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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peningkatan 

kemampuan argumentasi siswa dan sikap ilmiah siswa setelah penerapan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Argument Driven 

Inquiry (ADI). Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan, metode yang 

digunakan adalah pre experiment dengan desain yang digunakan dalam penelitian 

adalah one group pretest-posttest design (Creswell, 2009; Fraenkel, 2012; Chao, 

2015). Gambar desain penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1.  

 

Tabel 3.1 Desain Penelitian One-Group (pretest-posttest) design 
 

 Pretest        Perlakuan Posttest 

O1      X O2 

             (Creswell, 2010) 

Keterangan : 

O1 : preetest untuk mengukur kemampuan berargumentasi awal siswa dan 

 sikap ilmiah siswa 

X : Penerapan Model Pembelajaran Argument-Driven Inquiry (ADI). 

O2 : posttest untuk melihat kemampuan berargumentasi siswa  dan sikap 

ilmiah siswa setelah diberikan perlakuan 

 Variavel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran, 

sedangkan variabel terikat adalah kemampuan argumentasi siswa dan sikap ilmiah 

siswa. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII pada salah 

satu SMP Negeri di Kota Bandung yang berjumlah sembilan kelas. Namun 

dengan memperhatikan kebutuhan penelitian dan keterbatasan tenaga serta waktu 

maka subjek penelitian bukan seluruh anggota populasi. Pengambilan sampel 

penelitian ini dilakukan dengan teknik random class sampling atau acak kelas 
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dengan memilih secara acak satu kelas siswa yang diberikan perlakuan (Fraenkell, 

2012). Hal ini dilakukan karena tidak memungkinkan untuk membentuk kelas 

baru dan memilih secara acak individu-individu dalam populasi. Jumlah sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 siswa. 

 

C. Definisi Operasional  

Untuk memperjelas maksud mengenai istilah dalam penelitian ini, maka 

diberikan definisi operasional terhadap variabel-variabel yang terlibat dalam 

penelitian, diantaranya:  

1. Model pembelajaran Argument-Driven Inquiry (ADI) memuat kedelapan 

sintaks dalam model ADI yaitu mengidentifikasi tugas (task) dan pertanyaan-

pertanyaan penyelidikan; mengumpulkan data; membuat argumen tentatif; 

sesi argumen; diskusi reflektif dan eksplisit; membuat laporan investigasi 

tertulis; melakukan peer-review (double-blind peer-review), dan melakukan 

revisi lanjutan terhadap laporan siswa. Keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan format observasi. 

2. Kemampuan argumentasi yang dimaksud adalah kemampuan siswa dalam 

membuat argumentasi terdiri dari klaim, data, pembenaran dan dukungan. 

Untuk mengukur kemampuan argumentasi siswa, digunakan tes uraian dan 

dinilai menggunakan rubrik penilaian. 

3. Sikap ilmiah merupakan kecenderungan untuk bertindak. Aspek-aspek sikap 

ilmiah yang dikaji meliputi; (1) memupuk rasa ingin tahu (being curious) 

dalam memahami dunia sekitarnya, (2) mengutamakan bukti, (3) tidak mudah 

percaya tanpa melakukan pembuktian, (4) mau menerima perbedaan, (5) dapat 

bekerja sama (kooperatif); (6) bersikap positif terhadap kegagalan. Sikap 

ilmiah siswa dijaring melalui Skala Likert (1-5) yang diberikan pada awal dan 

akhir penelitian.  

 

D. Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini, peneliti membuat seperangkat instrumen penelitian yang terdiri dari instrumen 
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tes dan non tes.  Instrumen tes berupa instrumen tes berupa soal untuk mengukur 

kemampuan argumentasi siswa dan angket sikap siswa yang dikembangkan dari 

sikap imiah menurut Carin dan Sund. Sedangkan instrumen non tes yaitu, lembar 

observasi keterlaksanaan pembelajaran model ADI. Berikut uraian dari masing-

masing instrumen yang digunakan : 

1. Tes Kemampuan Argumentasi  

Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal essai sebanyak 8 soal 

untuk mengukur peningkatan kemampuan berargumentasi siswa berisi masalah-

masalah yang berkaitan dengan bencana alam, dimana pada soal tersebut siswa 

diminta untuk memberikan argumentasi tertulisnya sesuai dengan komponen-

komponen yang dikemukakan oleh Toulmin. Kuesioner soal ini merupakan 

modifikasi dari instrumen yang digunakan dalam penelitian Rola, Khisfe (2013): 

Yun, Sumi dan Kim, Heui Baik (2014), Osborne et al., (2004); Muslim (2014) 

serta Andriani, Y (2015).  Tes ini diberikan pada saat Pre test (awal pembelajaran) 

dan Posttest (akhir pembelajaran).  

Tes yang diberikan pada saat Pretest sama dengan diberikan pada Posttest 

dengan pertimbangan bahwa perkembangan kemampuan berargumentasi siswa 

benar-benar sebagai efek pemberian perlakuan dan bukan karena pengaruh 

instrumen yang diberikan. Adapun konstruk soal yang dikembangkan dapat di 

ungkapkan pada Tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2. Kontruksi Soal 

Indikator Ketrampilan 

Argumentasi 

No Soal Konteks Mitigasi Bencana  

1. Claim  

2. Data  

3. Warrant 

4. Backing 

1 Struktur bumi 

2 Pergeseran lempeng bumi 

3 Mitigasi gempa bumi 

4 Rekayasa struktur bangunan tahan gempa 

5 Cincin api yang disebut Ring of Fire 

6 Dampak dari letusan gunung api 

7 Tanah longsor 

8 Pencemaran sungai 

 

2. Angket Sikap Ilmiah Siswa 
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Skala sikap yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dari sikap 

ilmiah menurut Carin dan Sund, yaitu (1) rasa ingin tahu, (2) mengutamakan 

bukti, (3) bersikap skeptis, (4) menerima perbedaan, (5) bekerja sama, (6) 

bersikap positif. Angket ini terdiri dari 5 rentang opsi dengan meggunakan skala 

Likert (Azwar, 2011), yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (R), tidak 

setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Agar memudahkan dalam melakukan 

analisis kuantitatif, maka dilakukan penskoran yaitu pernyataan positif diberi skor 

SS = 5, S = 4, R=3, TS = 2, dan STS = 1. Sebaliknya untuk pertanyaan negatif 

diberi skor   SS = 1, S = 2, R=3, TS = 4, dan STS = 5. Berikut ini disajikan 

distribusi aspek sikap ilmiah pada setiap butir soal yang digunakan pada 

instrumen angket sikap ilmiah seperti pada tabel 3.3 

Tabel 3.3 Distribusi Aspek Sikap Ilmiah Pada Setiap Butir Soal 

No Sikap Ilmiah 
Jenis Pernyataan 

Jumlah 
Positif Negatif 

1 Rasa ingin tahu 1 2,3,4 4 

2 Mengutamakan bukti 6,7 5 3 

3 Bersikap Skeptis 8,10 9 3 

4 Menerima perbedaan 11,13,15 12,14,16 6 

5 Bekerja sama 18,20 17,19 4 

6 Bersikap positif 23,24 21,22,25 5 

               Jumlah 12 13 25 

 

3. Lembar Observasi 

Keterlaksanaan pembelajaran diobservasi berdasarkan aktivitas guru dan 

siswa selama proses pembelajaran. Lembar observasi digunakan untuk mengamati 

sejauh mana tahapan pembelajaran model ADI  yang telah direncanakan 

keterlaksanaannya baik guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar. 

Observasi yang dilakukan dengan melibatkan 3 guru sebagai observer adalah 

observasi terstruktur dengan menggunakan lembaran daftar cek dan kolom berisi 

keterangan tambahan terkait pelaksanaan pembelajaran. Lebih lanjut, instrumen 

yang digunakan pada penelitian ini ditampilkan pada Tabel 3.4   

 

Tabel 3.4Instrumen Untuk Setiap Aspek Penilaian (Lanjutan) 
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Aspek Teknik 

Evaluasi 

Instrumen Analisis 

Pengembangan 

kemampuan 

berargumentasi 

ilmiah 

Tes    Tes berbentuk uraian 

yang digunakan 

untuk mengukur 

pengembangan 

kemampuan 

berargumentasi 

ilmiah siswa dalam 

tema mitigasi 

bencana  

Ditinjau perubahanya 

menggunakan gain 

ternormalisasi 

Sikap ilmiah Angket  Pernyataan skala 

sikap modifikasi 

Likert 5- point. Yang 

terdiri atas 

pertanyaan positif 

maupun negatif 

untuk mengukur 

sikap ilmiah siswa. 

- Menghitung 

persentase respon 

siswa  

Keterlaksanaan 

Pembelajaran  

Non Tes  Lembar Observasi  

(Checklist) 

Data yang didapat dari 

lembar observasi 

selanjutnya ditabulasi. 

Skor untuk setiap 

tahapan pembelajaran 

dijumlahkan. 

Selanjutnya hasil 

tersebut bisa 

menentukan berapa 

persen keterlaksanaan 

tahapan pembelajaran 

pada satu pertemuan 

untuk selanjutnya 

dijadikan bahan refleksi 

pertemuan berikutnya.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, yang 

dimaksud teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dipergunakan untuk 

memperoleh data-data empiris yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan 

penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data 
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kuantitatif dan data kualitatif yang diperoleh dari: tes kemamuan argumentasi, 

angket sikap ilmiah siswa, dan lembar observasi. 

Adapun Prosedur penelitian, instrumen dan Teknik pengolahan data dan 

indikatr capaian dijelaskan pada tabel 3.5.  

 

Tabel 3.5 Prosedur Penelitian, Instrumen dan Teknik Pengolahan 

Data dan Indikatr Capaian 

No  Prosedur 

Penelitian   

Instrumen 

Yang 

Digunakan   

Teknik 

Pengolahan 

Data  

Indikator Capaian   

1 Mengembangk

an instrumen 

tes 

kemampuan 

argumentasi 

Format 

judgment pakar  

Analisis 

triangulasi  

Mendapatkan validitas 

kosntruk dan validitas 

konten instrumen tes  

2 Meningkatkan 

ketrampilan 

argumentasi 

(pretest-

posttest)  

-Tes uraian 

keterampilan 

argumentasi 

 

- N gain 

ternormalisasi 

(hake: 1998)  

 

Mendapatkan nilai 

kemampuan argumentasi 

siswa 

 

3 Keterlaksanaa

n 

pembelajaran  

- Lembar 

observasi 

keterlaksanaa

n 

pembelajaran 

- Menghitung 

presentase 

keterlaksana

an 

pembelajara

n (Arikunto; 

2012) 

Mendapatkan gambaran 

keterlaksanaan 

pembelajaran baik dari 

guru maupun siswa  

4 Sikap ilmiah - angket - Menghitung 

persentase 

respon siswa  

(Arikunto, 

2012)  

Mendapatkan gambaran 

sikap ilmiah siswa yang 

telah dibelajarkan 

menggunakan model 

Argument-Driven Inquiry 

(ADI)  

  

F. Teknik Analisis Data  

a. Pengembangan Instrumen  

Penilaian terhadap validitas dan reabilitas soal termasuk dalam kriteria 

analisis tes secara keseluruhan. Analisis tes dan analisis butir soal merupakan hal 

yang harus dilakukan oleh guru agar tes yang dilakukan menghasilkan data yang 

valid dan seadil mungkin. Oleh karena itu, analisis butir soal juga perlu dilakukan. 
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Analisis butir soal dilakukan dengan mencari daya pembeda dan tingkat 

kesukaran soal.  

 

b. Validitas  

Validasi butir soal bertujuan untuk mengetahui dukungan butir soal 

keseluruhan. Validitas instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

validitas isi dengan cara men-judgment (pertimbangan) kelompok ahli. Analisis 

dilakukan oleh tiga dosen ahli yang meliputi kesesuaian soal dengan indikator dan 

dalam segi bahasa. Setelah soal diperbaiki atas saran dosen ahli, maka soal tes 

dikatakan valid untuk dapat digunakan dalam penelitian. Hasil validasi ahli dapat 

di lihat secara lengkap pada lampiran 4. 

Setelah validasi terhadap para ahli dan direvisi maka dilakukan ujicoba 

instrumen pada kelas yang mendapatkan pembelajaran IPA tema lapisan bumi dan 

bencana alam. Setelah dilakukan ujicoba maka data yang diperoleh dianalisis 

untuk diperoleh skor validitas. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah instrumen dengan validitas yang sangat tinggi, tinggi, cukup atau rendah 

(signifikan menurut hasil anates). Nilai validitas dapat ditentukan dengan 

menentukan koefisien produkt moment (Arikunto, 2010) seperti persamaan 3.1 

berikut: 

  

     2222 YYNXXN

YXXYN
rxy






 

   

(3.1)  

Keterangan: 

 rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dua variabel      yang 

dikorelasikan.  

X = skor tiap butir soal. 

Y = skor total tiap butir soal. 

N = jumlah siswa. 

Nilai yang diperoleh dapat direpresentasikan untuk menentukan validitas 

butir soal yang menggunakan criteria pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Klasifikasi Validitas Butir Soal 
Koefisien Korelasi Kriteria 

0,00  <  rxy     0,20 Sangat rendah 
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0,20  <  rxy     0,40 Rendah 

0,40  <  rxy     0,60 Cukup   

0,60  <   rxy     0,80 Tinggi  

0,80     rxy    1,00 Sangat tinggi  

     (Arikunto, 2010) 
c. Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji tingkat keajegan dari instrumen 

yang digunakan atau sejauh mana instrumen tersebut dapat menghasilkan skor 

yang ajeg atau konsisten (tidak beubah-ubah). Arikunto (2009) menyatakan 

konsep reliabilitas berkaitan dengan pemotretan berkali-kali, suatu tes yang baik 

adalah instrumen yang dapat dengan ajeg memberikan data yang sesuai dengan 

kenyataan. Perhitungan nilai reliabilitas menggunakan software anates. Yang 

kemudian nilainya dikategorikan berdasarkan kategori tabel 3.7 berikut.   

 

Tabel 3.7 Kategori Reliabilitas Butir Soal 

Batasan Kategori 

0,80 < r ≤ 1,00 Sangat tinggi (sangat baik) 

0,60 < r≤ 0,80 Tinggi (baik) 

0,40 < r ≤ 0,60 Cukup (sedang) 

0,20 < r ≤ 0,40 Rendah (kurang) 

0,00≤ r ≤ 0,20 Sangat rendah (sangat kurang) 

       (Jacob dan Chase, 1992) 

d. Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Tingkat (indeks) kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau 

mudahnya suatu soal (Arikunto, 2012). Tingkat kemudahan soal adalah bilangan 

yang menunjukkan mudah atau sukarnya suatu soal. Besarnya indeks kemudahan 

berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Soal dengan indeks kemudahan 0,00 

menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, sebaliknya indeks 1,00 menunjukkan 

bahwa soal tersebut terlalu mudah. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu 

mudah atau terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

berusaha memecahkan masalah. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan 

menyebabkan siswa putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi 

karena diluar jangkauannya. Hasil indeks kesukaran soal dapat dilihat pada 

lampiran 5. Indeks kemudahan diberi simbol “P” (proporsi) yang dapat dihitung 

dengan rumus: (Arikunto, 2012) 

(3.2) 
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         pers. 

Keterangan : 

P = Indeks Kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes  

 

Untuk mengklasifikasi indeks kemudahan soal dapat digunakan pedoman 

kategori tingkat kemudahan seperti Tabel 3.8 

Tabel 3.8 Kategori Tingkat Kemudahan Soal 

TK Kriteria 

0,00 ≤ P < 0,30 Sukar 

0,30 ≤ P < 0,70 Sedang  

0,70  ≤ P ≤ 1,00 Mudah 

                                                                      (Arikunto, 2012)  

e. Daya Pembeda butir Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks 

diskriminasi (D). Untuk menghitung indeks diskriminasi suatu tes dapat 

menggunakan persamaan : (Arikunto, 2012) 

  
  

  
 
  

  
       

Keterangan : 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyaknya Peserta kelompok bawah 

BA = Banyaknya kelompok atas yang menjawab benar 

PA = Proporsi kelompok atas yang menjawab benar 

PB = Proporsi kelompok bawah yang menjawab benar 
 

Untuk mengklasifikasi indeks daya pembeda dapat digunakan pedoman 

kategori daya pembeda seperti Tabel 3.9 

Tabel 3.9  Kategori Daya Pembeda 

Indeks Daya Pembeda Kategori 

Negatif Soal dibuang 

(3.3) 
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Indeks Daya Pembeda Kategori 

D ≤ 0,20 Jelek  

0,20 < D ≤ 0,40 Cukup 

0,40 < D ≤ 0,70 Baik 

0,70 < D ≤ 1,00 Baik sekali 

                                                                                  (Arikunto, 2012) 

 

G. Hasil Judgement dan Uji Coba Tes 

Instrumen pada penelitian ini di validasi untuk kesesuaian pada indikator, 

aspek kognitif dan kesesuaian dengan kunci jawaban pada tiga orang dosen ahli. 

Hasil pertimbangan dari ketiga dosen tersebut menyatakan bahwa instrumen yang 

terdiri dari tes kemampuan argumentasi yang terdiri dari 9 soal, hanya 8 soal yang 

memenuhi kriteria untuk validitas isi dan validitas konstruk. Kesimpulan dari 

hasil judgement ialah instrumen telah memenuhi kriteria untuk validitas isi dan 

validitas konstruk, meskipun ada beberapa perbaikan seperti kesalahan redaksi 

kata, naskah soal yang terlalu panjang, serta gambar pada soal harus diperjelas 

dan perlu diperbaiki.  

Setelah di-judgement, intrumen tes yang telah direvisi kemudian di uji 

coba. Uji coba instrumen tes dalam penelitian ini dilakukan pada salah satu kelas 

VIII di sekolah tempat penelitian. Instrumen yang di uji coba berupa berbentuk 

essai sebanyak 8 soal dan 25 angket pernyataan sikap siswa. Data hasil uji coba 

tersebut kemudian dianalisis yang meliputi uji validitas, daya pembeda, tingkat 

kesukaran, dan reliabilitas butir soal. Sehingga diperoleh instrumen tes yang baik 

dan layak untuk dijadikan instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah instrumen  yang memiliki reliabilitas, daya pembeda, yang 

baik atau cukup, sedangkan untuk validitas, soal yang digunakan merupakan soal 

yang valid (signifikan menurut hasil anates).  

Hasil uji coba soal tes argumentasi yang telah dilakukan 67% soal 

berkategori sedang 33% berkategori sukar, sedangkan untuk daya pembeda soal 

sebesar 83% memiliki daya pembeda yang cukup dan 17% memiliki daya 

pembeda yang jelek.  Untuk validitas sebesar 83% soal memiliki validitas yang 

tinggi dan 17% soal memiliki validitas yang rendah. Setelah menganalisis hasil uji 

coba, maka peneliti memutuskan untuk memakai semua soal termasuk soal yang 
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memiliki daya pembeda yang jelek, hal ini dikarenakan tidak ada lagi soal yang 

dapat mewakili indikator pembelajaran yang ada. Sehingga soal tersebut 

diputuskan untuk direvisi dengan mempertimbangkan tingkat kesukaran dari soal 

tersebut.  

 

 

H. Teknik pengolahan data  

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain: 

1) Data nilai tes kemampuan argumentasi siswa dan data sikap ilmiah  

2) Data hasil observasi keterlaksanaan model pembelajaran ADI. 

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan terhadap data –data 

tersebut, antara lain: 

1. Analisis Peningkatan Kemampuan Argumentasi Siswa dan Sikap Ilmiah 

 Untuk melihat efektifitas perlakuan (treatment)  yang diterapkan pada saat 

pembelajaran dikelas terhadap peningkatan argumentasi siswa dan sikap ilmiah 

siswa, maka dilakukan analisis skor rata-rata gain yang dinormalisasi dari skor tes 

awal dan skor tes akhir, untuk peningkatan kemampuan argumentasi dan sikap 

ilmiah siswa adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain: 

a. Memberikan skor pada hasil tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) 

Langkah pertama yang dilakukan sebelum pengolahan data adalah 

memberikan skor pada semua jawaban skor awal (pretest) dan skor akhir 

(posttest). Untuk tes kemampuan argumentasi, penilaian didasarkan pada 

rubrik penilaian yang dibuat peneliti. Pemberian skor dihitung dengan 

persamaan: 

S= ∑ R ………………………………………………. 

(Arikunto, 2006) 

Keterangan:  

S = skor yang diperoleh 

R= skor masing-masing soal 

 Untuk skala sikap menggunakan skala Likert, setiap siswa diminta untuk 

menjawab suatu pernyataan dengan jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

(3.4) 
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Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan 

skala positif 4-1. Dalam penelitian ini. Skala sikap siswa pada tiap butir 

pertanyaan di hitung, di tabulasi, dan di buat presentase. 

b. Menghitung nilai siswa dengan cara  

            
∑                          

∑           
       …………………….  (3.5) 

(Arikunto, 2006) 

 

c. Menghitung nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

                
                         

            
 ………………………….. (3.6) 

(Arikunto, 2006) 

 

d. Menentukan skor rata-rata gain yang dinormalisasi <g> untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan argumentasi siswa dan sikap ilmiah siswa pada 

materi lapisan bumi dan bancana alam, topik mitigasi bencana alam. 

Digunakan skor rata-rata dinormalisasi yang diolah dengan menggunakan 

persamaan yang dikembangkan oleh Hake (1999), yaitu sebagai berikut. 

    
               

             
  …………………….….. 

(Hake, 1999) 
Keterangan: 

<g>  = skor rata-rata gain yang dinormalisasi 

<Spost > = skor rata-rata tes akhir yang diperoleh siswa 

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

Sm ideal =skor maksimum ideal. 

Kriteria peningkatan yang diperoleh dari hasil perhitungan <g> 

diinterpretasikan sesuai tabel 3.10 

Tabel 3.10 
Interpretasi Skor Rata-Rata Gain Yang Dinormalisasi 

Batasan Kategori 

<g> > 0,70 Tinggi 

0,30 < <g> ≤ 0,70 Sedang 

(3.7) 
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(Hake, 1999) 

 
2. Analisis Data Hasil Observasi Keterlaksanaan Model Pembelajaran ADI 

Analisis keterlaksanaan pembelajaran pada penelitian ini dilakukan 

berdasarkan hasil pengamatan observer terhadap aktivitas guru dan siswa 

selama pembelajaran berlangsung. Keterlaksanaan pembelajaran akan 

dianalisa berdasarkan presentase keterlaksanaan tahapan pembelajaran sesuai 

skenario pada RPP dengan langkah- langkah sebagai berikut : 

a) Pemberian skor. Apabila observer memberikan tanda checklist, maka 

diberikan skor 1, dan apabila tidak memberikan tanda checklist maka akan 

diberikan skor 0 

b) Tabulasi skor kemudian dibandingkan dengan skor maksimal 

c) Pengambilan kesimpulan yang dinyatakan dalam presentase keterlaksanaan 

dengan perhitungan menggunakan persamaan berikut: 

 

     
                               

                                                
       ………..  

(Koswara, 2010) 

Presentase keterlaksanaan pembelajaran dapat diinterpretasikan dengan 

menggunakan Tabel 3.11 

Tabel 3.11 Interpretasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Keterlaksanaan Pembelajaran (%) 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 

         

 

<g> ≤ 0,30 Rendah 

(3.8) 

(Koswara, 2010) 
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I. Prosedur Penelitian  

Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

a. Tahap Perencanaan 

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan yaitu: 

1. Studi literatur terhadap jurnal, buku, dan laporan penelitian mengenai 

penerapan pembelajaran ADI, pada topik mitigasi bencana mata pelajaran IPA 

kelas VII. 

2. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

3. Menyusun instrumen penelitian berupa butir soal tes mengukur kemampuan 

berargumentasi siswa. 

4. Melakukan validasi terhadap seluruh instrumen penelitian dengan meminta 

bantuan dosen. 

5. Melakukan uji coba dan analisis butir soal terhadap instrumen tes kemampuan 

berargumentasi siswa. 

6. Melakukan revisi/ memperbaiki instrumen kemampuan berargumentasi siswa 

yang sudah divalidasi dan diuji coba. 

7. Menentukan populasi dan sampel penelitian. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan adalah : 

1. Memberikan tes awal untuk mengetahui kemampuan awal kemampuan 

berargumentasi siswa yang menjadi sampel penelitian sebelum diberikan 

perlakuan. 

2. Memberikan perlakuan melalui kegiatan pembelajaran. 

3. Mengisi lembar observasi pada tiap pertemuan pembelajaran untuk 

mengetahui tingkat keterlaksanaan pembelajarannya 

4. Memberikan tes akhir untuk mengetahui kemampuan akhir siswa terkait 

dengan peningkatan argumentasi siswa setelah perlakuan selesai diberikan. 

c. Tahap Akhir 
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 Tahap akhir dalam penelitian merupakan proses pengolahan dan analisis 

seluruh data yang telah dikumpulkan hingga diperoleh kesimpulan terhadap hasil 

peneltian yang telah dilaksanakan. 

1. Memberikan skor untuk tes awal dan akhir  

2. Melakukan pengolahan data hasil tes 

3. Menganalisis hasil tes, lembar observasi dan lembar kerja siswa (LKS) 

4. Membandingkan peningkatan skor hasil tes pada setiap pertemuan 

5. Membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. 

 Untuk lebih jelas, alur penelitian digambarkan seperti pada gambar 3.1 

yaitu sebagai berikut: 
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Pembuatan perangkat Pembelajaran  
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