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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Sampel Penelitian 

Panggabean (2001) mengemukakan bahwa populasi merupakan 

totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil perhitungan maupun 

pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai 

sekumpulan objek yang dibatasi oleh kriterium atau pembatasan tertentu. 

Sedangkan yang dimaksud dengan sampel ialah sebagian dari populasi yang 

dianggap mewakili seluruh karakteristik populasi (sampel representatif). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII salah 

satu SMP di kota Indramayu tahun ajaran 2012/2013, sedangkan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas dari keseluruhan 

populasi yang dipilih secara  cluster random sampling. 

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah dengan model The 

Randomized Pretest–Posttest Control Group Design (Fraenkel, 1993). Desain 

penelitian ini digunakan agar dapat membandingkan peningkatan pemahaman 

konsep dan technological literacy antara siswa yang mendapatkan penerapan 

PTD dengan tanpa penerapan PTD pada pembelajaran fisika. Sehingga pada 

desain ini terdapat kelas eksperimen yakni kelas yang mendapatkan perlakuan 

(treatment) dengan menerapkan PTD pada pembelajaran fisika dan kelas 

pembanding yakni kelas yang mendapatkan perlakuan (treatment) dengan 

tanpa menerapkan PTD pada pembelajaran fisika. Skema The Randomized 

Pretest – Posttest Control Group Design seperti pada Gambar 3.1 berikut ini. 

Kelompok Random Pre-test Treatmen Post-test 

Eksperimen R O1 Xa O2 

Kontrol  R O1 Xb O2 

Gambar  3.1 Skema Randomized Control Group Pretest – Posttest Design 
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Keterangan: 

R  = Pemilihan kelas secara acak 

Xa = Treatment (pembelajaran fisika dengan menerapkan PTD) 

Xb  = Treatment (pembelajaran fisika tanpa menerapkan PTD) 

O1 = Pre-test  

O2  = Post-test 

Dalam penelitian ini, sampel penelitian akan diberi perlakuan 

(treatment) yaitu berupa penerapan PTD pada pembelajaran fisika untuk kelas 

eksperimen dan pembelajaran fisika tanpa menerapkan PTD untuk kelas 

pembanding. Perbandingan efektivitas dari pembelajaran fisika baik dengan 

menerapkan PTD maupun tanpa menerapkan PTD dapat diketahui dari gain 

yang ternormalisasi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk 

mengetahui pemahaman konsep dan technological literacy awal siswa 

dilakukan pre-test sebelum pertemuan pertama dilaksanakan. Setelah 

pertemuan terakhir, dilakukan post-test untuk mengetahui pemahaman konsep 

dan technological literacy siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan 

instrumen yang sama seperti pada pre-test. Instrumen yang digunakan sebagai 

pre-test dan pos-test dalam penelitian ini merupakan instrumen untuk 

mengukur pemahaman konsep dan technological literacy siswa yang telah di 

judgement dan diuji cobakan terlebih dahulu. 

 

C. Metode dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya dengan maksud mencapai tujuan 

penelitian serta untuk menjawab masalah yang diteliti dengan menggunakan 

teknik dan alat-alat tertentu. 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif 

dengan metode kuasi eksperimen. “Metode kuasi eksperimen adalah metode 

penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang merupakan 

perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang 
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sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol atau 

memanipulasi semua variabel yang relevan”  (Panggabean, 1996). 

 

D. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi dan menghasilkan 

pengertian yang sama mengenai definisi variabel penelitian yang digunakan 

pada judul penelitian, maka variabel tersebut perlu dijelaskan sebagai berikut: 

1. Efektivitas pembelajaran  

Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika tujuan dari pembelajaran 

bisa dicapai secara tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Efektivitas pembelajaran diperoleh dari rata-rata gain 

ternormalisasi (<g>) baik untuk pemahaman konsep maupun technological 

literacy. 

2. Pembelajaran fisika tanpa menerapkan PTD 

Pembelajaran fisika yang dimksud adalah pembelajaran dengan 

menggunakan beberapa metode dan pendekatan yang memungkinkan 

siswa berperan aktif dalam proses pembelajarannya. Metode pembelajaran 

yang digunakan pada penelitian ini adalah ceramah, demonstrasi, 

eksperimen, diskusi dan tanya jawab. Sedangkan pendekatan pembelajaran 

yang digunakan adalah Contextual Teaching and Learning. 

Keterlaksanaan pembelajaran fisika ditunjukkan oleh lembar observasi 

yang diisi oleh observer selama pembelajaran. 

3. Pembelajaran fisika dengan menerapkan PTD 

Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran fisika dengan 

mengintegrasi tiga domain dari PTD, yaitu:  

 Teknologi dan masyarakat, dimana siswa belajar melalui pemecahan 

masalah tentang teknologi dalam hubungannya dengan masyarakat. 

 Penanganan produk teknologi, dimana siswa dapat menggunakan 

produk teknologi dengan baik dan benar sesuai dengan fungsinya. 

 Perancangan dan pembuatan produk teknologi, dimana siswa 

diharapkan dapat menyadari bahwa teknologi sebagai suatu proses 
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kegiatan yang dapat membuat sesuatu benda kerja yang dapat berfungsi 

dan bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. 

4. Pemahaman konsep 

Menurut Bloom dalam Anderson, at.al (2001) ada 7 indikator yang 

dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif  pemahaman 

(Understand), yaitu: Interpretasi (interpreting), Mencontohkan 

(exemplifying), Mengklasifikasikan (classifying), Menggeneralisasikan 

(summarizing), Inferensi (inferring), Membandingkan (comparing), 

Menjelaskan (explaining). Peningkatan pemahaman konsep siswa dinilai 

berdasarkan hasil pretest dan posttest yang diukur dengan menggunakan 

tes pemahaman konsep dalam bentuk pilihan ganda kemudian dicari gain 

ternormalisasinya. 

5. Technological Literacy  

Dalam Standards for Technological Literacy (ITEA, 2000) 

menyebutkan bahwa Technological Literacy adalah kemampuan dalam 

menggunakan, mengelola, menilai dan memahami teknologi. 

Technological literacy terdiri dari 20 indikator yang terbagi kedalam 5 

domain. Pada penelitian ini hanya menggunakan satu domain yang terdiri 

atas tiga standar isi, yaitu domain The Nature of Technology dengan 

indikator sebagai berikut: 

 Karakteristik dan ruang lingkup teknologi 

 Konsep dasar teknologi 

 Hubungan antar teknologi dan kaitannya antara teknologi dan bidang 

lainnya 

Peningkatan technological literacy siswa dinilai berdasarkan hasil 

pretest dan posttest yang diukur dengan menggunakan tes technological 

literacy berdasarkan Standards for Technological Literacy yang disusun 

oleh  ITEA dan dimodifikasi sesuai dengan materi yang diajarkan. Tes ini 

menggunakan bentuk pilihan ganda kemudian dicari gain 

ternormalisasinya. 
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E. Prosedur Penelitian  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi kedalam 

tiga tahapan yaitu: 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi: 

 Melakukan studi literatur untuk memperoleh teori yang akurat 

mengenai permasalahan yang akan dikaji. 

 Melakukan telaah kurikulum mengenai pokok bahasan yang dijadikan 

materi pembelajaran dalam penelitian untuk mengetahui tujuan, standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang hendak dicapai.  

 Menentukan sekolah yang akan dijadikan tempat pelaksanaan 

penelitian. 

 Menghubungi pihak sekolah dan menghubungi guru mata pelajaran 

fisika. 

 Survey ke lapangan untuk melaksanakan studi pendahuluan melalui 

wawancara terhadap guru mata pelajaran fisika yang ada di sekolah 

tempat penelitian akan dilaksanakan, hal ini dilakukan untuk 

mengetahui kondisi siswa di sekolah tempat penelitian dilaksanakan, 

kondisi sekolah seperti sarana dan prasarana yang tersedia, kondisi 

sistem pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran 

fisika di sekolah tersebut. 

 Menentukan sampel penelitian. 

 Menyusun instrumen penelitian. 

 Mengkonsultasikan dan men-judgement instrumen penelitian 

 Menguji coba instrumen penelitian yang telah di judgement di sekolah 

yang dijadikan tempat penelitian namun di kelas yang berbeda. 

 Menganalisis hasil uji coba instrumen penelitian, kemudian 

menentukan soal yang layak untuk dijadikan instrumen penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan meliputi: 
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 Memberikan pre-test pada kelas eksperimen dan kelas pembanding. Hal 

ini dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman konsep dan 

technological literacy awal siswa.  

 Memberikan perlakuan pada kelas eksperimen yaitu dengan 

pembelajaran fisika dengan menerapkan PTD sedangkan pada kelas 

pembanding dilaksanakan pembelajaran fisika tanpa menerapkan PTD. 

 Selama proses pembelajaran berlangsung, observer melakukan 

observasi keterlaksanaan tahapan pembelajaran fisika baik dengan 

menerapkan PTD maupun tanpa menerapkan PTD. 

 Memberikan post test pada kelas eksperimen dan kelas pembanding 

untuk mengetahui pemahaman konsep dan technological literacy  siswa 

setelah pembelajaran. 

3. Tahap Akhir 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir meliputi: 

 Mengolah dan menganalisis data hasil pre test dan post test. 

 Mengolah dan menganalisis data hasil observasi 

 Menganalisis hasil penelitian.  

 Menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan 

data untuk menjawab permasalahan penelitian. 

 Memberikan saran-saran terhadap kekurangan yang menjadi hambatan 

dalam pelaksanaan pembelajaran. 

 Mengkonsultasikan hasil pengolahan data penelitian kepada dosen 

pembimbing. 
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Alur penelitian dapat dilihat seperti pada Gambar 3.2 berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.2 Bagan Alur Penelitian 
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Studi Literatur 

 Pembelajaran fisika 

melalui PTD 

 Pemahaman konsep 

 Technological 

Literacy 

 Kurikulum Fisika 

SMP Kelas VIII 

Semester 2 

Pengembangan 

perangkat 
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 Lembar judgment 
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Studi Pendahuluan 

 Kondisi pembelajaran 

 Kondisi siswa 

 Kondisi sarana dan 
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 Kelas eksperimen 

 Kelas pembanding 

Treatment  
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menggunakan 

pembelajaran fisika 

melalui PTD 
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menggunakan 

pembelajaran fisika 

tanpa melalui PTD 

 Observasi 

keterlaksanaan 

pembelajaran 

Post-test  

 Kelas eksperimen  

 Kelas pembanding 

Pengolahan Data 

 Gain ternormalisasi 

 Uji statistik 

 Persentase hasil 

observasi 

keterlaksanaan 

pembelajaran 

Kesimpulan  

Analisis Data 

Pembahasan  
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F. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian (Gulo, 2002 dalam 

Saprudin, 2005:). Cara-cara yang digunakan untuk memperoleh data-data 

empiris yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian dinamakan 

teknik pengumpulan data. Sedangkan alat yang digunakan untuk memperoleh 

data disebut instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri atas, tes pemahaman konsep, tes technological literacy, 

angket, dan lembar observasi kelas. 

1. Tes pemahaman konsep dan Technological Literacy 

Menurut Suharsimi Arikunto (2007) tes adalah serentetan pertanyaan 

atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. Tes yang digunakan adalah tes pemahaman 

konsep dan technological literacy berupa tes pilihan ganda. Penyusunan 

instrumen tes ini berdasarkan indikator pemahaman konsep dan indikator 

pada kurikulum KTSP yang hendak dicapai pada pembelajaran. Tes 

diberikan sebelum pembelajaran (pre test) dan sesudah pembelajaran (post 

test) untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep dan technological 

literacy siswa. 

2. Angket 

Menurut Panggabean (1996) angket adalah suatu daftar pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh keterangan tertentu dari 

responden. Angket dalam penelitian ini, digunakan untuk mengetahui 

respon siswa dan guru mata pelajaran terhadap pembelajaran fisika 

melalui PTD setelah pembelajaran berlangsung.  

3. Lembar Obsevasi 

Menurut Gulo dalam Saprudin (2005) observasi adalah metode 

pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi 

sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Lembar observasi 
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ini digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran fisika baik 

melalui PTD maupun tanpa melalui PTD.  

4. Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan kepada guru mata pelajaran fisika dan 

siswa di sekolah yang dijadikan tempat penelitian. Adapun maksud dan 

tujuan dari kegiatan wawancara kepada guru mata pelajaran fisika ialah 

untuk mengetahui beberapa hal antara lain: kegiatan pembelajaran di kelas, 

kondisi siswa di sekolah tempat penelitian dilaksanakan, metode 

pembelajaran yang digunakan dan kondisi sekolah seperti sarana dan 

prasarana yang tersedia. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan sebelum 

kegiatan penelitian dilaksanakan. Wawancara terhadap siswa dilakukan 

untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap pembelajaran fisika. 

 

G. Pengembangan Instrumen 

Instrumen penelitian terlebih dahulu diujikan pada kelas lain untuk 

mencari validitas dan reliabilitas. Hal ini bertujuan agar instrumen yang 

digunakan  penelitian memiliki validitas dan reliabilitas tinggi. 

1. Analisis uji instrumen 

a) Validitas butir soal 

“Validitas merupakan ukuran kemampuan suatu instrumen untuk 

mengukur apa yang hendak diukur” (Arikunto, 2007). Untuk mengetahui 

uji validitas dilakukan penelaahan (judgement) terhadap butir-butir soal. 

Nilai validitas dapat diketahui dengan menghitung koefisien produk 

moment, yaitu dengan perumusan sebagai berikut: 

    
     (  )(  )

√*     (  ) +*     (  ) +
……………………(3.1) 

(Arikunto, 2007) 

Keterangan: 

     = Kosefien Korelasi antara variabel X dan Y 

   = Skor tiap butir soal 

  = Skor total tiap butir soal 
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   = Jumlah peserta tes 

Interpretasi koefisien korelasi yang menunjukan nilai validitas 

ditunjukan oleh Tabel 3.1 berikut:  

 

Tabel 3.1 

Interpretasi Validitas Butir Soal 

Koefisien Korelasi Kriteria Validitas 

0,81 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,41 – 0,60 Cukup 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 

(Arikunto,2007) 

b) Reliabilitas tes 

Reliabilitas menunjukan kestabilan skor yang diperoleh ketika 

instrumen diujikan secara berulang kepada seseorang dalam waktu yang 

berbeda Menurut Arikunto (2007) “menyatakan bahwa reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu (tes)”. Suatu tes dapat 

mempunyai kepercayaan tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil 

yang tetap. untuk menentukan reliabilitas tes uji coba berupa pilihan ganda 

digunakan metode belah dua (split-half method), persamaannya adalah 

sebagai berikut: 

    
   

 ⁄
  

 ⁄

(    
 ⁄
  

 ⁄
)
……………………(3.2) 

 

Keterangan: 

     = Reliabilitas Instrumen 

  
 ⁄
  

 ⁄
= Korelasi antara skor – skor tiap belahan tes 

Interpretasi Reliabilitas Instrumen ditunjukan dalam Tabel 3.2 

berikut:  
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Tabel 3.2 

Interpretasi Reliabilitas Tes 

 

(Arikunto, 2007) 

c) Tingkat kemudahan butir soal 

Analisis tingkat kemudahan dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

soal tersebut tergolong mudah atau sukar. “Tingkat kesukaran adalah 

bilangan yang menunjukan sukar atau mudahnya sesuatu soal”. (Arikunto, 

2007).  

Untuk menghitung tingkat kemudahan tiap butir soal digunakan 

persamaan berikut: 

  
 

  
…………..……………………(3.3) 

Keterangan: 

   = Indeks Kesukaran 

   = Banyaknya siswa yang menjawab benar 

   = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Interpretasi tingkat kesukaran diklasifikasikan seperti Tabel 3.3 

berikut: 

 

Tabel 3.3 

Interpretasi Tingkat Kemudahan Butir Soal 

Indeks Kesukaran Klasifikasi 

0,00 – 0,29 Soal Sukar 

0,30 – 0,69 Soal Sedang 

0,70 – 1,00 Soal Mudah 

(Arikunto, 2007) 

Koefisien Korelasi Kriteria Reliabilitas 

0,81 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,41 – 0,60 Cukup 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 
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d) Daya pembeda butir soal 

“Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah” (Arikunto, 2007). Daya pembeda butir soal 

dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: 

   
  

  
 
  

  
…………………………….…(3.4) 

Keterangan: 

    = Indeks Daya Pembeda 

    = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

   = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

    = Banyaknya peserta tes kelompok atas 

    = Banyaknya peserta tes kelompok bawah 

Interpretasi  daya pembeda diklasifikasikan seperti Tabel 3.4 

berikut:  

 

Tabel 3.4 

Interpretasi Daya Pembeda Butir Soal 

Indeks Daya Pembeda Kualifikasi 

0,00 – 0,19 Jelek 

0,20 – 0,39 Cukup 

0,40 – 0,69 Baik 

0,70 – 1,00 Baik Sekali 

Negatif Tidak baik, harus dibuang 

(Arikunto, 2007) 

2. Hasil uji coba instrument 

Untuk mendapatkan instrumen tes yang benar-benar dapat mengukur 

kemampuan subjek penelitian dengan tepat, maka sebelum digunakan 

dalam penelitian, terlebih dahulu instrumen tes dilakukan penelaahan oleh 

tiga orang dosen dan kemudian diujicobakan kepada siswa sekolah yang 

sama namun kelas yang berbeda dengan siswa yang akan dijadikan sebagai 

subjek penelitian sehingga memiliki kesamaan karakteristik. Data hasil uji 
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coba instrumen tes kemudian dianalisis yang meliputi analisis tingkat 

kesukaran,  daya pembeda, uji validitas dan reliabilitas, sehingga diketahui 

instrumen tersebut layak atau tidak digunakan dalam penelitian.  

Data hasil uji coba instrumen tes yang telah dianalisis tingkat kesukaran, 

daya pembeda, uji validitas dan reliabilitasnya dapat dilihat pada Tabel 3.5 

berikut: 

 

Tabel 3.5 

Analisis Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, Validitas dan Reliabilitas 

No 

soal 

Tingkat 

Kesukaran 
Daya Pembeda Validitas Reliabilitas 

Ket. 

Nilai Kategori Nilai Kategori Nilai Kategori Nilai Kategori 

1 0.69 Mudah 0.61 Baik 0.7 Tinggi 

0,94 
Sangat 

Tinggi 

Diperbaiki 

2 0.56 Sedang  0.44 Baik 0.5 Cukup Dipakai 

3 0.28 Sukar 0.22 Cukup 0.4 Rendah Tdk dipakai 

4 0.50 Sedang  0.67 Baik 0.7 Tinggi Dipakai 

5 0.75 Mudah  0.50 Baik 0.6 Cukup Dipakai 

6 0.28 Sukar  0.33 Cukup 0.6 Cukup Dipakai 

7 0.39 Sedang  0.33 Cukup 0.3 Rendah Tdk dipakai 

8 0.72 Mudah  0.56 Baik 0.5 Cukup Diperbaiki 

9 0.56 Sedang 0.33 Cukup 0.5 Cukup Dipakai 

10 0.72 Mudah  0.56 Baik 0.7 Tinggi Dipakai 

11 0.19 Sukar  0.17 Jelek 0.4 Rendah Tdk dipakai 

12 0.44 Sedang  0.44 Baik 0.6 Cukup Dipakai 

13 0.28 Sukar  0.22 Cukup 0.2 Rendah Tdk dipakai 

14 0.53 Sedang 0.50 Baik 0.6 Cukup Dipakai 

15 0.42 Sedang  0.39 Cukup 0.6 Cukup Dipakai 

16 0.47 Sedang  0.50 Baik  0.5 Cukup Dipakai 

17 0.17 Sukar  0.11 Jelek 0.4 Rendah  Tdk dipakai 

18 0.47 Sedang  0.50 Baik 0.5 Cukup Dipakai 

19 0.33 Sedang  0.56 Baik  0.5 Cukup Diperbaiki  
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No 

soal 

Tingkat 

Kesukaran 
Daya Pembeda Validitas Reliabilitas 

Ket. 

Nilai Kategori Nilai Kategori Nilai Kategori Nilai Kategori 

20 0.69 Mudah  0.61 Baik 0.7 Tinggi  Dipakai 

21 0.47 Sedang  0.61 Baik 0.6 Cukup Dipakai 

22 0.39 Sedang  0.56 Baik 0.6 Cukup Dipakai 

23 0.42 Sedang  0.28 Cukup 0.4 Rendah Tdk dipakai 

24 0.28 Sukar  0.33 Cukup 0.5 Cukup Dipakai 

25 0.33 Sedang  0.44 Baik 0.7 Tinggi Dipakai 

26 0.39 Sedang  0.44 Baik 0.5 Cukup Dipakai 

a) Analisis tingkat kesukaran butir soal 

Pada Tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa tingkat kesukaran butir 

soal dari instrumen tes yang di uji cobakan ternyata cukup beragam. Dari 

hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan bahwa 6 soal (23,08%) 

termasuk kategori sukar, 15 soal (57,69%) termasuk kategori sedang, dan 

5 soal (19,23%) termasuk kategori mudah. Perhitungan analisis tingkat 

kesukaran butir soal selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C  

b) Analisis daya pembeda butir soal 

Dari hasil analisis daya pembeda butir soal yang telah dilakukan, 

didapatkan bahwa  2 soal (7,69%) memiliki daya pembeda yang jelek, 8 

soal (30,77%) memiliki daya pembeda yang cukup, 16 soal (61,54%) 

memiliki daya pembeda yang baik, terlihat seperti pada Tabel 3.5. 

Perhitungan analisis daya pembeda butir soal selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran C 

c) Analisis validitas butir soal 

Dari data hasil uji coba instrumen tes, setelah dilakukan analisis 

validitas butir soal didapatkan bahwa terdapat 6 soal (23,08%) memiliki 

validitas yang rendah, 15 soal (57,69%) memiliki validitas yang cukup, 5 

soal (19,23%) memiliki validitas yang tinggi. Perhitungan analisis validitas 

butir soal selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C 
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d) Analisis reliabilitas tes 

Untuk analisis reliabilitas tes, setelah dilakukan analisis dengan 

menggunakan metode belah dua (Split-half method), ternyata didapatkan 

bahwa reliabilitas instrumen tes yang di uji cobakan termasuk kategori 

sangat tinggi yaitu dengan indeks reliabilitas sebesar 0,94. Perhitungan 

analisis reliabilitas instrumen tes selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran C 

Adapun distribusi soal tes pemahaman konsep yang digunakan dapat 

dilihat pada Tabel 3.6 berikut: 

 

Tabel 3.6 

Distribusi Soal Tes  Pemahaman Konsep 

No 
Indikator Pemahaman 

Konsep 
Nomor Soal 

Jumlah 

Soal 

1 
Interpretasi 

(Interpreting)  
1, 2, 13, 14  4 

2 
Mencontohkan 

(Exemplifying)  
3, 10, 15 3 

3 
Mengklasifikasikan 

(Classifying) 
4, 16  2 

4 
Menggeneralisasikan 

(Summarizing) 
5, 11, 17 3 

5 
Inferensi  

(Inferring)  
6, 7, 12,  3 

6 
Membandingkan 

(Comparing) 
8, 18, 19 3 

7 
Menjelaskan 

(Explaining) 
9, 20 2 

Jumlah 20 

Sedangkan distribusi soal tes technological literacy yang digunakan 

dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut: 
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Tabel 3.7 

Distribusi Soal Tes  Technological Literacy 

No 
Indikator 

Technological Literacy 
Nomor Soal 

Jumlah 

Soal 

1 
Menggunakan  

(Use)  
4, 6, 8, 12, 16 5 

2 
Menilai 

 (Assess)  
5, 10, 13 3 

3 
Mengelola 

 (Manage) 
9, 11 2 

4 
Memahami 

 (Understand) 
1, 2, 3, 7, 14, 15, 17 7 

Jumlah 17 

 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Data pemahaman konsep dan Technological Literacy 

a) Menghitung efektivitas pembelajaran 

Setelah instrumen yang telah diketahui validitas dan reliabilitasnya 

diujikan pada siswa maka diperoleh skor-skor data tes siswa. Tes yang 

dilakukan sebanyak dua kali yaitu tes awal dan tes akhir. Kemudian 

ditentukan besarnya Gain dengan perhitungan sebagai berikut: 

g = skor post test – skor pre test……………………(3.5) 

Efektivitas pembelajaran fisika baik dengan menerapkan  PTD 

maupun tanpa menerapkan PTD dalam meningkatkan pemahaman konsep 

dan technological literacy siswa dicari dengan menghitung rata–rata gain 

ternormalisasi berdasarkan kriteria efektivitas pembelajaran menurut Hake 

(1997). Rumus yang digunakan untuk menghitung gain ternormalisasi 

adalah:  

〈 〉  
                            

                           
……………………(3.6) 

Interpretasi terhadap nilai gain yang dinormalisasi ditunjukan oleh 

Tabel 3.8 berikut: 
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Tabel 3.8 

Interpretasi Nilai Gain Ternormalisasi 

Nilai <g> Klasifikasi 

〈 〉      Tinggi 

    〈 〉      Sedang 

〈 〉      Rendah 

Hake (1998) 

Setelah nilai rata-rata gain ternormalisasi untuk kedua kelompok 

diperoleh, maka selanjutnya dapat dibandingkan untuk melihat efektivitas 

penerapan pembelajaran fisika melalui PTD. Jika hasil rata-rata gain 

ternormalisasi dari suatu pembelajaran lebih tinggi dari hasil rata-rata gain 

ternormalisasi dari pembelajaran lainnya, maka dikatakan bahwa 

pembelajaran tersebut lebih efektif dalam meningkatkan suatu kompetensi 

dibandingkan pembelajaran lain (Mergendoller, 2005). 

b) Uji hipotesis 

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui 

signifikansi perbedaan diantara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Alur 

pengolahan data untuk membuktikan hipotesis mengenai pemahaman 

konsep dan technological literacy siswa ditunjukkan oleh Gambar 3.3 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Alur uji statistik 

DATA 

UJI NORMALITAS UJI NON 

PARAMETRIK 

UJI HOMOGENITAS 

PENGUJIAN HIPOTESIS 

DENGAN UJI -t 

KESIMPULAN 

Tidak 

Ya 
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 Uji normalitas distribusi data 

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui sebaran distribusi data 

pemahaman konsep dan technological literacy siswa yang diperoleh. 

Hal ini berkaitan dengan sampel yang diambil. Melalui Uji Normalitas 

peneliti bisa mengetahui apakah sampel yang diambil mewakili 

populasi ataukah tidak. Uji Normalitas dilakukan dengan menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov. Peneliti menggunakan bantuan Software 

Statistical Package for Social Science (SPSS
TM

) versi 17.0 for window 

untuk mengetahui apakah data pemahaman konsep dan technological 

literacy yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Data akan 

berdistribusi normal jika nilai Signifikan hasil perhitungan lebih besar 

dari α (sig>α) sebaliknya jika nilai Signifikan lebih kecil dari dari  α 

(sig<α) maka data tidak berdistribusi normal. 

 Uji homogenitas variansi kedua data 

Setelah dilakukan uji normalitas dan data menunjukkan 

berdistribusi normal, maka pengolahan data dilanjutkan pada uji 

homogenitas. Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui asumsi 

homogen atau tidaknya suatu varian. Jenis uji homogenitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji Levene. Data akan homogen 

jika nilai Signifikan hasil perhitungan lebih besar dari α (sig>α) 

sebaliknya jika nilai Signifikan lebih kecil dari dari  α (sig<α) maka 

data tidak homogen.  

 Uji perbedaan dengan uji – t 

Setelah diketahui varian kedua kelompok homogen, maka 

pengolahan data dilanjutkan dengan uji perbedaan menggunakan uji-t. 

Uji-t dimaksudkan untuk mengetahui Signifikansi perbedaan dua rata-

rata (mean) yang berpasangan. Peneliti menggunakan bantuan Software 

Statistical Package for Social Science (SPSS
TM

) versi 17.0 for window 

untuk menguji hipotesis antara mean skor kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol yang berpasangan pada tingkat Signifikansi 

tertentu. Jenis uji-t yang digunakan yaitu Independent-Sample t Test.  
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Kriteria untuk menolak atau tidak menolak H0 berdasarkan nilai 

Signifikansi (Sig.), yakni jika nilai Signifikansi < α maka H0 ditolak dan 

jika nilai Signifikansi ≥ α maka H0 tidak dapat ditolak. Pada program 

SPSS 17.0 nilai Signifikansi merupakan peluang (probability value, 

sering disebut P-value), maksudnya adalah jika hipotesis nol (H0) benar 

maka nilai Signfikansi merupakan besarnya peluang untuk mengatakan 

bahwa H0 salah. Pada kurva normal, jika nilai Signifikansi yang didapat 

dari hasil uji t sama dengan atau lebih kecil dari α=0,05 maka nilai ini 

jatuh pada daerah penolakan H0,  sebaliknya jika nilai Signifikansi lebih 

besar dari α=0,05 maka nilai ini jatuh pada daerah penerimaan H0. 

 Uji perbedaan dengan uji Mann-Whitney U 

Namun jika data dari kedua kelompok tidak berdistribusi normal, 

maka uji perbedaan dilakukan dengan menggunakan statistik non 

paramaterik yaitu uji Mann-Whitney U. untuk pengujiannya, peneliti 

menggunakan bantuan Software Statistical Package for Social Science 

(SPSS
TM

) versi 17.0 for window. 

2. Data Angket 

Menghitung persentase hasil angket sikap siswa terhadap teknologi 

menggunakan persamaan sebagai berikut (Sugiono, 2008). 

          
                                         

                                    
       ……(3.7) 

Angket sikap siswa terhadap teknologi disusun dengan mengacu pada 

skala yang digunakan pada Pupil’s Attitude Towards Technology (PATT) 

USA Instrument. Pada angket ini disediakan tiga skala pilihan yaitu: Setuju 

(S), Tidak Setuju (TS) dan Tidak Tahu (TT). Untuk pernyataan positif 

maka dikaitkan dengan nilai S = 2, TS = 1 dan TT = 0, dan sebaliknya 

untuk pertanyaan negatif. Dalam mengkategorikan persentase sikap siswa 

terhadap teknologi dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut: 
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Tabel 3.9 

Interpretasi Persentasi Sikap Siswa terhadap Teknologi 

Batasan Persentase (%) Kategori 

0 <  Sikap ≤ 25 Sangat negatif 

25 < Sikap ≤ 50 Negatif 

50 < Sikap ≤ 75 Positif 

75 < Sikap ≤ 100 Sangat positif 

 

3. Data observasi 

Pengolahan data observasi keterlaksanaan pembelajaran fisika baik 

melalui PTD maupun tanpa melaui PTD dilakukan dengan menghitung  

jumlah kegiatan pembelajaran setiap pertemuan dan jumlah kegiatan 

pembelajaran yang terlaksana  pada  format observasi keterlaksanaan 

pembelajaran. Kemudian menghitung persentase keterlaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan persamaan berikut ini:  

Jumlah kegiatan pembelajaran yang terlaksana
(%) x100%

Jumlah kegiatan pembelajaran dalam satu pertemuan
P  …(3.8) 

Untuk mengintrepetasikan persentase  keterlaksanaan pembelajaran, 

digunakan tabel kategori yang ditunjukkan pada Tabel 3.10 sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.10 

Kriteria Keterlaksanaan Pembelajaran 

Persentase (%) Kategori 

80 atau lebih Sangat baik 

60-79 Baik 

40-59 Cukup 

20-39 Rendah 

0 - 19 Sangat Rendah 

 (Sudijono, 2006) 

4. Data hasil wawancara 

Data wawancara diolah dengan cara mendokumentasikan jawaban 

responden dalam hal ini guru mata pelajaran fisika dan siswa terhadap 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan kemudian dideskripsikan 
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sebagai gambaran mengenai keadaan siswa dan keadaan pembelajaran di 

kelas. 

 


