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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

          Pada bab ini dipaparkan tentang metode dan desain penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, alur  penelitian, instrumen penelitian  serta teknik pengolahan 

dan analisis data penelitian. Tehnik pengolahan uji coba instrumen diolah dengan 

menggunakan excel sedangkan uji normalitas, uji homogenitas, serta uji hipotesis 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS statistik versi 21.0. 

3.1 Desain Penelitian 

          Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuasi ekperimen (Quasi-experimental). Desain penelitian yang akan digunakan 

adalah “Pretest-Posttest Control Group Design” (Fraenkell, 2007). Pada kelas 

eksperimen akan dilakukan pembelajaran dengan model ICARE menggunakan 

multi representasi, sedangkan pada kelas kontrol hanya pembelajaran dengan 

model ICARE. Kedua kelompok kelas ini diberikan pretest dan posttest untuk 

mengukur kemampuan memahami dan keterampilan komunikasi ilmiah pada 

indikator merepresentasikan pengetahuan secara tertulis diberikan pretest dan 

posttest. Adapun keterampilan komunikasi ilmiah secara lisan meliputi menulis 

ilmiah dan mempresentasikan pengetahuan, proses keterampilan komunikasi di 

observasi dengan menggunakan rubrik penilaian. Desain penelitian yang 

dilakukan seperti pada gambar berikut ini: 

      

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain penelitian 
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Keterangan : 

O1:  Teskemampuan memahami 

O2:  Tes keterampilan komunikasi ilmiah 

O21:Observasi penilaian keterampilan komunikasi ilmiah selama pembelajaran. 

O3  :Observasi keterlaksanaan model ICARE menggunakan multi representasi 

      X1:Perlakuan diterapkannya model ICARE menggunakan multi representasi 

X2:Perlakuan diterapkannya model  ICARE tanpa menggunakan multi 

representasi 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

           Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kelas XI MIA Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) di Kabupaten Purwakarta pada tahun ajaran 2017/2018 yang 

memiliki 4 kelas dengan komposisi siswa pada masing-masing kelas berkisar 36 

sampai 38 orang dalam satu kelas. Jumlah siswa 4 kelas terdiri dari 148 siswa. 

Sampel dari penelitian ini adalah dua kelas dari keseluruhan kelas XI MIA  pada 

sekolah tersebut. Kelas yang digunakan terdiri dari dua kelas, satu kelas terpilih 

dijadikan kelas eksperimen yaitu kelas yang diberi perlakuan pembelajaran 

menggunakan model ICARE menggunakan multi representasi dan satu kelas lagi 

sebagai kelas kontrol yang menerima pembelajaran model ICARE saja. Kelas 

eksperimen sejumlah 36 siswa dengan komposisi laki-laki sebanyak 12 orang dan 

perempuan sebanyak 24 orang. Kelas kontrol sejumlah 36 siswa dengan 

komposisi laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan 26 orang. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian meliputi persiapan, perencanaan, dan 

pelaksanaan,dengan penjabaran sebagai berikut : 

3.3.1 Persiapan 

1) Melakukan penggalian informasi terhadap isu-isu dan masalah-masalah 

kontemporer yang terjadi dalam dunia pendidikan Fisika baik nasional 

maupun internasional; 
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2) Melakukan kajian literatur terhadap hasil penelitian pendidikan baik nasional 

maupun internasional mengenai kemampuan memahami konsep dan 

keterampilan komunikasi ilmiah; 

3) Melakukan kajian literatur terhadap hasil penelitian pendidikan baik nasional 

maupun internasional mengenai Model ICARE menggunakan multi 

representasi; 

4) Melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran tentang kemampuan 

memahami konsep dan keterampilan komunikasi ilmiah siswa; 

5) Melakukan penelaahan kurikulum terhadap materi pembelajaran yang akan 

dilaksanakan; 

6) Merumuskan masalah berdasarkan hasil kajian literatur dan hasil studi 

pendahuluan. 

3.3.2 Perencanaan 

1) Menyusun proposal penelitian; 

2) Menyusun kisi-kisi instrumen dan instrumen penelitian; 

3) Melakukan validasi instrumen melalui judgment ahli; 

4) Membuat media dan rancangan masalah yang akan dibahas dalam 

pembelajaran; 

5) Memvalidasi media dan rancangan masalah dalam pembelajaran melalui 

judgment dan pendapat ahli; 

6) Menyusun strategi pembelajaran melalui pembuatan RPP.  

3.3.3 Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dimulai dengan melakukan pre-test terhadap kemampuan 

memahami konsep siswa untuk mengetahui kemampuan memahami konsep siswa 

serta pre-test keterampilan komunikasi ilmiah tulisan untuk indikator 

merepresentasikan pengetahuan untuk mengetahui kemampuan awal 

merepresentasikan pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

pembelajaran untuk 3 kali pertemuan. Indikator scientific writing dan knowledge 

presentation pada keterampilan komunikasi ilmiah secara lisan pengambilan 

penilaian diobservasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pengamatan 

terhadap kegiatan pembelajaran fisika yang menerapkan model pembelajaran 

ICARE yang menggunakan multi representasi dilakukan pada setiap pertemuan. 
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Kegiatan pembelajaran yang direncanakan selesai, pada kemampuan memahami 

konsep dan keterampilan komunikasi ilmiah tulisan, subjek peneliti diuji kembali 

dengan post-test. 

          Variabel yang diukur pada proses pelaksanaan pembelajaran ini adalah 

peningkatan kemampuan memahami konsep serta keterampilan komunikasi 

ilmiah pada masing-masing siswa. Pada proses pembelajaran, keterampilan 

komunikasi ilmiah tulisan diukur dengan menggunakan soal uraian sedangkan 

keterampilan komunikasi ilmiah lisan berupa observasi menggunakan rubrik 

penilaian selama pembelajaran. Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui 

bagaimana perkembangan komunikasi ilmiah siswa selama proses kegiatan 

belajar melalui penerapan model pembelajaran ICARE  menggunakan multi  

representasi. 

3.3.4 Tahap akhir 

          Tahap akhir merupakan tahap analisis data yang diperoleh dan penyusunan 

laporan akhir. Hasil analisis data kemudian dibahas secara mendalam sehingga 

dapat menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang diambil merupakan jawaban 

atas permasalahan penelitian. 

          Adapaun alur penelitian penerapan model ICARE menggunakan multi 

representasi dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini 
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Gambar 3.2 
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Alur penelitian 

Berikut adalah tabel matriks pelaksanaan pembelajaran model ICARE 

menggunakan multi representasi dan Model ICARE: 

Tabel 3.1. 

Matriks pelaksanaan pembelajaran model ICARE menggunakan multi 

representasi dan Model ICARE 

No. Kegiatan Pembelajaran Model ICARE 

Model ICARE 

menggunakan 

Multi 

representasi 

1. 

 Mengecek kesiapan siswa 

 Melakukan apersepsi, 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran, 

 Menyampaikan motivasi 

Introduction 

The introduction section 

places the module within 

the context of  the course 

and clearly states 

objectives, prerequisites, 

motivation, and other 

orientation materials 

Introduction 

The introduction 

section places 

the module 

within the 

context of the 

course and 

clearly states 

objectives, 

prerequisites, 

motivation, and 

other 

orientation 

materials 

2. 

Melakukan penanaman 

konsep melalui : 

 Menyampaikan materi 

ajar berupa fakta dan 

konsep 

 Melakukan demonstrasi 

 Melakukan praktikum 

Connection 

The connection section 

is for presenting new 

information to the 

learner as facts, 

concepts, and/ or 

processes to students 

with real world 

examples 

Connection 

The connection 

section is for 

presenting new 

information to 

the learner as 

facts, concepts, 

and/ or 

processes to 

students with 

real world 

examples using  

verbal, table, 

graph, 

mathematic 

representation. 

3. 

Mengaplikasikan  konsep 

yang didapat dari tahap 

connection pada tugas-

tugas yang berkaitan 

dengan dunia nyata. 

Application 

The section allows the 

learner to application 

the information learned 

in “connection” to real 

world tasks or 

assignments 

Application 

The section 

allows the 

learner to 

application the 

information 

learned in 

“connection” to 

real world tasks 



36 

 

Elviana Noor Aziza, 2018 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ICARE MENGGUNAKAN MULTI REPRESENTASI UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI KONSEP ELASTISITAS DAN KETERAMPILAN KOMUNIKASI  
ILMIAH SISWA MADRASAH ALIYAH 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

or assignments 

No Kegiatan Pembelajaran Model ICARE 

Model ICARE 

menggunakan 

Multi 

representasi 

4. 

 Menanyakan 

ketercapaian 

pembelajaran lewat 

ringkasan yang 

dituliskan siswa 

 Melakukan penguatan 

terhadap materi ajar  

Reflection 

The reflection section 

allows student  to 

articulate what they 

have learned in the 

previous sections 

through 

Reflection 

The reflection 

section allows 

student to 

articulate what 

they have 

learned in the 

previous 

sections through 

5. 

Kegiatan Penutup: 

 Memberikan kuis 

singkat sebagai evaluasi 

 Memberikan pekerjaan 

rumah 

 Menugaskan siswa untuk 

membaca materi 

berikutnya 

 

Extension 

Allows students to 

further their knowledge 

with optional learning 

activities and materials 

Extension 

Allows students 

to further their 

knowledge with 

optional 

learning 

activities and 

materials 

 

3.4 Variabel Penelitian  

          Variabel penelitian pada dasarnya berkenaan dengan segala sesuatu yang 

sedang diteliti. Peneliti mengidentifikasi tiga variabel yang saling bersangkutan 

dalam penelitian ini. Ketiga variabel tersebut adalah model ICARE menggunakan 

multi representasi serta kemampuan memahami dan keterampilan komunikasi 

ilmiah tulisan dan lisan. Batasan dari penelitian ini adalah  

1. Kemampuan memahami konsep yang dikaji dalam penelitian ini meliputi 

aspek: 1) inferensi, 2) menafsirkan, 3) mengklasifikasikan, 4) menjelaskan, 5) 

membandingkan, dan 6) meringkas.  

2. Keterampilan komunikasi ilmiah dalam penelitian ini meliputi: 1) scientific 

writing dengan sub indikator reports, 2) knowledgepresentation dengan sub 

indikator oral presentation, dan 3) information representation. Sebaran hasil 
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pencapain komunikasi ilmiah secara tulisan ditentukan berdasarkan kategori 

nilai. Peningkatan keterampilan komunikasi ilmiah lisan ditentukan  dengan 

menggunakan persentase kinerja keterampilan komunikasi ilmiah lisan. 

3. Keterlaksanaan model pembelajaran ICARE menggunakan multi representasi 

dilihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh observer yang dinyatakan 

dalam bentuk persentase keterlaksanaan pembelajaran. 

          Definisi operasional dari variabel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah: 

1. Model pembelajaran ICARE dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

ICARE berdasarkan Hoffman dan Ritchie yang terdiri dari lima tahapan yaitu 

tahap introduction (pendahuluan), tahap connect (menghubungkan), tahap 

apply (mengaplikasikan),  tahap reflect (merefleksikan), dan tahap extend 

(memperluas). Model pembelajaran ICARE menggunakan multi representasi 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah model pembelajaran ICARE 

berdasarkan Hoffman dan Ritchie yang memanfaatkan beragam representasi 

(verbal, diagram, grafik, tabel dan matematik) pada materi elastisitas. 

Karakteristik model ICARE terdiri dari lima tahapan yaitu tahap introduction 

(pendahuluan), tahap connect (menghubungkan), tahap apply 

(mengaplikasikan), tahap reflect (merefleksikan), dan tahap extend 

(memperluas) yang dipadukan dengan penggunaan dua atau lebih representasi 

untukmenggambarkan suatu sistem atau proses nyata. Adapun tahapan yang 

dilakukan dalam proses pembelajaran adalah 1) introduction 2) connect yang 

menghubungkan penanaman konsep dengan multirepresentasi, 3) apply, 4) 

reflect dan 5) extend. Keterlaksanaan model ICARE menggunakan 

multirepresentasi ditentukan melalui lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan persentase keterlaksanaan pembelajaran.  

2. Kemampuan memahami dalam penelitian ini adalah kemampuan pemahaman 

berdasarkan Taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson, mencakup 

kemampuan menafsirkan, menginferensi, mengklasifikasi, meringkas, 

membandingkan, dan menjelaskan. Instrumen kemampuan  memahami 

konsep menggunakan instrumen berupa tes tertulis berbentuk pilihan ganda. 
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Tes terdiri dari 15 butir soal dengan 5 buah pilihan jawaban. Masing-masing 

butir soal yang benar diberi skor 1 dan salah diberi skor 0.  

3. Keterampilan komunikasi ilmiah dalam penelitian ini adalah keterampilan 

siswa dalam mengkomunikasikan proses berfikirnya dalam pembelajaran 

fisika baik lisan maupun tulisan. Keterampilan siswa untuk 

mengkomunikasikan pengetahuan ilmiah hasil temuan dan kajiannya 

berdasarkan Levy, Eylon & Scherz. Sub skills keterampilan komunikasi ilmiah 

yang digunakan meliputi indikator: 1) scientific writing dengan sub indikator 

reports, 2) knowledge presentation dengan sub indikator oral presentation, 

dan 3) information representation. Keterampilan komunikasi ilmiah yang 

diteliti berdasarkan lisan dan tulisan. Salah satu indikator dalam keterampilan 

komunikasi ilmiah dengan menggunakan tes berupa tulisan adalah indikator 

merepresentasikan pengetahuan. Merepresentasikan pengetahuan yang 

dimaksud adalah merepresentasikan pengetahuannya dalam bentuk grafik, 

gambar, matematis, diagram, serta tabel. Tes yang diberikan kepada siswa 

berupa soal uraian. Soal uraian yang diberikan yang berjumlah 3 butir soal. 

Masing-masing butir soal diberi skor 1, 2, 3 dan 4 tergantung dari jumlah 

komponen yang dikuasai oleh siswa. Adapun indikator Keterampilan 

komunikasi ilmiah berupa lisan meliputi menulis ilmiah dan 

mempresentasikan pengetahuan. Proses keterampilan komunikasi di observasi 

dengan menggunakan rubrik penilaian. Masing –masing butir penilaian diberi 

skor 1, 2, dan 3, tergantung dari jumlah komponen yang dikuasai siswa.  

3.5 Instrumen Penelitian  

          Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1) observasi 

keterlaksanaan model; (2) tes kemampuan memahami; dan (3) tes keterampilan 

komunikasi ilmiah tulisan dan lisan. Berikut penjelasan rincian masing-masing 

instrumen: 

3.5.1 Lembar Observasi Ketelaksanaan Model  

          Lembar observasi adalah format yang digunakan dalam panduan observasi 

keterlaksanaan model ICARE menggunakan multi representasi di kelas selama 

proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi ini digunakan untuk 
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mengukur sejauh mana tahapan pembelajaran dengan penerapan model ICARE 

menggunakan multi representasi yang telah direncanakan terlaksana dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Instrumen keterlaksanaan model pembelajaran ini 

memuat kolom “ya” dan “tidak” dimana observer memberikan tanda checklist 

pada kolom yang sesuai dengan aktivitas guru dan siswa selama proses kegiatan 

belajar mengajar berlangsung, serta terdapat kolom “keterangan” yang diisi oleh 

observer dengan catatan kejadian selama proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung.  

          Lembar observasi juga memuat tahapan pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, aktifitas siswa serta keterlaksanaan pembelajaran pada tiap 

pertemuan. Aspek yang diukur adalah serangkaian kegiatan aktifitas guru dan 

aktifitas siswa. Format lembar observasi keterlaksanaan model terdapat pada 

Lampiran B.6. 

3.5.2 Instrumen Kemampuan Memahami 

          Instrumen kemampuan memahami menggunakan bentuk tes objektif jenis 

pilihan ganda yang terdiri dari 5 pilihan jawaban. Jawaban benar diberi skor 1 dan 

jika salah diberi skor 0. Jumlah soal sebanyak 15 butir. Setiap soal dibuat untuk 

menguji kemampuan memahami siswa terhadap materi elastisitas. Tes ini 

mencakup jenjang kognitif taksonomi Bloom revisi yaitu menjelaskan, 

menafsirkan, mengklasifikasikan, merangkum, membandingkan, dan menarik 

kesimpulan. Jumlah konsep yang diujikan pada instrumen ini ada tiga konsep 

yaitu konsep elastisitas dan modulus elastisitas, Hukum Hooke serta susunan 

pegas seri dan paralel. Teknik pengembangan instrumen tes kemampuan 

memahami konsep yang dilakukan sebelum prosespembelajaran adalah validitas, 

uji reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kemudahan. 

          Validitas dapat dianalisis dengan meminta pendapat ahli (judgment expert). 

Judgment expert dilakukan dengan cara meminta penilaian dari tiga ahli yang 

sesuai dengan lingkup yang diteliti untuk memastikan bahwa instrumen yang 

dibuat telah sesuai dengan aspek-aspek yang akan diukur pada penelitian. Pada 

penelitian ini ahli yang ditunjuk adalah Dr. Dadi Rusdiana, M.Pd, Dr. Taufik 

Ramlan Ramalis, M.Pd serta Dr. Achmad Samsudin, M.Pd. Instrumen tes 

kemampuan memahami yang diuji validitasnya terdiri dari 15 butir soal pilihan 
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ganda dengan rincian,untuk proses menarik inferensi sebanyak 4 soal, 

mengklasifikasi 2 soal, menafsirkan 2 soal, membandingkan 2 soal, meringkas 2 

soal dan menjelaskan 3 soal. Instrumen kemampuan memahami terdapat pada 

Lampiran B.2. 

          Hasil uji validasi oleh para ahli dinyatakan perlu adanya perbaikan 

kesesuaian indikator soal dengan soal, gambar harus diperjelas, simbol besaran 

harus ditulis miring serta kesesuaian kunci jawaban dengan soal. Uji coba soal 

dilakukan kepada siswa di sekolah yang sama pada kelas XI MIA. 

Setelah diuji coba kepada siswa, selanjutnya menghitung reliabilitas 

instrumen kemampuan memahami konsep untuk mengetahui tingkat keajegan 

hasil pengukuran dengan teknik pengujian test-retest. Pada penelitian ini uji 

reliabilitas menggunakan perhitungan Product Moment dan interpretasi reliabilitas 

berdasarkan Arikunto (2014). 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
                                                 (3.1) 

Keterangan : 

rxy =  koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

X =  skor tes uji coba pertama 

Y =  skor tes uji coba kedua 

N =  jumlah sampel 

          Interpretasi mengenai besarnya nilai 𝑟𝑥𝑦 yang diperoleh dari perhitungan di 

atas, digunakan kriteria reliabilitas instrumen tes, seperti yang terdapat pada tabel 

3.2. 

                                       Tabel 3.2 

        Interpretasi Kriteria Reliabilitas Instrumen 

Koefisien Korelasi  Kriteria Realibilitas 

0,80≤ 𝑟𝑥𝑦 < 1,00  Sangat Tinggi 

0,60≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,80  Tinggi 

0,40≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,60  Sedang 

0,20≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,40  Rendah 

                    𝑟𝑥𝑦 < 0,20  Sangat rendah 
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          Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas diperoleh hasil sebesar 0,709 

dengan interpretasi tinggi. Tahap berikutnya adalah menghitung besar taraf 

kemudahan. 

          Besar taraf kemudahan kemampuan memahami konsep dengan 

menggunakan persamaan taraf kemudahan dan interpretasi taraf kemudahan 

berdasarkan Arikunto (2014). 

                                                                       𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
                                                      (3.2) 

Keterangan: 

P  = indeks kemudahan 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Interpretasi indeks kemudahan suatu tes dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Interpretasi Indeks Kemudahan 

Besarnya Nilai P Interpretasi 

0,00 <P≤ 0,30 Soal Sukar 

0,30 <P≤0,70 Soal Sedang 

0,70 <P≤1,00 Soal Mudah 

 

          Berdasarkan hasil perhitungan taraf kemudahan soal, 15 butir instrumen 

kemampuan memahami berada dalam kategori sedang. Tahap berikutnya adalah 

menghitung daya pembeda. Daya pembeda untuk menentukan suatu soal dalam 

membedakan kemampuan siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah. Penelitian ini adalah penelitian kelompok kecil, yakni 

kurang dari 100 sampel. Seluruh kelompok tes dibagi dua, 50% kelompok atas 

dan 50% kelompok bawah. Daya pembeda dan interpretasinya dalam penelitian 

ini bedasarkan Arikunto (2014). 

                                                           𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
= 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵                                    (3.3) 

Keterangan : 

D  = Indeks diskriminasi  

BA= Banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan   

benar 
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BB= Banyaknya peserta tes kelompok bawa yang menjawab soal dengan   

benar 

JA = Banyaknya peserta tes kelompok atas  

JB  = Banyaknya peserta tes kelompok bawah 

PA = Proporsi  kelompok atas yang menjawab benar 

PB = Proporsi kelompok bawah yang menjawab benar 

Interpretasi indeks diskriminasi suatu tes dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 

Interpretasi Indeks Diskriminasi 

Besarnya Nilai D Interpretasi 

0,00 <D 0,20 Jelek  

0,20 <D  0,40 Cukup  

0,40 <D  0,70 Baik  

0,70 <D  1,00 Baik sekali  

D < 0 (Negatif) Tidak baik, buang saja 

 

          Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda, dari 15 butir instrumen 

kemampuan memahami konsep, terdapat 10 butir soal dalam kategori cukup dan 5 

butir soal dalam kategori baik. Rekapitulasi hasil uji coba instrumen kemampuan 

memahami konsep elastisitas terdapat pada Lampiran B.8. 

3.5.3 Instrumen Keterampilan Komunikasi Ilmiah 

3.5.3.1 Instrumen Keterampilan Komunikasi Ilmiah Tulisan 

          Instrumen keterampilan komunikasi ilmiah tulisan terdapat  pada indikator 

merepresentasikan pengetahuan (knowledge representation) menggunakan bentuk 

soal uraian. Kisi-kisi instrumen keterampilan komunikasi ilmiah tulisan terdapat 

pada Lampiran B.4. Penghitungan reliabilitas dan taraf kemudahan uji coba 

instrumen keterampilan komunikasi ilmiah tulisan berdasarkan Arikunto (2014) 

yang persamaanya sama dengan perhitungan reliabilitas dan taraf kemudahan 

pada kemampuan memahami konsep. Berdasarkan hasil perhitungan diputuskan 3  

butir soal yang dipakai dari sub  indikator  merepresentasikan. Rinciannya sebagai 

berikut, untuk uji reliabilitas  diperoleh hasil sebesar 0,743 dengan interpretasi 
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tinggi. Berdasarkan perhitungan taraf kemudahan, maka ketiga soal tersebut ada 

pada kategori sedang. 

          Selanjutnya menghitung daya pembeda berdasarkan Arifin (2009) yang 

rumusnya  terdapat pada lampiran. Daya pembeda soal diperoleh soal nomor 1 

hasilnya 0,29 berada pada kategori cukup, sedangkan soal nomor 2 dan 3 berturut-

turut 0,41 dan 0,46 keduanya berada pada kategori sangat baik. Uji coba soal 

dilakukan kepada siswa di sekolah yang sama pada kelas XI MIA. Rekapitulasi 

uji coba instrumen keterampilan komunikasi ilmiah tulisan dapat dilihat pada 

Lampiran B.9. 

3.5.3.2 Instrumen Keterampilan Komunikasi Ilmiah Lisan 

          Instrumen keterampilan komunikasi ilmiah lisan terdapat pada indikator 

scientific writing dengan sub indikator reports, serta knowledge presentation 

dengan sub indikator oral presentations dan  multimedia menggunakan rubrik 

penilaian. Pada indikator Scientific Writing aspek yang diukur adalah sistematika 

pelaporan dan kelengkapan, kualitas pemaparan (sitasi) dan  tinjauan pustaka, 

pembahasan hasil percobaan dan perhitungan. Pada indikator knowledge 

presentation aspek yang diukur adalah muatan konsep dalam produk teknologi 

(PPT, CD atau Media); kemampuan memaparkan materi (fokus dan sistematis) 

dan kualitas tampilan; penggunaan bahasa (baku, jelas dan suara); serta aktif 

dalam tanya jawab, dapat mengemukaan gagasan atau ide, menghargai pendapat 

siswa lain. 

          Rubrik keterampilan komunikasi ilmiah digunakan untuk melihat 

perkembangan keterampilan komunikasi ilmiah lisan selama proses pembelajaran 

berlangsung. Pada rubrik penilaian masing-masing skor diberikan kriteria skor 

untuk masing-masing jawaban. Skor kinerja bervariasi dari 1, 2 dan 3. Kinerja 

paling sempurna diberi skor 3 dan kinerja kurang sempurna di beri skor 1. Format 

assessmen keterampilan komunikasi ilmiah dapat dilihat pada Lampiran B.1. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Terdapat beberapa jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yaitu: tes 

kemampuan memahami konsep, keterampilan komunikasi ilmiah serta lembar 
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observasi keterlaksanaan model pembelajaran. Masing-masing teknik analisis data 

dijabarkan sebagai berikut: 

3.6.1 Keterlaksanaan Model Pembelajaran 

Data keterlaksanaan model ICARE menggunakan multi representasi 

diperoleh berdasarkan hasil observasi selama proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Pengolahan data dilakukan dengan cara mencari persentase 

keterlaksanaan model pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

1. Menghitung jumlah jawaban “ya” dan “tidak yang observer isi pada format 

keterlaksanaan model ICARE menggunakan multi reperesentasi. 

2. Melakukan perhitungan persentase ketelaksanaan pembelajaran dengan 

dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

  %  𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛            =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖
𝑥 100%  (3.4) 

               (Sugiyono,2011) 

Persentase keterlaksanaan tersebut diinterpretasikan berdasarkan kriteria 

ketelaksanaan model pembelajaran seperti tercantum pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 

Kriteria Keterlaksanaan Model Pembelajaran 

  KM (%) Kriteria 

KM = 0 Tak satu kegiatan pun terlaksana 

0 < KM < 25 Sebagian kecil kegiatan terlaksana 

25 ≤ KM ≤ 50 Hampir setengah kegiatan terlaksana 

KM = 50 Setengah kegiatan terlaksana 

50 < KM <75 Sebagian besar kegiatan terlaksana 

75 ≤ KM ≤ 100 Hampir seluruh kegiatan terlaksana 

KM = 100 Seluruh kegiatan terlaksana 

3.6.2 Analisis Kemampuan Memahami Konsep 

          Penskoran hasil tes kemampuan memahami konsep siswa menggunakan 

aturan penskoran untuk tes pilihan ganda yaitu 1 atau 0. Skor 1 jika jawaban 

benar, dan skor 0 jika jawaban salah. Skor maksimum ideal sama dengan jumlah 

soal yang diberikan. Data rata-rata skor gain dinormalisasi dianalisis secara 

statistik dengan menggunakan Software Microsoft Office Excel 2013. 

3.6.2.1 Menentukan karakteristik peningkatan rata-rata kelompok 

          Peningkatan rata-rata kelompok pada kemampuan memahami konsep 
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elastisitas sebelum dan sesudah pembelajaran, serta peningkatan rata-rata 

kelompok dari setiap indikator kemampuan memahami konsep dihitung 

berdasarkan rata-rata skor gain dinormalisasi < g > (Hake, 1998).  

   





premaks

prepost

SS

SS
g     (3.5) 

Keterangan : 

<g>   = skor rata-rata gain yang dinormalisasi 

<Spost > = rata-rata skor tes akhir  

<Spre> = rata-rata skor tes awal  

<Smaks> = rata-rata skor maksimum  

          Pengolahan data rata-rata skor gain dinormalisasi dianalisis secara statistik 

dengan menggunakan Software Microsoft Office Excel 2013. Berdasarkan rata-

rata skor gain dinormalisasi < g > maka dapat dilihat peningkatan rata-rata 

kelompok pada kemampuan memahami konsep elastisitas. 

          Interpretasi skor rata-rata gain yang dinormalisasi terdapat pada Tabel 3.6.  

Tabel 3.6 

Interpretasi skor rata-rata gain yang dinormalisasi 

Batasan Interpretasi 

〈𝑔〉 ≥ 0.7 Tinggi 

0.7 > 〈𝑔〉 ≥ 0.3 Sedang 

〈𝑔〉 < 0.30 Rendah 

             (Hake, 1998) 

Berdasarkan interpretasi gain yang dinormalisasi maka dapat dilihat kategori 

peningkatan kemampuan memahami konsep elastisitas rata-rata kelompok. 

3.6.2.2 Uji Daya Beda Indikator Kemampuan Memahami Konsep 

          Uji daya beda indikator kemampuan memahami konsep digunakan karena 

terdapat kesamaan kategori menurut Hake. Walaupun terdapat kesamaan kategori, 

namun terjadi perbedaan pada setiap peningkatan indkator memahami konsep. 

Perhitungan uji daya beda menggunakan aplikasi SPSS statistic 21, dengan 

menggunakan independent sample test. Analisis dari uji beda ini adalah: 

a. Nilai t 
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thitung positif mengandung arti thitung>ttabel  maka terdapat perbedaan. Jika thitung  

negatif mengandung arti thitung<ttabel  maka terdapat perbedaan. 

b. Nilai sig (2-tailed) atau p -value 

Jika sig (2-tailed) < 0,05, maka tedapat perbedaan. 

3.6.2.3 Uji Hipotesis 

          Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik parametrik, 

dengan menggunakan t-test untuk dua sampel. Sebelum pengujian hipotesis, 

langkah-langkah yang harus diujikan telebih dahulu adalah uji normalitas, uji 

homogenitas selanjutnya uji hipotesis. Pada penelitian ini perhitungan tahapan 

pengujian hipotesis dibantu dengan aplikasi SPSS Statistic 21. Langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini pengujiannya menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dengan 

taraf signifikansi ( = 0,05).Apabila nilai 𝑠𝑖𝑔. > . Maka Ha diterima artinya 

data tersebut terdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas Varians 

uji homogenitas varians berfungsi untuk mengetahui seragam atau tidaknya 

variansi sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama. Pada penelitian 

ini uji homogenitas menggunakan Levene Test (Test of Homogenety of 

Variance) dengan tarf signifikansi ( = 0,05). Apabila nilai 𝑠𝑖𝑔. >   maka 

Ha diterima artinya varians untuk kedua data homogen. 

3. Uji Hipotesis dengan Uji-t 

Pada penelitian ini menggunakan uji statistik parametrik. Adapun syarat 

parametrik adalah data memenuhi asumsi statistik, yaitu terdistribusi normal 

dan homogen. Pengujian statistik menggunakan uji-t dengan taraf siginifikansi 

( = 0,005. Pengambilan keputusan yaitu apabila 𝑠𝑖𝑔. < , maka Ha diterima. 

3.6.3 Analisis Keterampilan Komunikasi Ilmiah  

3.6.3.1  Analisis Keterampilan Komunikasi Ilmiah Tulisan 

          Keterampilan komunikasi ilmiah tulisan soalnya berupa tes uraian, yang 

terdiri dari 3 butir soal. Penskoran hasil tes keterampilan komunikasi ilmiah 

tulisan  menggunakan aturan penskoran untuk tes uraian yaitu 1 sampai dengan 4. 

Skor 4 jika keseluruhan aspek penilaian benar, dan skor 1 jika hanya memuat satu 
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aspek penilaian benar saja. Data rata-rata skor gain dinormalisasi dianalisis secara 

statistik dengan menggunakan Software Microsoft Office Excel 2013. Perhitungan 

karakteristik peningkatan rata-rata kelompok, dan uji hipotesis masing-masing  

menggunakan rumus yang sama seperti perhitungan pada tes kemampuan 

memahami konsep. Hasil pencapaian komunikasi ilmiah tulisan berdasarkan 

kategori nilai, masing-masing skor akan diberikan kriteria skor untuk masing-

masing jawaban. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung jumlah total skor siswa dari setiap jawaban 

2. Menghitung jumlah skor maksimum  

Nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑋 100                                                     (3.3) 

Adapun kategori nilai keterampilan komunikasi ilmiah tulisan dapat 

dilihat pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 

Kategori Nilai Keterampilan Komunikasi Ilmiah Tulisan  

Nilai Kategori 

≥ 81 Sangat Terampil 

66 – 80 Terampil 

46 – 65 Cukup Terampil 

≤ 45 Kurang Terampil 

(Kunandar, 2013) 

Berdasarkankategori dari suatu nilaimaka dapat dilihat peningkatan kinerja 

keterampilan komunikasi ilmiah tulisan yang dicapai. 

3.6.3.2 Analisis Keterampilan Komunikasi Ilmiah Lisan 

          Untuk mengetahui bagaimana proses keterampilan komunikasi ilmiah, 

penelitian ini menggunakan lembar penilaian selama proses kegiatan belajar 

mengajar, dengan menghitung persentase kinerja keterampilan komunikasi ilmiah 

lisan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Perkembangan keterampilan 

komunikasi ilmiah lisan dilihat berdasarkan bagaimana keterampilan siswa dalam 

proses pembelajaran dari pertemuan pertama, kedua serta ketiga. Analisis 

keterampilan komunikasi ilmiah lisan ditinjau dari berbagai aspek yang telah 

ditentukan pada format assesmen keterampilan komunikasi ilmiah lisan.Skor 

kinerja bervariasi dari 1,2, dan 3. Kinerja paling sempurna diberi skor 3 dan 
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kinerja kurang sempurna di beri skor 1. Rubrik disusun berdasarkan aspek 

keterampilan komunikasi ilmiah. Data yang diperoleh dari lembar observasi 

kinerja siswa adalah data kuantitatif yang dianalisis secara deskriptif dengan 

menghitung persentase. Langkah-langkah untuk mengolah data keterampilan 

komunikasi ilmiah lisan adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung jumlah total skor siswa dari setiap aspek kinerja yang diamati 

2) Menghitung persentase kinerja siswa, dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

  %Kinerja  =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑟𝑢𝑏𝑟𝑖𝑘
 𝑋 100                                           (3.4) 

           Kategori kinerja keterampilan komunikasi ilmiah lisan dapat dilihat pada 

Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 

Kategori Nilai Keterampilan Komunikasi Ilmiah Lisan  

Nilai Kategori 

≥ 81 Sangat Terampil 

66 – 80 Terampil 

46 – 65 Cukup Terampil 

≤ 45 Kurang Terampil 

(Kunandar, 2013) 

Berdasarkan kategori dari suatu nilai maka dapat dilihat peningkatan 

kinerja keterampilan komunikasi ilmiah lisan yang dicapai. 


