunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
                                                          (3.2) 

(Arikunto, 2012) 

Keterangan : 𝑃 = Indeks Kemudahan 

  𝐵 = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul 

  𝐽𝑆 = Jumlah peserta tes 

Tabel 3.3 

Interpretasi Tingkat kemudahan 

Indeks Kesukaran Keterangan 

0 ≤ P ≤ 0,3 Sukar 

0,3 < P ≤ 0,7 Sedang 

0,7 < P ≤ 1  Mudah 

(Arikunto, 2012) 

4. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa berkemampuan rendah 

(Arikunto, 2012). Untuk menentukan indeks diskriminasi (daya pembeda) adalah 

sebagai berikut: 

𝐷 =  
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−  

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 =  𝑃𝐴 − 𝑃𝐵                                          (3.3) 

(Arikunto, 2012) 

Keterangan : 𝐷 = daya pembeda 

𝐵𝐴 = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

   dengan benar 

𝐵𝐵 = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

     itu dengan benar 

𝐽𝐴 = banyaknya peserta kelompok atas 
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𝐽𝐵 = banyaknya peserta kelompok bawah 

𝑃𝐴 = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

𝑃𝑏 = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Tabel 3.4 

Interpretasi Daya Pembeda 

Daya Pembeda Keterangan 

0,00 ≤ D ≤ 0,20 Buruk 

0,20 < D ≤ 0,40 Cukup 

0,40 < D ≤  7,00 Baik 

0,70 < D ≤  1,00 Sangat baik 

(Arikunto, 2012) 

Hasil judgement tes kemampuan kognitif mengatakan bahwa terdapat 

beberapa soal yang digunakan, tidak digunakan, dan direvisi. Sebagian besar soal 

yang dibuta dapat digunakan dengan maupun tanpa revisi. Hanya dua soal dari 23 

soal untuk tidak digunakan, yaitu soal nomor 10 dan 12. Dengan pertimbangan, 

maka soal yang digunakan untuk uji coba adalah sebanyak 20 soal dengan 

menambah satu soal tidak digunakan, yaitu soal nomor 4. 

Hasil judgement tes kemampuan scientific reasoning mengatakan seluruh 

soal memiliki kesesuaian konsep, indikator, dan jawaban. Terdapat 2 soal yang 

perlu direvisi yaitu soal nomor 2 dan 6. Berdasarkan pertimbangan waktu, dipilih 

5 soal yang digunakan untuk diuji coba, yaitu soal nomor 1, 2, 4, 7, dan 9. 

Uji coba instrument dilakukan setelah soal dijudgement oleh ahli. Berikut 

adalah hasil uji coba instrumen tes kemampuan kognitif dan scientific reasoning. 

Secara jelas, hasil uji coba instrument dapat dilihat pada Lampiran C. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Coba Tes Kemampuan Kognitif 

No 

Soal 

Validitas Tingkat Kesukaran Daya Pembeda 
Keputusan 

Nilai Kriteria Nilai Kriteria Nilai Kriteria 

1 0.11 
Sangat 

rendah 
0.87 mudah 0.13 buruk direvisi 

2 0.01 
Sangat 

rendah 
0.67 Sedang 0.13 Buruk Direvisi 

3 0.65 Tinggi 0.40 Sedang 0.27 Cukup Dipakai 

4 0.44 Cukup 0.17 Sukar 0.07 Buruk Direvisi 

5 0.99 
Sangat 

tinggi 
0.50 Sedang 0.47 Baik Dipakai 
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No 

Soal 

Validitas Tingkat Kesukaran Daya Pembeda 
Keputusan 

Nilai Kriteria Nilai Kriteria Nilai Kriteria 

6 0.38 Rendah 0.37 Sedang 0.20 Cukup Dipakai 

7 0.32 Rendah 0.33 Sedang 0.27 Cukup Dipakai 

8 0.35 Rendah 0.30 Sedang 0.20 Cukup Dipakai 

9 0.44 Cukup 0.17 Sukar 0.07 Buruk Direvisi 

19 0.97 
Sangat 

tinggi 
0.57 Sedang 0.60 Baik Dipakai 

11 0.49 Cukup 0.43 Sedang 0.20 Cukup Dipakai 

12 0.64 Tinggi 0.37 Sedang 0.47 Baik Dipakai 

13 0.89 
Sangat 

tinggi 
0.27 Sukar 0.40 Cukup dipakai 

14 0.49 Cukup 0.20 Sukar 0.13 Buruk Direvisi 

15 0.79 Tinggi 0.63 Sedang 0.33 Cukup Dipakai 

16 0.32 Rendah 0.60 Sedang 0.13 Buruk Direvisi 

17 0.49 Cukup 0.50 Sedang 0.33 Cukup Dipakai 

18 0.97 
Sangat 

tinggi 
0.40 Sedang 0.53 Baik Dipakai 

19 0.47 Cukup 0.33 Sedang 0.13 Buruk Dipakai 

20 0.09 
Sangat 

rendah 
0.27 Sukar 0.13 Buruk Direvisi 

Reliabilitas 0.59 
Reliabilitas cukup 

R tabel 0.361 

 

Butir soal yang memiliki keputusan direvisi, maka diperbaiki pada redaksi 

butir soal tersebut. Beberapa istilah yang sulit dipahami siswa diubah dengan 

istilah yang mereka pahami. Contohnya adalah pendulum diganti dengan ayunan. 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Coba Tes Kemampuan Scientific Reasoning 

No 

Soal 

Validitas Tingkat Kesukaran Daya Pembeda 
Keputusan 

Nilai Kriteria Nilai Kriteria Nilai Kriteria 

1 0.74 tinggi 0.47 Sedang 0.50 Baik dipakai 

2 0.51 Cukup 0.23 Sukar 0.34 Cukup dipakai 

3 0.66 Tinggi 0.33 Sedang 0.41 Cukup dipakai 

4 0.36 Rendah 0.23 Sukar 0.16 Buruk direvisi 

5 0.69 Tinggi 0.25 sukar 0.50 Baik dipakai 

Reliabilitas 0.50 
Reliabilitas cukup 

R tabel 0.361 

 

Sama halnya dengan tes kemampuan kognitif, pada butir soal nomor 4 tes 

kemampuan scientific reasoning dilakukan perbaikan redaksi, yaitu dengan 
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penyederhanaan kalimat dan mengubah kata yang sulit menjadi kata yang lebih 

mudah dipahami siswa. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan tiga cara 

yaitu tes, observasi, dan skala sikap. Teknik pengumpulan data secara lengkap 

dijelaskan pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 

Teknik Pengumpulan Data 

Jenis Instrumen Sumber 

Data 

Tujuan Waktu 

Tes Kemampuan 

Kognitif 

Siswa Memberikan gambaran dan 

analisis kemampuan kognitif 

siswa pada materi gerak harmonik 

sederhana baik sebelum maupun 

setelah pembelajaran dengan 

bentuk instrument berupa pilihan 

ganda. 

Awal dan 

akhir 

pembelajaran 

Kemampuan 

Scientific 

Reasoning 

Siswa Memberikan gambaran dan 

analisis kemampuan scientific 

reasoning siswa pada materi 

gerak harmonik sederhana baik 

sebelum maupun setelah 

pembelajaran dengan bentuk 

instrument berupa pilihan ganda 

beralasan. 

Awal dan 

akhir 

pembelajaran 

Non-

tes 

Lembar 

Observasi 

Siswa Mengukur sejauh mana 

penerapan pembelajaran inquiry 

cycle terlaksana dalam proses 

pembelajaran. 

Selama 

proses 

pembelajaran 

berlangsung 

Skala Sikap Siswa Mendapatkan tanggapan siswa 

terhadap penerapan pembelajaran 
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Akhir 
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H. Teknik Analisis Data 

Setelah data diperoleh berupa hasil pre-test dan posttest kemampuan 

kognitif dan kemampuan scientific reasoning, data hasil observasi,  dan data hasil 
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skala sikap. Teknik analisis data yang digunakan terhadap data-data tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Peningkatan Kemampuan Kognitif dan Scientific Reasoning 

a. Pemberian Skor 

Pemberian skor hasil tes kemampuan kognitif fisika siswa baik pada 

pretest maupun posttest menggunakan penskoran tes pilihan ganda yaitu 1 atau 0. 

Skor 1 diberikan bila jawaban benar dan skor 0 diberikan jika jawaban salah 

ataupun tidak menjawab. Pemberian skor dihitung dengan persamaan: 

𝑆 =  ∑ 𝑅                                                        (3.4) 

(Arikunto, 2012) 

Keterangan: 𝑆 = Skor yang diperoleh 

  𝑅 = Skor masing-masing soal 

Skor hasil tes kemampuan scientific reasoning fisika siswa baik pada 

pretest maupun posttest menggunakan pemberian kode terhadap kualitas scientific 

reasoning yang diberikan siswa. siswa diberi kode 1 jika tidak memiliki penalaran 

(unsupported), kode 2 jika penalaran berdasarkan data saja (phenomenological), 

kode 3 jika penalaran didukung oleh data dan bukti ilmiah (relational), dan kode 4 

jika penelaran didukung oleh data, teori atau hukum dan beberapa bukti ilmiah. 

Pemberian skor total dihitung dengan persamaan: 

𝑆 =  ∑ 𝑅                                                        (3.5) 

(Arikunto, 2012) 

b. Menentukan Skor Gain Ternormalisasi 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan kognitif dan scientific 

reasoning siswa pada materi gerak harmonik sederhana, maka digunakan data 

skor rata-rata gain ternormalisasi yang diolah menggunakan persamaan yang telah 

dikembangkan oleh Hake (1998). 

< 𝘨 >=  
% < 𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 > −% < 𝑆𝑝𝑟𝑒 >

100 − % < 𝑆𝑝𝑟𝑒 >
                            (3.6) 

(Hake, 1998) 

Keterangan: < 𝘨 >  = skor rata-rata gain yang ternormalisasi 
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  < 𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 > = skor rata-rata tes akhir yang diperoleh siswa 

  < 𝑆𝑝𝑟𝑒 > = skor rata-rata tes awal yang diperoleh siswa 

Setelah didapat rata-rata gain yang ternormalisasi, selanjutnya 

dibandingkan untuk melihat peningkatan kemampuan kognitif dan scientific 

reasoning berdasarkan kriteria pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 

Interpretasi Skor Rata-rata Gain yang Ternormalisasi 

Nilai < 𝙜 > Kriteria 

< 𝘨 > ≥ 0,7 Tinggi 

0,7 > < 𝘨 > ≥ 0,3 Sedang 

< 𝘨 > < 0,3 Rendah 

(Hake, 1998) 

c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan melalui pengujian statistik yang diperoleh dari 

skor <g> tes kemampuan kognitif dan scientific reasoning. Sebelum dilakukan uji 

hipotesis, maka data harus memenuhi uji normalitas distribusi data dan uji 

homogenitas varians data. Skema pengolahan data untuk menguji hipotesis 

mengenai penerapan pembelajaran inquiry cycle untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif dan scientific reasoning siswa pada materi gerak harmonik sederhana 

ditunjukkan oleh Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 

Skema Pengolahan Uji Hipotesis 

 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui sebaran 

distribusi data yang diperoleh. Melalui uji normalitas, peneliti dapat mengetahui 

apakah sampel yang diambil mewakili kemampuan populasi atau tidak. Data 

berdistribusi normal dilakukan uji hipotesis dengan uji-t, dan data tidak 

berdistribusi normal dilakukan  uji hipotesis dengan uji Mann-Whitney. 

Dalam penelitian ini,uji normalitas dilakukan antara nilai pretest dan 

posttest dengan menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk melalui SPSS Statistic 

23.0 dengan taraf signifikansi 𝛼 = 0,05. Normalitas data pada output SPSS 

Statistic 23.0 dianalisis dengan cara melihat tabel test of normality pada kolom 

Shapiro-Wilk dengan kriteria jika nilai signifikansi ≤ 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal, tetapi jika nilai signifikansi ≥ 0,05 maka data berdistribusi 

normal. 

 

2) Uji Homogenitas 

Kesimpulan 

Pengujian Hipotesis dengan  Uji-t 

Uji Mann-Whitney 

Data 

Uji 

Normalitas 

Uji 

Homogenitas 
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Setelah dilakukan uji normalitas dan data memiliki distribusi data yang 

normal, maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan 

untuk mengetahui apakah varians kedua kelompok data sama besar terpenuhi atau 

tidak. Dalam penelitian ini, uji homogenitas menggunakan uji Levene pada 

program SPSS Statistics 23.0 dengan taraf signifikansi 𝛼 = 0,05. Kriteria yang 

digunakan adalah jika nilai signifikansi ≤ 0,05 maka data tidak homogen, tetapi 

jika nilai signifikansi ≥ 0,05 maka data homogen. 

 

3) Uji Hipotesis Parametrik 

Uji hipotesis parametrik dilakukan jika data memiliki distribusi normal 

dan varians data yang homogen. Uji hipotesis menggunakan software SPSS 

Statistic 23.0. Pengujian hipotesis pada data statistik parametrik dapat 

menggunakan uji-t (t-test). Pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai sig.< α, 

dengan α = 0,050 maka Ha diterima. 

  



53 

 

 
Dini Hadianti, 2017 
PENERAPAN PEMBELAJARAN INQUIRY CYCLE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF 
DAN SCIENTIFIC REASONING SISWA SMA KELAS X PADA MATERI GERAK HARMONIK SEDERHANA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

4) Uji Hipotesis Non Parametrik 

Jika distribusi data tidak normal dan tidak homogen sehingga tidak 

memenuhi persyaratan uji parametrik, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan 

uji statistik non-parametrik. Uji statistik non-parametrik yang digunakan jika 

asumsi parametrik tidak terpenuhi adalah uji Mann-Whitney U. Pengambilan 

keputusannya yaitu apabila nilai sig.< α, dengan α = 0,050 maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. 

d. Uji Korelasi 

Keterkaitan antara kemampuan kognitif dengan kemampuan scientific 

reasoning perlu diuji. Uji korelasi yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan korelasi Pearson Product Moment. Ukuran yang digunakan untuk 

menentukan derajat hubungan antara dua faktor dinamakan koefisien korelasi. 

Untuk mengetahui koefisien korelasi antara dua variabel, maka digunakan rumus 

korelasi Pearson. 

𝑟 =  
𝑛(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√(𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2)(𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2)
                      (3.7) 

(Sugiyono, 2012) 

Setelah mendapatkan koefisien korelasi, maka dilakukan interpretasi 

terhadap koefisien korelasi yang didapatkan. Jika suatu hubungan sama dengan 

nol, maka dapat dikatakan tidak terjadi hubungan antara dua variabel tersebut. 

Jika suatu hubungan tidak sama dengan nol, maka dapat dikatakan terjadi 

hubungan antara dua variabel tersebut. Apabila hubungan negatif, maka terjadi 

hubungan bertolak belakang. Ketentuan penafsiran koefisien korelasi Pearson 

dapat dilihat pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9 

Interpretasi Koefisien Korelasi Pearson Product Moment 

Koefisien Korelasi Keterangan 

𝑟 = 0 Tidak ada korelasi 

0,00 < 𝑟 < 0,35 Korelasi sangat lemah 

0,35 ≤ 𝑟 < 0,50 Korelasi cukup 

0,50 ≤ 𝑟 < 0,65 Korelasi kuat 

0,65 ≤ 𝑟 < 1,00 Korelasi sangat kuat 

𝑟 = 1 Korelasi sempurna 
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(Fraenkel, 2012) 

2. Analisis Data Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran inquiry cycle telah 

dilakukan dengan baik oleh guru maupun siswa, maka diperlukan pengolahan data 

yang memberikan gambaran data dalam bentuk persentase. Langkah yang 

ditempuh guna mengolah data tersebut, pertama adalah menghitung jumlah skor 

keterlaksanaan pembelajaran yang telah diisi oleh observer pada lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran. Skor 0 diberikan jika pembelajaran tidak terlaksana, 

skor 1 diberikan jika pembelajaran terlaksana. Langkah kedua adalah menghitung 

persentase keterlaksanaan pembelajaran dengan cara yang dituliskan dalam 

Sudjana (2009). 

% 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟𝑎𝑛 =  
∑ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

∑ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
× 100%                                 (3.7) 

(Sudjana, 2009) 

Kriteria keterlaksanaan pembelajaran inquiry cycle menggunakan 

diinterpretasikan pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10 

Interpretasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

KP (%) Kriteria 

KP  =0 Tak satu kegiatan pun terlaksana 

0 < KP < 25 Sebagian kecil kegiatan terlaksana 

25 ≤ KP < 50 Hampir setengah kegiatan terlaksana 

KP = 50 Setengah kegiatan terlaksana 

50 < KP < 75 Sebagian besar kegiatan terlaksana 

75 ≤ KP < 100 Hampir seluruh kegiatan terlaksana 

KP = 100 Seluruh kegiatan terlaksana 

 (Sugiyono, 2012) 

3. Analisis Skala Sikap Tanggapan Siswa 

Data yang didapat dari skala sikap tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

inquiry cycle pengolahannya hampir sama dengan pengolahan data hasil observasi 

yang menggunakan skor atau nilai dalam pengamatannya (Sudjana, 2009). Skala 

sikap tanggapan siswa dihitung dengan persamaan berikut. 

% 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑘𝑎𝑝 =  
∑ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

∑ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
× 100%                                 (3.9) 

(Sudjana, 2009) 
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Untuk pernyataan yang bersifat positif kategori Sangat Setuju (SS) diberi 

skor 4, Setuju (S) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, dan Sangat tidak 

Setuju (STS) diberi skor 1. Sebaliknya, untuk pernyataan negatif, (SS) diberi skor 

1, Setuju (S) diberi skor 2, Tidak Setuju (TS) diberi skor 3, dan Sangat tidak 

Setuju (STS) diberi skor 4. Kategori tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

inquiry cycle dapat diinterpretasikan pada Tabel 3.11. 

Tabel 3.11 

Interpretasi Tanggapan Siswa 

 Tanggapan Siswa  Kriteria 

RS = 0 Tak satu pun siswa 

0 < RS < 25 Sebagian kecil siswa 

25 ≤  RS < 50 Hampir setengah siswa 

RS = 50 Setengah siswa 

50 < RS <75 Sebagian besar siswa 

75 ≤ RS < 100 Hampir seluruh siswa 

RS = 100 Seluruh siswa 

(Sugiyono, 2008) 

 


