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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian
1.

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilaksanakan di SDN 1 Linggasari. SDN 1 Linggasari

merupakan salah satu Sekolah Dasar yang berada di Kelurahan Linggasari
Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, tepatnya berada di Jalan Ir. H Juanda No.
84. Jarak dari sekolah ke pusat Kabupaten ± 1,5 Km.
Sekolah Dasar Negeri 1 Linggasari Ciamis dulu bernama SDN Bebedilan 1
Ciamis berdiri tahun 1904 terakreditasi A. Perubahan nama SD tersebut
berdasarkan wilayah dan atas keputusan tahun 2006 berubah namanya menjadi
SDN 1 Linggasari yang merupakan gabungan dari dua Sekolah Dasar yaitu SDN
Bebedilan 1 dan SDN Galuh XVII.
2.

Populasi Penelitian
Menurut Arikunto (2010:173) “Populasi adalah keseluruhan subjek

penelitian”. Sedangkan menurut Sugiyono (2009: 80) “Populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulanya”.
Jadi populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapakan oleh peneliti untuk dipelajari
dan selanjutnya menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.
Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 1 Linggasari Kecamatan
Ciamis Kabupaten Ciamis yang berjumlah 55 orang siswa.
3.

Sampel Penelitian
Menurut Sugiyono (2010:118) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Usman dan Akbar (2009:43)
menyatakan “Sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan
menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling”. Sedangkan
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menurut Darmadi (2011:46) “Sampling adalah proses pemilihan sejumlah
individu suatu penelitian sedemikian rupa sehingga individu-individu tersebut
merupakan perwakilan kelompok yang lebih besar pada nama orang yang dipilih”.
Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat
berbagai teknik sampling yang digunakan.
Penentuan sampel dengan menggunakan nonequivalent control group design
berpedoman pada pendapat Damin (2002) dalam Yustiana (2011:35) yang
menyatakan bahwa ‘nonequivalent control group design adalah penentuan sampel
penelitian yang menggunakan keseluruhan populasi dengan menggunakan seluruh
populasi menjadi sampel tanpa mengklasifikasikan sampel tersebut’.
Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah sampe jenuh. Pedoman
penggunaan sampel jenuh berdasarkan pendapat Sugiono, (2009:125) yang
menyatakan bahwa “…bila jumlah populasi relative kecil kurang dari 30 orang,
atau membuat generaliasai dengan kesalahan relative kecil maka digunakan
sampel jenuh”. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 1
Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang berjumlah 55 orang siswa,
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.1
Data Siswa Kelas V SDN 1 Linggasari
Banyaknya Siswa
No.

Nama Sekolah

Jumlah
Laki-laki

Perempuan

1.

SDN 1 Linggasari Kelas V Rombel A

16

12

28

2.

SDN 1 Linggasari Kelas V Rombel B

15

12

27

Dari tabel data siswa yang dijadikan penelitian adalah Kelas VA berjumlah
28 orang yang terdiri dari 16 orang siswa laki-laki dan 12 orang siswa perempuan
sedangkan kelas VB berjumlah 27 orang orang terdiri dari 15 orang siswa lakilaki dan 12 orang siswa perempuan. Dalam penelitian ini siswa kelas VA
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ditetapkan sebagai kelas eksperimen, sedangkan siswa kelas V B ditetapkan
sebagai kelas kontrol.
B. Desain Penelitian
“Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan
dan pelaksanaan penelitian” (Sukardi, 2010:183). Desain penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Nonequivalent Control Group Designe.
Bentuk desain penelitian ini hampir sama dengan Pretest-Posttest Control Group
Design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol
tidak dipilih secara random. Kedua kelompok diberi pre test untuk mengetahui
keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol. Hasil pre test yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda
secara signifikan dengan kelompok kontrol. Bagan desain penelitian yang
dimaksud adalah:
E

O1

X1

O2

K

O3

X2

O4

Gambar 3.1 Desain Penelitian
Keterangan:
E

=

Kelas Eksperimen

K

=

Kelas Kontrol

O1 & O3

=

Tes awal sebelum perlakuan (Pre Test)

X1

=

Perlakuan terhadap kelas eksperimen

X2

=

Perlakuan terhadap kelas kontrol

O2 & O4

=

Tes akhir setelah perlakuan (Post Test)

Perlakuan (treatmen) terhadap kelompok eksperimen adalah pembelajaran
IPA tentang daur air dengan menggunakan pendekatan Brain Based Learning,
sedangkan perlakuan (treatmen) pada kelas kontrol adalah pembelajaran IPA
tentang daur air dengan menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional
(ceramah).
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Di dalam desain ini, pre test digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir
kritis siswa tentang materi daur air sebelum perlakuan (O1 & O3). Sedangkan post
test digunakan untuk mengukur kemampuan berpikit kritis siswa tentang daur air
setelah mendapat perlakuan (O2 & O4). Pre test dan post test dilakukan terhadap
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pre test dilakukan di awal pertemuan saja,
sedangkan post test dilakukan di akhir setiap pertemuan pembelajaran.
Untuk lebih memudahkan pelaksanaan penelitian, maka disajikan langkahlangkah atau alur penelitian dalam bentuk bagan berikut.
Studi Kepustakaan/Literatur dan
analisis lapangan

Penyusunan RPP
Pendekatan
Brain Based Learning

Penyusunan RPP
Pendekatan Konvensional

Menentukan hipotesis peneliti, uji coba, dan revisi instrumen

Penentuan subjek

Pre Test

Pelaksanaan Pembelajaran
Pendekatan Brain Based Learning

Observasi Keterlaksanaan
Pendekatan Pembelajaran
Brain Based Learning

Pelaksanaan Pembelajaran
Pendekatan Konvensional

Post Test

Pengumpulan Data

Analisis Data

Temuan
Dina Herawati, 2013
PENGARUH PENDEKATAN BRAIN BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA
PADA PEMBELAJARAN IPA
Kesimpulan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

35

Gambar 3.2 Alur Penelitian
C. Metode Penelitian
Menurut Sugiyono (2010:9) menyatakan bahwa “Metode penelitian pada
dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. “Penelitian eksperimen adalah
penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek
penelitian serta adanya kontrol” (Hatimah, dkk, 2007:101). Tujuan penelitian
eksperimen adalah untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat dan
seberapa besar hubungan sebab akibat tersebut. Untuk mengetahui seberapa besar
hubungan sebab akibat tersebut dilakukan dengan cara memberikan perlakuanperlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimen dan menyediakan kontrol
untuk perbandingan
Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Quasi
Eksperimental (eksperimen semu) jenis Nonequivalent Control Group. Menurut
Hatimah, dkk (2007:106) “Metode eksperimen semu adalah penelitian yang
mendekati percobaan sungguhan dimana tidak mungkin mengadakan kontrol,
memanipulasikan semua variabel yang relevan”. Penelitian Quasi Eksperimental
(eksperimen semu) ini melibatkan dua kelompok sampel yaitu kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang
diberi perlakuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Brain Based
Learning. Sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak diberi
perlakuan yaitu kelompok yang mengikuti pembelajaran tanpa menggunakan
pendekatan Brain Based Learning tetapi memperoleh pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional (ceramah).
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D. Definisi Operasional Variabel Penelitian
“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek
atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2009:61). Dalam
penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu varibel bebas dan variabel terikat.
“Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)” (Sugiyono, 2010:61).
Sedangkan menurut Darmadi (2011:176) mengatakan bahwa “variabel bebas
biasanya merupakan variabel yang dimanipulasi secara sistematis”. Variabel
bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan Brain Based Learning. Sedangkan
“Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat,
karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010:61). Variabel terikat dalam
penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis. Definisi operasional untuk kedua
variabel tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Pendekatan Brain Based Learning
Menurut Jensen (2008:12) menjelaskan bahwa Brain Based Learning adalah

“pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara alamiah
untuk belajar”. Selanjutnya Sapa’at (2009) juga mengungkapkan bahwa Brain
Based Learning (BBL) menawarkan sebuah konsep untuk menciptakan
pembelajaran yang berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak siswa.
Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan Brain Based Learning
sebagai pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran IPA
di kelas V SDN 1 Linggasari tentang materi Daur Air. Pengguanaan pendekatan
ini

dilaksanakan

berdasarkan

RPP

dengan

berpedoman

pada

tahapan

pembelajaran berbasis kemampuan otak atau pendekatan Brain Based Learning
(Jensen, 2008: 484-490), yaitu: pra-pemaparan, persiapan, inisiasi dan akuisisi,
elaborasi, inkubasi dan memasukkan memori, verifikasi dan pengecekan
keyakinan, dan perayaan dan integrasi. Pembelajaran dilakukan selama empat kali
pembelajaran. Untuk memperoleh data tentang keterlaksanaan pembelajaran
dengan menggunakan pendekatan Brain Based Learning digunakan lembar
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observasi dan untuk mengetahui respon siswa terhadap pendekatan tersebut
dengan menggunakan jurnal harian.
2.

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa
Kemampuan menurut wikepedia adalah sebuah penilaian terkini atas apa

yang dapat dilakukan seseorang. Menurut Ennis (Hassoubah, 2008:87), ‘berpikir
kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pada
pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan’.
Kemampuan berpikir kritis merupakan penilaian dari suatu proses aktif, teratur
dan penuh makna untuk mengolah atau menganalisis ide-ide atau informasi yang
berkaitan dengan penalaran yang diberikan secara cermat sehingga dapat
menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, indikator
kemampuan berpikir kritis dapat diturunkan dari aktivitas kritis siswa yang
dibatasi aspeknya. Adapun instrumen yang digunakan untuk mengukur
kemampuan berpikir kritis siswa yaitu dengan menggunakan instrumen
kemampuan berpikir kritis berupa soal tes objektif atau pilihan ganda. Tes ini
diberikan sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran (pretest-posttest
control group design) pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

E. Instrumen Penelitian
“Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur
fenomena alam maupun sosial yang diamati” (Sugiyono, 2010:148). Instrumen
penelitian digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan,
selain instrumen pengembangan bahan ajar (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran),
dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data, antara
lain (1) soal tes objektif (pilihan ganda) dengan empat opsi pilihan yang
digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis tentang daur air, (2)
lembar observasi untuk mengobservasi keterlaksanaan penggunaan pendekatan
Brain Based Learning dalam pembelajaran IPA tentang daur air. (3) jurnal harian
siswa untuk mengetahui respon/tanggapan siswa terhadap pembelajaran dengan
pendekatan Brain Based Learning yang mereka terima.
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1. Instrumen Tes Kemampuan Berpikir Kritis Siswa
Menurut Arikunto (2010:193) “Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan
serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan
intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok”. Pada
penelitian ini soal tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap
kemampuan berpikir kritis pada tentang materi daur air. Soal tes ini berbentuk tes
objektif. Butir-butir soal yang diberikan berupa soal-soal tes objektif berbentuk
soal pilihan ganda dengan empat opsi pilihan. “Soal pilihan ganda adalah bentuk
tes yang mempunyai satu jawaban yang benar dan paling tepat” (Sudjana,
2006:48). Untuk mempermudah penyusunan instrumen, maka digunakan kisi-kisi
instrumen. Kisi-kisi instrumen soal kemampuan berpikir kritis tentang daur air
ditunjukkan sebagai berikut.
Tabel 3.2
Kisi-kisi Instrumen Data Kemampuan Berpikir Kritis Siswa
Standar
Kompetensi
7. Memahami
perubahan
yang terjadi
di alam dan
hubunganny
a dengan
penggunaan
sumber daya
alam

Kompetensi Dasar

Indikator Materi

7.4 Mendeskripsikan  Mengenal konsep daur air
proses daur air dan
kegiatan manusia  Membedakan sumber air
yang
dapat
alami dan buatan
mempengaruhinya
 Menjelaskan
peristiwaperistiwa perubahan wujud
pada air yang terjadi pada
proses daur air
 Menerapkan pengetahuan
peristiwa perubahan wujud
pada air untuk memberi
label pada gambar/ilustrasi
daur air
 Menganalisis
proses
terjadinya daur air

 Mengidentifikasi kegiatan
manusia
yang
dapat
mempengaruhi daur air

32
33
2
3
6
4
8
10
11
14
7
9
12
13
15
16
17
18
19

No.
Aspek
Berpikir
Kritis
5
6
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
4
6
3
3
3
1
2

20
21
22

1
3
5

No.
Soal
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 Menganalisis
kegiatan
manusia
yang
dapat
mempengaruhi daur air

7.5
Mendeskripsikan
perlunya
penghematan air

 Menjelaskan manfaat air
bagi kehidupan manusia
 Menyebutkan pembiasaan
cara menghemat air

23
24
25
1
26
27
28
29
5
30
31
34
35

3
5
6
2
1
5
4
4
1
2
2
1
6

Keterangan mengenai aspek kemampuan berpikir kritis menurut Ennis
(Prasetyani,2012: 11) dengan indikator berpikir kritis yang dikembangkan peneliti
dapat dijelaskan pada tabel berikut :
Tabel 3.3
Analisis Soal Aspek Kemampuan Berpikir Kritis Siswa
Keterampilan
Berpikir Kritis
Elementary
clarification
(memberikan
penjelasan
sederhana)

Aspek
Keterampilan
Berpikir Kritis
1. Memfokuskan
pertanyaan

2. Menganalis
argument

3. Bertanya dan
menjawab
pertanyaan
tentang suatu
penjelasan atau
tantangan.

Indikator Kemampuan Berpikir
Kritis
 Mencari pernyataan yang jelas
dari setiap pertanyaan
(Mengindentifikasi dan
merumuskan pertanyaan)
 Mengidentifikasi dan
merumuskan kriteria-kriteria
untuk mempertimbangkan
jawaban yang mungkin
 Mengidentifikasi alasan (sebab)
yang dinyatakan (eksplisit)
 Membedakan informasi antara
yang relevan dan tidak relevan
(mengidentifikasi dan
menangani penyimpangan)
 Mencari persamaan dan
perbedaan
 Membuat ringkasan
 Mengapa demikian

No. Soal
5,18,26

6,20,34

1,2,3,4
30,31

10,11,14
7,8,9,19
16,21,
15,17,23
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Inference
(membuat
inferensi)

4. membuat
deduksi dan
mempertimbang
kan hasil
deduksi

 interpretasi pertanyaan

12,28,29

5. membuat
induksi dan
mempertimbang
kan hasil
induksi

 membuat
generalisasi;kehususan data
pembatasan terhadap alasan;
pengambilan contoh, tabel,
grafik.

22,24,27,
32

6. membuat
keputusan dan
mempertimbang
kan hasilnya

 memperhitungkan banyak
alternatif

13,25,33,
35

Soal yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk pilihan ganda, maka
pemberian skor tiap soal, jika dijawab benar diberi skor satu (1) dan jika salah
menjawab diberi skor nol (0).

2.

Instrumen Pengembangan Bahan Ajar, Format Observasi, dan jurnal
harian
Instrumen penelitian selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

pengembangan bahan ajar (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan lembar
observasi serta jurnal harian siswa. RPP digunakan sebagai acuan guru dalam
melaksanakan kegitan pembelajaran. RPP pembelajaran untuk kelas kontrol dan
kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran C tentang perangkat pembelajaran.
Instrumen pembelajaran lainnya adalah guru pengajar dan observer kegiatan
pembelajaran. Peneliti bertindak sebagai guru pengajar dan observernya yaitu
guru kelas VB di SDN 1 Linggasari. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan
pendekatan Brain Based Learning digunakanlah lembar observasi. Sebelumnya
lembar observasi ini didiskusikan dengan dosen pembimbing dan diuji cobakan
kan terlebih dahulu kemudian dijelaskan kepada observer.
Lembar observasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai
keterlaksanaan pembelajaran IPA menggunakan pendekatan Brain Based
Learning. Dalam lembar observasi terdapat indikator tahapan pembelajaran yang
diisi oleh observer. Format observasi mengenai keterlaksanaan pendekatan
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pembelajaran ini didiskusikan terlebih dahulu dengan dosen pembimbing. Format
observasi yang telah disusun telah diuji cobakan, selanjutnya dikoordinasikan
kepada observer agar tidak terjadi kesalah pahaman pada saat pengisian format
observasi tersebut. Format lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran dengan
pendekatan Brain Based Learning dapat dilihat pada lampiran A1-A4.
Selanjutnya jurnal harian siswa adalah karangan singkat yang dibuat siswa
setiap akhir pembelajaran. Tujuan diberikannya jurnal harian siswa ini adalah
untuk mengetahui bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran IPA dengan
pendekatan Brain Based Learning yang telah dilakukan, serta harapan siswa
untuk pembelajaran selanjutnya.
F. Proses Pengembangan Instrumen Penelitian
Setelah pembuatan instrumen selesai, langkah selanjutnya adalah pengujian
instrumen penelitian. Pengujian instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan
instrumen yang valid dan reliabel sehingga layak digunakan dalam penelitian.
“Suatu alat penilaian dikatakan mempunyai kualitas yang baik apabila alat
tersebut memiliki atau memenuhi dua hal, yakni ketepatannya atau validitasnya
dan ketetapan atau keajegannya atau reliabilitasnya” (Sudjana, 2006:12).
Uji instrumen penelitian dilaksanakan terhadap kelas VI Sekolah Dasar yang
sampelnya berbeda dengan sampel penelitian, tetapi diasumsikan kualitas sekolah
yang dimiliki sama. Pada penelitian ini, uji instrumen dilakukan terhadap siswa
kelas VI SDN 2 Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan kelas VI
SDN 2 Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dengan jumlah siswa
semuanya adalah 58 orang siswa.
1.

Uji Validitas Instrumen
“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan

atau kesahihan suatu instrumen” (Arikunto, 2010:211). Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Darmadi (2011:87) bahwa “validitas adalah tingkat dimana
suatu tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya Sugiyono
(2010:173) menyatakan bahwa “Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan
untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”. Jadi uji validitas dilakukan
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berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep yang diukur sehinggga
benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur). Instrumen yang valid berarti
alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Validitas
item ditunjukan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total (skor
total), perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item
dengan skor total item. Dari hasil penghitungan korelasi akan didapat suatu
koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item
dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak.
Pada penelitian ini cara pengujian validitas yang digunakan yaitu dengan
validitas internal. Untuk menguji validitas internal, sebelumnya instrumen
diujicobakan pada siswasiswi kelas VI SDN Sindangrasa 2 dan SDN 2 Linggasari.
Kemudian datanya ditabulasikan dengan bantuan program Microsoft Excel 2010.
Kemudian dilakukan pengujian analisis item. Sedangkan untuk mengetahui
validitas empiris bisa menggunakan uji statistik, yakni teknik korelasi Pearson
Product Moment, yaitu :
rhitung =

n XY   X  Y 

n  X

2

  X 

2

N  Y

2

  Y 

2



Dimana :
r hitung = Koefisien Korelasi
∑Xi

= Jumlah skor item

∑Yi

= Jumah skor total

N

= Jumlah responden.

(Riduwan, 2009 : 98)

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus : t hitung = r
Dimana :
t = Nilai thitung
r = Koefisien Korelasi hasil rhitung
n = Jumlah responden.
Distribusi (Tabel t) untuk α = 0,05 dan derajad kebebasan (dk = n - 2)
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Kaidah keputusan : Jika t hitung > t tabel berarti valid sebaliknya
Jika t hitung < t tabel berarti tidak valid.
Analisis item dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor butir dengan skor
total. Untuk memudahkan perhitungan, pengujian analisis ini menggunakan teknik
korelasi Pearson Product Moment dengan penghitungan yang dilakukan dengan
bantuan program Microsoft excel 2010. Hasil uji validitas terlampir di lampiran
B.2 .
Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung validitas adalah:
 Buka program Microsoft Exel 2010.

Gambar 3.3 : Kotak Tampilan Program Microsoft Excel 2010
 Memasukan tabulasi skor siswa yang ada pada lampiran B.1.
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Gambar 3.4: Kotak Tampilan Tabulasi Skor
 Menghitung koefisien korelasi rxy
 Menghitung t hitung
 Menghitung t tabel
 Jika t hitung > t tabel berarti valid, jika t hitung < t tabel berarti tidak valid.
2.

Uji Reliabilitas Instrumen
Disamping validitas, informasi tentang reliabilitas tes sangat diperlukan.

Sugiyono (2010:172) menyatakan bahwa ”instrumen yang reliabel adalah
instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang
sama, akan menghasilkan data yang sama”. Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Darmadi (2011:88) bahwa “reliabilitas adalah tingkat pada mana suatu tes secara
konsisten mengukur berapapun tes itu mengukur”. Jadi uji reliabilitas digunakan
untuk menetapkan dan mengetahui apakah instrumen sebagai alat ukur akan
menghasilkan data yang konsisten sehingga hasil suatu pengukuran itu dapat
dipercaya. Untuk mengetahui reliabilitas seluruh tes digunakan rumus :

=

Dimana :
r11 = Koefisien reliabilitas internal seluruh item
rb = Korelasi Product Moment antara belahan (ganjil-genap) atau (awal-akhir)
(Riduwan, 2009 : 102)
Untuk memudahkan proses perhitungan dalam pengujian analisis pada
penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan metode Cronbach’s Alpha dengan
penghitungan yang dibantu komputer program SPSS 16.0. Kriteria pengujian
reliabilitas menurut Uyanto (2009:282) yaitu: “bila ada butir atau item pada
kolom Alpha if Item Deleted memberi nilai koefisien yang lebih tinggi dari nilai
Alpha Cronbach keseluruhan, maka butir tidak reliabel dan sebaiknya dihilangkan
atau direvisi”.
Langkah-langkah uji reliabilitas pada program SPSS adalah sebagai berikut:
 Buka program SPSS16.0
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 Buka halaman Data View
 Masukan tabulasi skor siswa yang terdapat pada lampiran B.1.

Gambar 3.5 : Kotak Data View
 Klik Variabel View. Pada kolom Name ketik nomor 1 sampai nomor 35 tanpa
spasi (banyak butir soal). Untuk Type pilih Numeric. Kolom desimal diubah
menjadi 0. Kolom label diisi nomor 1 sampai nomor 35. Kolom Values diisi 1
“benar”, 0 “salah”. Pada kolom Measure pilih nominal untuk semua nomor.
 Klik Analyze >> Scale >> Reliability Analysis.

Gambar 3.6 : Kotak Petunjuk Ke Reliability Analisis
 Klik semua item (kecuali skor total), pindahkan variabel ke kotak items,
kemudian klik Statistics.
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Gambar 3.7 : Kotak Reliability Analisis
 Pada kotak dialog Descriptives for, klik Scale of item deleted.

Gambar 3.8 : Kotak Menu Reliability Analisis Statistics
 Kilik Continue
 Kemudian OK.

3.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen
Perhitungan uji validitas dan uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan

menganalisis data skor jawaban dari 58 siswa terhadap 35 butir soal uji coba
instrument

soal

tersebut.

Kriteria

pengujian

validitas

adalah

dengan

membandingkan antara koefisien korelasi (rhitung) dengan nilai tabel korelasi
Pearson Product Moment (rtabel). Kriterianya: “jika rhitung> rtabel maka instrumen
valid, sebaliknya jika rhitung< rtabel maka instrumen tidak valid” (Riduwan,
2010:98).
Sedangkan untuk pengujian reliabilitas dilakukan dengan membandingkan
nilai Alpha Cronbach. Kriterianya yaitu: “Bila ada butir atau item pada kolom
Alpha if Item Deleted memberi nilai koefisien yang lebih tinggi dari nilai Alpha
Cronbach keseluruhan, maka butir tidak reliabel dan sebaiknya dihilangkan atau
direvisi” (Stanislaus, 2010:41). Hasil pengujian validitas ditunjukkan pada tabel
3.4 berikut.
Tabel 3.4
Hasil Uji Validitas Instrumen Soal Kemampuan Berpikir Kritis
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Item Soal

rhitung

rtabel

Keterangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0,60
0,18
2,21
2,23
0,62
3,46
2,60
2,42
2,11
0,95
1,95
-0,10
3,37
2,29

Item Soal

rhitung

rtabel

Keterangan

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

0,79
2,55
2,99
0,97
2,52
2,54
1,84
1,85
2,69
0,81
6,27
-0,85
2,13
3,94
2,49
2,33
1,92
0,73
2,06

1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67

Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid

1,67
Tidak Valid
1,67
Tidak Valid
1,67
Valid
1,67
Valid
1,67
Tidak Valid
1,67
Valid
1,67
Valid
1,67
Valid
1,67
Valid
1,67
Tidak Valid
1,67
Valid
1,67
Tidak Valid
1,67
Valid
1,67
Valid
Tabel 3.4
Hasil Uji Validitas Instrumen Soal Kemampuan Berpikir Kritis
(Lanjutan)
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34
35

3,72
4,04

1,67
1,67

Valid
Valid

Berdasarkan tabel 3.4, diketahui bahwa dari 35 soal terdapat 25 soal valid
dan 10 soal tidak valid, dari 10 soal itu tidak valid karena nilai rhitung lebih kecil
dari pada nilai rtabel. Untuk item soal yang tidak valid, yaitu soal nomor 1, 2, 5, 10,
12, 15, 18, 24, 26, dan 32. Pada penelitian ini, item pertanyaan yang tidak valid
tidak dihilangkan semua. Item pertanyaan yang dihilangkan adalah item
pertanyaan yang tidak valid tetapi indikator pembelajarnnya terwakili dengan item
pertanyaanyang lainnya yang valid.
Sedangkan item pertanyaan yang tidak dihilangkan adalah item pertanyaan
yang tidak valid dan indikator pembelajarannya belum terwakili dengan item
pertanyaan yang valid. Item pertanyaan ini direvisi baik dari segi konstruksi
maupun bahasa kemudian diuji cobakan kembali sehingga item pertanyaan
tersebut valid. Hal ini dilakukan setelah peneliti berkonsultasi dengan
pembimbing. Beliau berpendapat bahwa “item pertanyaan yang tidak valid boleh
dihilangkan asalkan ada item pertanyaan lain yang valid dan mewakili indikator
pembelajaran”.
Setelah melakukan uji validitas, item-item soal yang valid di uji
reliabilitasnya. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi
instrumen penelitian. Hasil uji reliabiltas menggunakan program SPSS 16.0
ditunjukkan sebagai berikut.
Tabel 3.5
Hasil Perhitungan Pengujian Reliabilitas
Cronbach's Alpha

N of Items
.660

35

Dari tabel diatas, diperoleh alpha cronbach sebesar 0,660. Pengujian
dilakukan dengan membandingkan nilai Alpha Cronbach, apabila alpha cronbach
lebih kecil maka item tersebut reliabel, begitupun sebaliknya. Rekapitulasi hasil
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uji reliabilitas instrumen butir soal kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan
program SPSS 16.0 ditunjukkan pada tabel berikut

Item
Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tabel 3.6
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Soal Kemampuan Bepikir Kritis
Cronbach's Alpha if
Nilai Alpha
Keterangan
Item Deleted
Cronbach
0,660
0,660
Reliabel
0,662
0,660
Tidak Reliabel
0,652
0,660
Reliabel
0,652
0,660
Reliabel
0,660
0,660
Reliabel
0,646
0,660
Reliabel
0,651
0,660
Reliabel
0,651
0,660
Reliabel
0,653
0,660
Reliabel
0,659
0,660
Reliabel
0,654
0,660
Reliabel
0,666
0,660
Tidak Reliabel
Tabel 3.6
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Soal Kemampuan Bepikir Kritis
(Lanjutan)
0,650
0,652
0,661
0,650
0,648
0,659
0,650
0,651
0,654
0,654
0,650
0,660
0,633
0,668
0,653
0,650

0,660
0,660
0,660
0,660
0,660
0,660
0,660
0,660
0,660
0,660
0,660
0,660
0,660
0,660
0,660
0,660

Reliabel
Reliabel
Tidak Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Tidak Reliabel
Reliabel
Reliabel
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29
30
31
32
33
34
35

0,654
0,652
0,654
0,661
0,653
0,649
0,645

0,660
0,660
0,660
0,660
0,660
0,660
0,660

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Tidak Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas, dengan menggunakan
program SPSS 16.0 diperoleh nilai Alpha Cronbach keseluruhan sebesar 0,660.
Dengan demikian terdapat 30 item pertanyaan yang reliabel dan 5 item pertanyaan
yang tidak reliabel. Pertanyaan yang tidak reliabel yaitu item pertanyaan No. 2,
12, 15, 26 dan 32 dihilangkan. Selanjutnya item pertanyaan yang tidak valid tetapi
reliabel yaitu item pertanyaan No. 1, 18, 24 direvisi dan diujikan kembali,
sehingga item pertanyaan tersebut tetap diujikan pada objek penelitian. Sedangkan
item pertanyaan No. 5 dan 10 dihilangkan karena sudah terwakili indikator
pembelajarannya oleh item pertanyaan lain yang sudah valid dan reliabel. Hasil
dari perubahan butir soal kemampuan berpikir kritis yang telah direvisi adalah
sebagai berikut.
Tabel 3.7
Revisi Butir Soal Kemampuan Berpikir Kritis
No.
Butir
Stem Sebelum Direvisi
Soal
1
Pencemaran air dapat berasal dari
limbah industri.
SEBAB
Limbah industri adalah bahan kimia
yang digunakan di pabrik-pabrik
dan dapat menimbulkan polusi bagi
lingkungan sekitar.

Stem Setelah Direvisi
Pencemaran air dapat berasal dari
limbah industri.
SEBAB
Limbah industri merupakan bahan
kimia yang digunakan di pabrikpabrik dan dapat menimbulkan
pencemaran air bagi lingkungan
sekitar.
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18

Hari Minggu yang lalu Nina, Lina, Hari Minggu yang lalu Candra,
dan Susi diajak bersepeda oleh Anton, dan Bagas diajak bersepeda
Ayah Nina ke kota. Ketika mereka oleh Ayah Candra ke kota. Ketika
sedang bersepeda tiba-tiba hujan. mereka sedang bersepeda tiba-tiba
Dikarenakan
hujan
akhirnya hujan. Dikarenakan hujan akhirnya
mereka beristirahat sambil mencari mereka beristirahat sambil mencari
tempat
yang teduh.
Sambil tempat
yang teduh.
Sambil
menunggu hujan reda tiba-tiba Nina menunggu hujan reda tiba-tiba
bertanya kepada ayahnya, “Ayah, Candra bertanya kepada ayahnya,
kenapa kok bisa turun hujan?” “Ayah, kenapa kok bisa turun
kemudian tiba-tiba Susi juga hujan?” kemudian tiba-tiba Bagas
bertanya “Om, sebenarnya air di juga bertanya “Om, sebenarnya air
dunia ini akan habis apa tidak, di dunia ini akan habis apa tidak,
kalau misalnya air di bumi ini tidak kalau misalnya air di bumi ini tidak
akan habis mengapa di daerah kita akan habis mengapa di daerah kita
masih
banyak
daerah
yang masih
banyak
daerah
yang
mengalami
kekeringan?”. mengalami
kekeringan?”.
Kemudian Lina pun tidak kalah Kemudian Anton pun tidak kalah
penasarannya
dengan
kedua penasarannya
dengan
kedua
temannya, dia pun bertanya kepada temannya, dia pun bertanya kepada
Ayah Nina “Om, sebenarnya air itu Ayah Candra “Om, sebenarnya air
penting apa tidak untuk kehidupan itu penting apa tidak untuk
manusia?”
kehidupan manusia?”
Sebelum
pertanyaan-pertanyaan Sebelum
pertanyaan-pertanyaan
yang dikemukakan oleh Nina,
yang dikemukakan oleh Candra,
Susi dan Lina dijawab oleh Ayah Bagas, dan Anton dijawab oleh
Nina, menurut pendapat kalian Ayah Candra, menurut pendapat
pertanyaan
manakah
yang kalian pertanyaan manakah yang
jawabannya berhubungan dengan
jawabannya berhubungan dengan
Tabel 3.7
Revisi Butir Soal Kemampuan Berpikir Kritis
(Lanjutan)
penjelasan proses terjadinya daur penjelasan proses terjadinya daur
air . . . .
air . . . .
a. Nina dan Susi
a. Candra dan Bagas
b. Nina
b. Candra
c. Susi
c. Bagas
d. Lina dan Susi
d. Anton dan Bagas
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24.

Hutan yang gundul karena
penebangan liar menyebabkan air
hujan langsung jatuh ke tanah. Hal
ini menyebabkan air tidak dapat
diserap dengan baik oleh tanah
karena langsung mengalir ke
sungai dan danau. Selain itu,
apabila terjadi hujan terus menerus
dapat mengakibatkan longsor dan
banjir.
Dari pernyataan tersebut, apa
penyebab utama terjadinya longsor
dan banjir ?
a. Penebangan pohon di hutan
b. Penanaman pohon di hutan
c. Hutan yang gundul
d. Hutan yang rindang

Hutan yang gundul karena
penebangan liar menyebabkan air
hujan langsung jatuh ke tanah. Air
hujan yang jatuh ke tanah tersebut
tidak dapat diserap dengan baik
oleh tanah karena hutan yang
gundul tidak memiliki pohon dan
akar sehingga air langsung
mengalir ke sungai dan danau.
Selain itu, apabila terjadi hujan
terus
menerus
dapat
mengakibatkan longsor dan banjir.
Dari pernyataan tersebut, apa
penyebab utama terjadinya longsor
dan banjir ?
a. Penebangan pohon di hutan
b. Penanaman pohon di hutan
c. Hutan yang gundul
d. Hutan yang rindang

Dari hasil uji coba instrumen dan sudah dilakukan revisi, didapatkan
instrumen penelitian untuk soal kemampuan berpikir kritis dengan materi (kisikisi) sebagaimana ditunjukkan pada lampiran B.5, dan instrumen soal kemampuan
berpikir kritis ditunjukkan pada lampiran B.6. Pemilihan didasarkan pada
pertimbangan: (1) hasil uji validitas dan reliabilitas, (2) keterkaitan dengan
indikator kompetensi kemampuan berpikir kritis tentang materi daur air, dan (3)
kualitas soal. Kualitas soal yang diolah dalam penelitian ini adalah tingkat
kesukaran soal.
4.

Seleksi Butir-Butir Soal untuk Instrumen Penelitian
Mengutip pendapat Aiken (1994) dalam Nurramdani (2012:56) mengatakan

bahwa ‘Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal
pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk
indeks’. Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik
adalah adanya keseimbangan jumlah soal dari ketiga tingkat kesukaran soal.
Keseimbangan yang dimaksud adalah soal-soal yang termasuk mudah, sedang,
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dan sukar. Cara melakukan analisa tingkat kesukaran menurut Rukmana
(2006:99) adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
TK 

B
N

Keterangan:
TK

: Tingkat Kesukaran

∑B

: Banyaknya siswa yang menjawab benar

N

: Jumlah Siswa / Testee
Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks

kesukaran (difficulty index). Perhitungan indeks tingkat kesukaran ini dilakukan
untuk setiap butir soal. Indeks tingkat kesukaran dinyatakan dalam proporsi yang
besarnya berkisar 0,00 – 1,00.
Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks tingkat kesukaran yang
diperoleh, maka makin sukar soal tersebut. Sebaliknya semakin besar indeks
tingkat kesukaran yang diperoleh, maka makin mudah soal tersebut. Kriteria
indeks kesukaran soal adalah:
Tabel 3.8
Interpretasi Indeks Kesukaran
Indeks
Tingkat Kesukaran
0,00 – 0,30

sukar

0,31 – 0,70

sedang

0,71 – 1,00

mudah
(Rukmana, 2006: 99)

Pengujian tingkat kesulitan butir soal pada penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan program komputer Microsoft Excel 2010. Hasil perhitungan untuk
tingkat kesukaran adalah sebagai berikut.
Tabel 3.9
Hasil Uji Tingkat Kesukaran Instrumen Soal Kemampuan Berpikir Kritis
Indeks
Item Soal

Kesukaran

Indeks
Kategori Soal

Item Soal

Kesukaran

Kategori Soal
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1

0,90

Mudah

19

0,60

Sedang

2

0,88

Mudah

20

0,72

Mudah

3

0,59

Sedang

21

0,67

Sedang

4

0,47

Sedang

22

0,74

Mudah

5

0,93

Mudah

23

0,69

Sedang

6

0,74

Mudah

24

0,81

Mudah

7

0,83

Mudah

25

0,62

Sedang

8

0,67

Sedang

26

0,83

Mudah

9

0,60

Sedang

27

0,84

Mudah

10

0,90

Mudah

28

0,93

Mudah

11

0,60

Sedang

29

0,95

Mudah

12

0,66

Sedang

30

0,81

Mudah

13

0,91

Mudah

31

0,84

Mudah

14

0,59

Sedang

32

0,40

Sedang

15

0,64

Sedang

33

0,52

Sedang

16

0,43

Sedang

34

0,90

Mudah

17

0,40

Sedang

35

0,83

Mudah

18

0,95

Mudah

Berdasarkan hasil keseluruhan uji validitas, reliablitas, dan kualitas butir soal
maka dapat disimpulkan bahwa dari 35 butir soal yang diuji coba, 28 butir soal
dipilih untuk digunakan sebagai instrumen penelitian yang valid dan reliabel
untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa tentang daur air. Soal-soal yang
dipilih, lebih dahulu diperbaiki dalam hal redaksinya, kemudian disusun menjadi
satu set soal.
G. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Langkah
pengumpulan data sangat penting dilakukan untuk menjawab dan memecahkan
masalah penelitian. Menurut Abdurahman (2011:38) “teknik pengumpulan data
adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data”.
Pengumpulan data

dilaksanakan pada bulan April 2013 di Kelas V SDN 1
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Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sebagai obyek yang diteliti.
Prosedur yang ditempuh dalam tahapan pengumpulan data ini adalah melakukan
penelitian secara langsung ke obyeknya melalui pembelajaran langsung di kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya teknik yang digunakan untuk
memperoleh data yang sesuai dengan tujuan dan pokok masalah dalam penelitian
ini adalah melalui tes kemampuan berpikir kritis dalam bentuk tes objektif, lembar
observasi untuk mengetahui keterlaksanaan pendekatan Brain Based Learning,
dan dokumentasi pembelajaran IPA kelas V dengan materi daur air serta Jurnal
Harian siswa untuk mengetahui respon siswa terhadap pendekatan Brain Based
Learning di kelas eksperimen.
1. Tes
Menurut Riduwan (2010:76) “Tes sebagai instrument pengumpul data adalah
serangkaian

pertanyaan

yang

digunakan

untuk

mengukur

keterampilan

pengetahuan, intelegensi atau bakat yang dimiliki individu”.
Tes pada penelitian ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada
aspek kemampuan berpikir kritis siswa menurut Ennis (Prasetyani, 2012) tentang
materi daur air. Aspek berpikir kritis yang diukur pada penelitian ini dibatasi
hanya pada keterampilan berpikir kritisi Elementary Clarification (memberikan
penjelasan sederhana) yang terdiri dari aspek memfokuskan pertanyaan,
menganalisis argument serta bertanya dan menjawab pertanyaan tentang suatu
penjelasan atau tantangan. Selanjutnya keterampilan berpikir kritis Inference
(membuat

inferensi)

yang

terdiri

dari

aspek

membuat

deduksi

dan

memepertimbangkan hasil deduksi, membuat induksi dan mempertimbangkan
hasil induksi, serta membuat keputusan dan mempertimbangkan hasilnya.
Peneliti memilih tes sebagai alat pengumpul data yang berupa pre test dan
post test. Pre test diberikan sebelum melakukan proses pembelajaran, hal tersebut
untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Sedangkan post test diberikan setelah
siswa melakukan pembelajaran, hal tersebut untuk mengetahui sejauh mana siswa
memahami terhadap materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Pemberian
tes ini diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.
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2.

Lembar Observasi
”Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan” (Riduwan, 2010:76).
Observasi terhadap guru yang dilakukan oleh observer bertujuan untuk menilai
kesesuaian antara rencana pelaksanaan pembelajaran dengan pelaksanaan di kelas.
Observasi hanya dilaksanakan di kelas eksperimen oleh guru kelas V SDN 1
Linggasari yang bertindak sebagai observer. Sedangkan peneliti bertindak sebagai
guru pengajar. Instrumen observasi berbentuk rating scale, dimana observer
hanya memberikan tanda ceklish () pada kolom yang sesuai dengan aktivitas
yang diobservasi.
3. Jurnal Harian Siswa
Tekniknya setiap akhir pembelajaran siswa menuliskan kesan, pesan dan
harapan untuk pembelajaran IPA. Tujuan mengisis jurnal untuk mengetahui
pendapat mereka mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan
pendekatan Brain Based Learning dan masukan pendapat mereka untuk
pertemuan selanjutnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini akan
dijelaskan pada tabel berikut.
Tabel 3.10
Teknik Pengumpulan Data

No
1.

Teknik
Pengumpulan
Data

Data
Kemampuan Berpikir Kritis
Siswa

Tes

Jenis Data
Primer

Sumber
Siswa kelas
eksperimen dan
kelas kontrol

Tabel 3.10
Teknik Pengumpulan Data
(Lanjutan)
2.

Keterlaksanaan pendekatan
pembelajaran Brain Based
Learning dalam
pembelajaran IPA tentang
daur air.

Observasi

Sekunder

Peneliti sebagai
guru
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3.

Tanggapan siswa terhadap
pembelajaran dengan
pendekatan pembelajaran
Brain Based Learning dalam
pembelajaran IPA tentang
daur air.

Jurnal harian
siswa

Sekunder

Siswa kelas
eksperimen

H. Analisis Data
Kegiatan analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh
responden atau sumber data telah terkumpul. Selanjutnya data yang dihasilkan
dari pengumpulan data diolah melalui beberapa tahap sebagai berikut:
1. Persiapan mencakup mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi,
mengecek kelengkapan data, dan mengecek macam isian data.
2. Tabulasi
Kegiatan pada langkah tabulasi ini, antara lain: pemberian skor, menghitung
skor dari setiap jawaban baik pada pretest maupun posttest, dan
mentabulasikan data ke dalam tabel. Karena soal yang digunakan dalam
penelitian ini berbentuk pilihan ganda, maka pemberian skor tiap soal, jika
menjawab benar diberi skor satu (1) dan jika menjawab salah diberi skor nol
(0). Setelah perhitungan skor baik pada pretest maupun posttest selesai maka
dilanjutkan dengan menghitung normal gain. Hasil untuk skor pretest, posttest
dan skor tiap indikator yang diperoleh siswa terdapat pada lampiran D.
3. Analisis Statistik
a. Analisis Deskriptif
Analisis Deskripstif dimaksudkan untuk mengetahui gambaran umum dari
masing-masing variabel. Hal yang dilakukan dalam analisis deskriptif ini adalah
mengolah data setiap variabel tersebut. Pengolahan data secara statistik deskriptif
berkaitan dengan upaya menjawab atau menjelaskan permasalahan yang
berhubungan dengan:
1) Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa tentang daur air pada
pembelajaran

IPA

dengan

menggunakan

pendekatan

pembelajaran

konvensional di kelas V SDN 1 Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten
Ciamis?
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2) Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa tentang daur air pada
pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan Brain Based Learning di
kelas V SDN 1 Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?
Untuk menjawab menjawab permasalahan di atas (tentang kemampuan
berpikir kritis siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen), prosedur
pengolahan data meliputi:
a.

Pemberian skor dan nilai terhadap jawaban pre test dan post test siswa untuk
masing-masing kelas kontrol dan kelas eksperimen.

b.

Melakukan olah data statistik deskriptif terhadap nilai pre test dan post test
siswa untuk masing-masing kelas kontrol dan kelas eksperimen.

c.

Berdasarkan hasil olah data statistik deskriptif, maka dideskripsikan kualitas
kemampuan berpikir siswa pada masing-masing kelas, baik kelas kontrol
maupun kelas eksperimen.

d.

Untuk melengkapi informasi kemampuan berpikir kritis siswa juga dilakukan
perhitungan normal gain antara nilai pre test dengan nilai post test untuk
masing-masing kelas kontrol dan kelas eksperimen.
Kategori pencapaian kemampuan berpikir kritis didasarkan pada interval

kategori hasil belajar menurut Cece Rahmat dan Solehudin (2006:65) dengan
ketentuan sebagai berikut.
Tabel 3.11
Rambu-Rambu Interval Kategori Kemampaun Berpikir Kritis
No.
1.
2.

Rambu-rambu Interval Nilai
X≥

ideal +

ideal +

Sangat Tinggi

1,5 Sideal

0,5 Sideal ≤ X <

Kategori

ideal +

1,5 Sideal Tinggi

Tabel 3.11
Rambu-Rambu Interval Kategori Kemampaun Berpikir Kritis
(Lanjutan)
3.

ideal -

0,5 Sideal ≤ X <

ideal +

4.

ideal -

1,5 Sideal ≤ X <

ideal -

0,5 Sideal

Sedang

0,5 Sideal

Rendah
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5.

X<

ideal -

Sangat Rendah

1,5 Sideal

Penjelasan interval kategori kemampuan berpikir kritis diuraikan sebagai berikut.
ideal

= Xideal, Sideal =

ideal,

Xideal (Nilai ideal)

Untuk keperluan analisis kualitas peningkatan hasil belajar dilakukan
perhitungan normal gain terhadap perbedaan antara nilai post test dan nilai pre
test. Rumus normal gain (Ngain) menurut Meltzer (2002) adalah:
Normal Gain =
Tabel 3.12
Kategori Interpretasi Normal Gain
Normal Gain

Tafsiran

< 0,40

Tidak efektif

0,40 – 0,55

Kurang efektif

0,56 – 0,75

Cukup efektif

> 0,76

Efektif

Normal gain adalah perbandingan antara selisih nilai post test dengan nilai
pre test dan selisih nilai ideal dengan nilai pre test. Normal gain digunakan untuk
mengetahui peningkatan pemahaman atau kemampuan berpikir kritis siswa
setelah pembelajaran dilaksanakan.
b. Uji Hipotesis
Pengolahan data untuk uji hipotesis berhubungan dengan keperluan uji
signifikansi peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada masing-masing
kelas kontrol dan kelas eksperimen, serta untuk menjawab rumusan masalah
bagian 4 dan 5. Dalam penelitian ini, seluruh teknik pengolahan data untuk
keperluan uji stastik (uji hipotesis) sepenuhnya menggunakan program aplikasi
software SPSS 16.0 for Windows. Rambu-rambu uji hipotesis tersebut adalah
sebagai berikut:
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1) Uji Asumsi
Uji asumsi dilakukan untuk menentukan jenis statistik pengolahan data,
apakah menggunakan statistik parametrik atau non parametrik. Hal yang
dilakukan dalam uji asumsi adalah uji normalitas dan uji homogenitas.
a) Uji Normalitas
Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah populasi data
berdistribusi normal atau tidak (Priyatno, 2010:71). Jika data tersebut berdistribusi
normal, maka data dianalisis menggunakan statistik parametrik. Sedangkan jika
data yang diperoleh tidak berdistribusi normal, maka menggunakan statistik non
parametrik.
Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 16.0.
dengan Uji kolmogorov-smirnov.
Langkah-langkah penggunaan program SPSS 16.0 untuk menguji normalitas
adalah sebagai berikut:
 Buka program SPSS.
 Masukkan data pada sheet Variable View atau Entry data yang akan
dianalisis.
 Pilih menu Analyze >> Nonparametric Tests >> 1-Sampel K-S.

Gambar 3.9 Menu Analyze >> Nonparametric Tests >> 1-Sampel K-S
 Masukkan nilai ke kotak Test Variable List, kemudian klik OK
.
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Gambar 3.10 Kotak Dialog One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Cara mengetahui signifikan atau tidak signifikan hasil uji normalitas adalah
dengan memperhatikan bilangan pada Asymp. Sig (2-tailed). Untuk menentukan
kenormalan, kriteria yang berlaku adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan hipotesis.
2. Tetapkan tarap signifikansi uji misalnya a = 0,05.
3. Bandingkan p dengan taraf signifikansi yang diperoleh.
4. Jika signifikansi yang diperoleh > a, maka sampel berasal dari populasi
yang berdistribusi normal.
5. Jika signifikansi yang diperoleh < a, maka sampel bukan berasal dari
populasi yang berdistribusi normal.
b) Uji Homogenitas
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian
populasi data adalah sama atau tidak (Priyatno, 2010:76). Pada penelitian ini, uji
homogenitas data dilakukan dengan bantuan program SPSS 16.0, langkahlangkahnya sebagai berikut:
 Buka program SPSS, kemudian masukkan data pada sheet variable view
 Pilih menu Analyze >> Deskriptives Statistics >> Explore

Gambar 3.11 Menu Analyze >> Deskriptives Statistics >> Explore
 Masukkan nilai pada Dependent List, dan kelas pada Factor List.
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Gambar 3.12 Kotak Dialog Explore
 Klik Plots, pilih Levense Test untuk Untransormed, klik Continue, lalu OK

Gambar 3.13 Kotak Dialog Explore: Plots
Cara mengetahui signifikan atau tidak signifikan hasil uji homogenitas adalah
dengan memperhatikan bilangan pada (Sig.) Based on Mean. Untuk menetapkan
homogenitas digunakan pedoman sebagai berikut:
1. Menentukan hipotesis.
2. Tetapkan tarap signifikansi uji, misalnya a = 0,05.
3. Bandingkan p dengan taraf signifikansi yang diperoleh.
4. Jika signifikansi yang diperoleh > a, maka variansi setiap sampel sama
(homogen).
5. Jika signifikansi yang diperoleh < a, maka variansi setiap sampel tidak
sama (tidak homogen).
2) Uji Hipotesis Statistik
Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas data, kemudian dilakukan
Uji hipotesis statistik terdiri dari uji komparasi dan uji hipotesis statistik
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penelitian. Uji komparasi dan uji hipotesis statistik ini dilakukan untuk
mendapatkan informasi mengenai perbedaan kemampuan berpikir kritis antara
kelas kontrol dan kelas eksperimen.
a)

Uji Komparasi
Uji komparasi ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan

penguasaan kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas kontrol dengan
penguasaan kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen. Dalam
penelitian ini untuk mengetahui perbedaan rerata pre test dengan rerata post test
pada kelas kontrol dan eksperimen menggunakan uji Paired Samples T Test.
Sedangkan untuk mengetahui perbedaan rerata pre test kelas kontrol dengan rerata
pre test kelas eksperimen, perbedaan rerata post test kelas kontrol dengan rerata
post test kelas eksperimen, dan perbedaan rerata normal gain kelas kontrol dengan
rerata normal gain kelas eksperimen menggunakan uji Independent Sample TTest. Langkah-langkahnya perhitungan Paired Sample T Test adalah sebagai
berikut:
 Buka program SPSS.16.0
 Masukkan data yang akan dianalis (variabel nilai pre test dan post test kelas
kontrol dan kelas eksperimen) pada sheet Variable View
 Pilih menu Analyze >> Compare Means >> Paired Sample T-Test

Gambar 3.14 Menu Analyze >> Compare Means >> Paired Sample T-Test
 Masukan nilai ke kotak Paired Variables, kemudian klik OK.

Dina Herawati, 2013
PENGARUH PENDEKATAN BRAIN BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA
PADA PEMBELAJARAN IPA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

64

Gambar 3.15 Kotak Dialog Paired Sample T-Test
Cara mengetahui ada tidaknya perbedaan rerata pre test dengan rerata post
test pada kelas kontrol dan eksperimen adalah dengan memperhatikan bilangan
pada Sig. (2-tailed). Untuk menetapkan ada tidaknya perbedaan itu digunakan
pedoman sebagai berikut:
1. Menentukan hipotesis.
2. Tetapkan tarap signifikansi uji, misalnya a = 0,05.
3. Bandingkan p dengan taraf signifikansi yang diperoleh.
4. Jika signifikansi yang diperoleh > a, maka tidak ada perbedaan yang
signifikan antara rerata nilai pre test dengan rerata nilai post test.
5. Jika signifikansi yang diperoleh < a, maka ada perbedaan yang signifikan
antara rerata nilai pre test dengan rerata nilai post test.
Selanjutnya langkah-langkah untuk perhitungan Independen Sample T Test.
dengan program SPSS 16.0 adalah sebagai berikut:
 Buka program SPSS
 Pilih menu Analyze >> Compare Means >> Independent Sample T-Test

Gambar 3.16 Menu Analyze >> Compare Means >> Independent Sample T-Test
 Masukan nilai ke kotak Test Variable dan kelas ke kotak Grouping Variable.
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Gambar 3.17 Kotak Dialog Independent Sample T-Test
 Klik Define Group, pada group 1 ketik 1 dan pada group 2 ketik 2, lalu klik
Continue, kemudian klik OK.

Gambar 3.18 Kotak Dialog Define Group
Cara mengetahui ada tidaknya perbedaan rerata nilai pre test kelas kontrol
dengan rerata nilai pre test kelas eksperimen adalah dengan memperhatikan
bilangan pada Sig. (2-tailed). Untuk menetapkan ada tidaknya perbedaan itu
digunakan pedoman sebagai berikut:
1. Menentukan Hipotesis
2. Menentukan taraf signifikansi. Nilai a adalah 0,05.
3. Bandingkan p dengan taraf signifikansi yang diperoleh.
4. Jika signifikansi yang diperoleh < a, maka Ha diterima, H0 ditolak.
5. Jika signifikansi yang diperoleh > a, maka H0 diterima, Ha ditolak.
b)

Uji Hipotesis Statistik Penelitian
Hipotesis statistik pada penelitian ini tentang pengaruh pendekatan Brain

Based Learning terhadap kemamapuan berpikir kritis siswa tentang proses daur
air ditetapkan kaidah pengambilan keputusannya. Untuk hal itu, terlebih dahulu
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dirumuskan hipotesis kerja H0 dan Ha. Hipotesis kerja pada penelitian ini adalah
sebagai berikut sebagai berikut:
Hipotesis nol (H0):
tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran
IPA tentang daur air antara siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan Brain Based Learning dengan siswa yang
mendapatkan pembelajaran tanpa menggunakan pendekatan Brain Based
Learning.
Hipotesis alternatif (Ha):
terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA
tentang daur air antara siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan Brain Based Learning dengan siswa yang
mendapatkan pembelajaran tanpa menggunakan pendekatan Brain Based
Learning.
Sedangkan hipotesis statistik penelitian adalah:
H0 : µ1 = µ2
Ha : µ1 ≠ µ2
Keterangan
µ1

: kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan pendekatan Brain
Based Learning.

µ2

: kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan pendekatan
pembelajaran konvensional (ceramah).
Ketentuan yang digunakan adalah jika µ1 = µ2, maka H0 diterima, dan jika µ1

≠ µ2, maka H0 ditolak dan Ha diterima.
Setelah mengetahui ada tidaknya perbedaan dari kedua sampel tersebut, maka
dapat disimpulkan mengenai berpengaruh tidaknya penggunaan pendekatan Brain
Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa tentang Daur Air pada
pembelajaran IPA di kelas V SDN 1 Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten
Ciamis.
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