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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu  prosedur atau cara ilmiah untuk memperoleh data 

dengan tujuan tertentu. metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu metode 

kuantitatif. Sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono (2017) menyatakan bahwa 

penelitian kuntitatif ialah penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan 

tujuan untuk mengacu  hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah quasy experimental. Eksperimen-kuasi merupakan satu eksperimen yang 

penempatan unit terkecil eksperimen ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol tidak 

dilakukan dengan acak (nonrandom assignment).  Desain penelitian yang digunakan 

pretest- postest Control Group Design. Penggunaan sebuah pengukuran praperlakuan 

dengan sebuah kelompok kontrol akan mempermudah pengujian ancaman tertentu 

terhadap validitas eksperimen (Hastiarjo, 2019).  Tabel 3.1 merupakan gambaran dari 

desain penelitian yang akan dilaksanakan.  

Tabel 3.1  

Desain Penelitian 

Desain Penelitian 

Kelas 

Post-test  Perlakuan  Pre-test  

Eksperimen  O1  X  O2  

Kontrol  O1  -  O2  

Keterangan:  

X  : Kelas dengan model pembelajaran CoI 

-    : Kelas dengan model pembelajaran sesuai tuntutan sekolah 

O1 : Pre-test untuk mengukur kemampuan kolaborasi dan pemahaman 

                    konsep  
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O2 :Post-test untuk mengukur kemampuan kolaborasi dan pemahaman    

konsep 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan kolaborasi dan pemahaman 

konsep. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pembelajaran dengan model 

Community of Inquiry berbantuan Google Classroom.  

3.3 Partisipan, Tempat dan Waktu Penelitian 

Partisipan pada penelitian ini adalah siswa SMA kelas XI sebanyak dua kelas. 

Jumlah siswa yaitu 122 orang yang terdiri atas 47 laki-laki dan 75 perempuan. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 

purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan karakteristik tertentu dalam hal 

ini dengan ketentuan berdasarkan siswa sudah pernah menggunakan google classroom 

dalam proses pembelajaran. Penelitian dilakukan di SMA Negeri Kabupaten Aceh 

Utara. Waktu penelitian direncanakan akan dilakukan mulai dari Februari 2021 hingga 

Agustus 2021. 

3.4 Definisi Operasional 

Berdasarkan teori – teori yang telah dikemukakan di atas, maka definisi 

operasional masing – masing variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran Community of Inquiry berbantuan google classroom yang 

mengacu pada Garrison et al (2000), model yang dimaksud dalam pembelajaran ini 

ialah pembelajaran dalam lingkungan online dan tatap muka di kelas yang meliputi 

beberapa langkah-langkah pembelajaran, yaitu sebelum pembelajaran siswa 

melakukan pretest pemahaman konsep dan kemampuan kolaborasi (peer 

assessment). Sintaks model CoI yaitu  triggering event, exploration, integration, 

dan resolution. Triggering event yaitu sajian permasalahan yang dapat 

meningkatkan motivasi siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut, didukung 

dengan penyajian hipotesis dalam menjelaskan permasalahan tersebut. Exploration 

berupa pencarian data oleh siswa untuk menyelesaikan masalah, pada penelitian ini 

direalisasikan dengan diskusi kelompok dengan Lembar Kegiatan Peserta Didik 

(LKPD). Integration berupa analisis data hasil exploration baik di tiap kelompok 
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maupun antar kelompok, tahap ini terjadi baik secara tatap muka dan secara online. 

Resolution berupa hasil atau solusi dalam bentuk media informasi populer yang 

dikemukakan oleh siswa untuk menyelesaikan masalah yang ada yang ditampilkan 

pada google classroom. Pertemuan terakhir, setelah pembelajaran berakhir 

diberikan post test pemahaman konsep dan kemampuan kolaborasi (peer 

assessment).  

2. Kemampuan kolaborasi adalah variabel ketercapaian yang diukur dalam penelitian 

ini. kemampuan kolaborasi diukur dengan menggunakan lembar angket. Untuk 

mengukur kemampuan kolaborasi diperlukan indicator. Indicator-indikator 

kemampuan kolaborasi dalam penelitian ini adalah:kontribusi, manajemen waktu, 

pemecahan masalah, bekerja dengan orang lain dan Teknik penyelidikan. 

3. Pemahaman konsep adalah variabel ketercapaian yang diukur dalam penelitian ini. 

Pemahaman konsep diukur dengan menggunakan instrumen berupa tes kemampuan 

kognitif pada dimensi konseptual Taksonomi bloom C1, C2, C3, C4 dan C5 

berjenis pilihan ganda melalui proses judgement oleh dosen ahli dan telah diuji 

reliabilitas dan validitasnya. 

4. Faktor-faktor yang berpengaruh pada pembelajaran dalam penelitian ini yaitu; (1) 

faktor fasilitas belajar yang terdiri dari sarana dan prasarana. Sarana belajar 

meliputi semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam 

pendidikan di sekolah. Prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak 

langsung menunjang jalannya PBM serta pendidikan sekolah, (2) faktor 

pemanfaatan internet Pemanfaatan internet adalah cara atau proses memanfaatkan 

internet untuk mendapatkan suatu informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan 

kebutuhan yang diantaranya pengetahuan dan pemahaman dasar tentang internet, 

pemahaman dan penggunaan fasilitas yang tersedia pada internet, pemanfaatan 

fasilitas internet sebagai sumber belajar, dan hambatan penggunaan internet sebagai 

sumber belajar. 

5. Penggunaan Google Classroom yang dimaksud adalah penggunaan fitur group 

pada Google classroom untuk memfasilitasi sintaks triggering event, integration, 

dan exploration pada proses pembelajaran online.  
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3.5 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian instrument terbagi menjadi 2 jenis yaitu instrument tes dan 

istrumen non tes. Instrument tes berupa soal pemahaman konsep materi sistem 

pertahanan tubuh sedangkan instrumen non tes berupa angket dan lembar observasi. 

Instrumen angket yang digunakan bersifat tertutup, dimana jawaban sudah disediakan 

oleh peneliti sehingga responden tinggal memilih. Teknik penilaian pada penelitian ini 

menggunakan skala Likert yang terdiri dari empat pilihan jawaban.  

Tabel 3.2 

Penskoran Kuesioner dengan model skala Likert 

Bobot skor Arti jawaban 

4 Sangat Sesuai 

3 Sesuai 

2 Tidak Sesuai 

1 Sangat Tidak 
Sesuai 

 

Selain itu, instrumen penelitian juga digunakan untuk mendapatkan data dalam 

mendukung penelitian. Peneliti menyusun dan menyiapkan beberapa instrumen 

penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian.  

3.5.1 Instrumen Tes Penguasaan Konsep 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Soal Pretest/Posttest Materi Sistem Imun 

Indikator 
Nomor Soal Jumlah 

soal C1 C2 C3 C4 C5 

1. Menjelaskan 

fungsi sistem 

pertahanan tubuh 

 1,2,3    3 

2. Menganalisis 

perbedaan antigen 
 4,5  6  3 



63 

 

Anisa Warisman, 2021 
PEMBELAJARAN COMMUNITY OF INQUIRY BERBANTUAN GOOGLE CLASSROOM PADA MATERI SISTEM 
PERTAHANAN TUBUH UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOLABORASI DAN PEMAHAMAN KONSEP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

Indikator 
Nomor Soal Jumlah 

soal C1 C2 C3 C4 C5 

dan antibodi 

3. Mendeskripsikan 

mekanisme 

pertahanan tubuh 

7, 8,9, 12,14 10,11,13  8 

4. Menidentifikasi 

faktor yang 

mempengaruhi 

pertahanan tubuh 

15   16  2 

5. Menganalisis 

macam-macam 

kelainan pada 

sistem pertahanan 

tubuh. 

 19  17,18  3 

6. Menganalisis 

proses pencegahan 

dan penyembuhan 

penyakit yang 

berkaitan dengan 

sistem pertahanan 

tubuh 

 21,22 23 20  4 

7. Menganalisis jenis 

imunisasi beserta 

cara pemberian 

dan tujuannya 

 26 24,25   3 

 

3.5.2 Instrumen Non Tes Angket Kemampuan Kolaborasi 

Instrumen non tes digunakan untuk menilai kemampuan kolaborasi siswa. 

Terdapat 5 aspek dalam mengukur kemampuan kolaborasi diantaranya kontribusi, 

manajemen waktu, pemecahan masalah, bekerja dengan orang lain, dan teknik 

penyelidikan. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil adaptasi 

dari jurnal Rubrik Kemapuan Berkolaborasi ini merupakan hasil adaptasi dari 

International Reading Association, Read Write Think “Collaborative Work Skills 

Rubric” (2005). Aspek kemampuan berkolaborasi yang dinilai diantaranya yaitu (a) 

kontribusi; (b) manajemen waktu; (c) pemecahan masalah;(d) bekerja dengan orang 

lain; dan (e) Teknik penyelidikan.”. Berdasarkan rubrik standar setiap aspek diberi 
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ketetapan skor 1 sampai 4 dengan pernyataan yang berbeda-beda (Read Write Think 

2005). 

 

 

 

Tabel 3.4 

Instrumen Kemampuan Kolaborasi 

Aspek 1 2 3 4 

Kontribusi  Dalam diskusi 

kelompok besar 

atau kecil tidak 

memberi 

gagasan dan 

tidak ikut 

berpartisipasi.  

Dalam diskusi 

kelompok besar 

atau kecil 

jarang (hanya 1 

kali) memberi 

gagasan. 

Namun sedikit 

(hanya 1 kali) 

berpartisipasi.  

 

Dalam diskusi 

kelompok besar 

atau kecil 

sering (hanya 2 

kali) memberi 

gagasan. 

Namun tidak 

sering (hanya 2 

kali) 

berkontribusi 

dalam 

berpartisipasi.  

 

Dalam diskusi 

kelompok besar 

atau kecil sangat 

sering (lebih 

dari 2 kali) 

memberi 

gagasan yang 

menjadi acuan 

dalam diskusi. 

Mampu 

memimpin 

diskusi dan 

sering (lebih 

dari 2 kali) 

berkontribusi 

dalam 

berpartisipasi.  

Manajemen 

waktu  

Tidak 

mengerjakan 

tugas, sehingga 

menyebabkan 

kelompok 

memperpanjang 

batas waktu 

pengerjaannya.  

 

Tugas 

diselesaikan, 

namun 

terlambat > 3 

menit dari 

waktu yang 

ditentukan. 

Sehingga 

menyebabkan 

kelompok 

memperpanjang 

batas waktu 

pengerjaannya.  

 

Tugas 

diselesaikan, 

namun 

terlambat ≤ 3 

menit dari 

waktu yang 

ditentukan. 

sehingga masih 

tidak 

menyebabkan 

kelompok 

memperpanjang 

batas waktu 

pengerjaannya.  

Menyelesaikan 

tugas tepat 

waktu atau 

selesai sebelum 

batas waktu, 

sehingga tidak 

pernah 

menyebabkan 

kelompok 

memperpanjang 

batas waktu 

pengerjaannya.  

 

Pemecahan Tidak ada usaha Jarang (hanya 1 Sering (hanya 2 Sangat sering 



65 

 

Anisa Warisman, 2021 
PEMBELAJARAN COMMUNITY OF INQUIRY BERBANTUAN GOOGLE CLASSROOM PADA MATERI SISTEM 
PERTAHANAN TUBUH UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOLABORASI DAN PEMAHAMAN KONSEP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

Aspek 1 2 3 4 

masalah  untuk 

menemukan 

dan memberi 

jawaban atas 

permasalahan 

serta 

memberikan 

semua tugas 

(mengandalkan) 

kepada orang 

lain.  

 

kali) 

melakukan 

usaha untuk 

mencari 

jawaban atas 

permasalahan 

dan 

menggunakan 

solusi yang 

digagaskan 

oleh orang lain.  

 

kali) 

melakukan 

usaha untuk 

mencari 

jawaban atas 

permasalahan, 

tetapi solusi 

yang ditemukan 

hasil 

pengembangan 

dari gagasan 

orang lain.  

(lebih dari 2 

kali) melakukan 

usaha yang jelas 

untuk 

menemukan dan 

memberikan 

gagasan sendiri 

untuk menjawab 

permasalahan.  

 

Bekerja 

dengan 

orang lain  

Tidak 

mendengarkan 

pendapat orang 

lain atau tidak 

membantu 

orang lain dan 

tidak 

berpartisipasi 

dalam kerja 

kelompok.  

 

Jarang (hanya 1 

kali) 

mendengarkan 

pendapat orang 

lain dan jarang 

(hanya 1 kali) 

membantu 

orang lain 

dikarenakan 

kesulitan untuk 

kerja 

kelompok.  

 

Sering (hanya 2 

kali) 

mendengarkan 

pendapat orang 

lain dengan 

baik dan sering 

(hanya 2 kali) 

membantu 

orang lain, 

namun tidak 

memudahkan 

dalam kerja 

kelompok.  

Sangat sering 

(lebih dari 2 

kali) 

mendengarkan 

pendapat orang 

lain dengan baik 

dan sangat 

sering (lebih 

dari 2 kali) 

membantu orang 

lain sehingga 

memudahkan 

dalam kerja 

kelompok.  

Teknik 

Peyelidikan  

Tidak mencari 

berbagai 

sumber (hanya 

terfokus pada 

satu sumber) 

dan tidak 

mencatat  

 

Jarang mecari 

berbagai 

sumber (hanya 

terfokus pada 2 

sumber) dan 

mencatat 

informasi, 

tetapi tidak 

detail.  

 

Sering mencari 

berbagai 

sumber (hanya 

terfokus pada 3 

sumber) dan 

selalu mencatat 

informasi, 

tetapi tidak 

detail.  

Sangat sering 

mencari 

berbagai sumber 

(terfokus pada 

lebih dari 3 

sumber) dan 

selalu mencatat 

informasi secara  

detail 

Sumber: International Reading Association (2005) 

 

3.5.3 Instrumen Non Tes Lembar Observasi Keterlaksanaan Model Community of 

Inquiry 
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Tabel 3.5 

Indikator Keterlaksanaan Model Community of Inquiry 

Unsur atau 

elemen 

Kategori Indikator 

Kehadiran 

Sosial 

Afeksi 1. Mengungkapkan perasaan  

2. Bercanda; menyampaikan ironi, pelesetan, 

humor, sarkasme 

3. Menyampaikan informasi pribadi, misalnya 

kehidupan, kelemahan, kelebihan, minat 

4. Menggunakan ekspresi khusus, seperti tanda 

seru berulang, huruf kapital, emotikon 

5. Menyampaikan nilai-nilai pribadi, 

keyakinan, sikap, persepsi. 

Komunikasi 

terbuka 

1. Melanjutkan diskusi dgn menjawab, 

menanggapi, menambahkan pesan 

2. Menyalin sebagian atau seluruh pesan 

partisipan lain 

3. Merujuk langsung isi pesan partisipan lain 

4. Bertanya, meminta pendapat atau saran 

5. Memberikan pujian pada partisipan lain atau 

pada isi pesannya 

6. Menyampaikan kesetujuan/ ketidaksetujuan 

terhadap pesan 

7. Menawarkan saran tertentu 

Kohesi 

kelompok 

1. Menyebut kelompok/grup misalnya dengan: 

kita, kami, grup, teman-teman, kelompok 

ini, nama grup 

2. Berkomunikasi yang sepenuhnya bersifat 

social: ucapan selamat, berbagi informasi di 

luar bahan kajian 

3. Refleksi mengenai mata ajar  

Kehadiran 

pengajar 

Desain dan 

organisasi 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran, topik 

bahasan, rubrik penilaian, harapan dosen/ 

mahasiswa 

2. Memberikan instruksi atau menjelaskan 

bagaimana berpartisipasi atau mengerjakan 

tugas secara efisien 

3. Menyampaikan agenda dan aktivitas 

pembelajaran 

4. Membantu kelompok memanfaatkan 

kelebihan pembelajaran onlineuntuk 

meningkatkan capaian belajar. 

5. Membantu partisipan untuk menjaga 
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Unsur atau 

elemen 

Kategori Indikator 

komunikasi santun dan efektif. 

6. Menjelaskan rasional penugasan atau 

pemilihan topik bahasan 

Instruksi 

langsung 

1. Mengidentifikasi hal-hal yang disepakati 

dan tidak disepakati 

2. Mengupayakan untuk mencapai consensus 

3. Mendorong, menghargai, memicu kontribusi 

4. Menyiapkan iklim pembelajaran yang baik 

5. Mengarahkan partisipan, memicu diskusi 

6. Menyampaikan tindak lanjut topik untuk 

didiskusikan 

7. Memfokuskan diskusi pada isu tertentu 

8. Menyimpulkan diskusi 

Fasilitas 

diskursus 

1. Memberikan analogi yang tepat, 

memparafrase, merumuskan ulang, 

menggarisbawahi 

2. Menawarkan ilustrasi yang berguna, 

memberi contoh substantif 

3. Mendemonstrasikan,memperlihatkanproses 

4. Memberikan informasi, menambah 

penjelasan, menunjukkan miskonsepsi 

5. Memberi rujukan secara eksplisit 

Evaluasi 1. Secara eksplisit mengevaluasi tugas, 

memberi umpan balik, mendiagnosis 

miskonsepsi. 

2. Memberikan umpan balik formatif atau 

sumatif pada jalannya diskusi 

3. Memberikan penilaian formatif atau sumatif 

pada rancangan mata ajar dan aktivitas 

pembelajaran  

Kehadiran 

kognitif 

Triggering 

event 

1. Induktif 

a. Menstimulasi rasa ingin tahu 

b. Menyusun konsep atau masalah 

c. Masalah/ dilema yang dapat dkaitkan 

dengan pengalaman sebelumnya 

d. Memerinci pertanyaan agar dapat 

dimengerti atau berkaitan dengan 

pengalaman partisipan lain 

e. Menilai tingkat pengetahuan partisipan 

kemudian membentuk ide konstruktif. 

Eksplorasi  2. Inkuisitif 

a. Memahami sifat masalah, kemudian 
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Unsur atau 

elemen 

Kategori Indikator 

mencari informasi relevan, dan 

menyusun argumentasi. 

b. Aktivitas kelompok: brainstorming 

c. Aktivitas individu: mencari literatur 

Integrasi a. Fase membentuk makna (fokus dan 

terstruktur) 

b. Mengintegrasikan gagasan 

Resolusi a. Resolusi terhadap permasalahan,  

b. mengajukan kerangka, menemukan solusi 

khusus. 

   (Sumber: Shea, Hayes, Vicker, Gozza-Cohen, Uzuner, Mehta, Valchova, & Rangan 

(2010) 

Penelitian ini dilakukan pada dua kelas yang berbeda, yaitu kelas X IPA1 

sebagai kelas eksperimen dan kelas X IPA2 sebagai kelas kontrol. Pada kelas 

eksperimen dilakukan kegiatan model pembelajaran CoI secara online menggunakan 

Google Classroom yang meliputi sintaks Trigerring Evnet, Exploration, Integration dan 

Resolution. Pada kegiatan pembelajaran online, siswa difasilitasi berdiskusi mengenai 

materi tentang Sistem Pertahanan Tubuh. Pada kegiatan ini juga siswa diminta untuk 

saling bertukar pikiran atau menuangkan gagasannya di dalam grup Via Google 

Classroom tersebut dengan teman sebayanya. Pada kelas kontrol kegiatan pembelajaran 

dilakukan secara online tetapi menggunakan pembelajaran konvensional. Kegiatan 

pembelajar tersebut dilakukan sebanyak satu kali pertemuan untuk menyampaikan 

materi belajar dan satu kali pertemuan untuk melaksanakan sintaks COI dan evaluasi. 

Adapaun tahap pembelajaran pada kelas Eksperimen yang disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut. 

Tabel 3.6 

Prosedur Penelitian Pada Kelas Eksperimen Pada Tahapan Cognitive present 

Pertemuan Sintak COI Deskripsi Kegiatan Keterangan 

Pertama - Pretest 

1. Pembelajaran system 

pertahanan tubuh 

(perkenalan) 

2. Pembuatan grup kelas pada 

media google classroom 

Tatap muka 
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sebagai sarana pembelajaran  

3. Arahan dan bimbingan 

penggunaan media google 

classroom 

Kedua  Triggering 

event  

 

1. Pemberian tugas kelompok 

kepada siswa mengenai 

materi system pertahanan 

tubuh 

2. Pembuatan kelompok kecil 

pada google classroom 

sebagai sarana diskusi tugas 

kelompok  

 

Online 

 Exploration Eksplorasi CoI Challenge secara 

kelompok dengan mencari sumber 

di internet  

Tatap muka 

 Integration 1 1. Pengunggahan hasil CoI 

Challenge dari tiap 

kelompok pada fitur google 

classroom 

2. Kolaborasi dari tiap siswa 

dengan memberi tanggapan 

serta masukan terhadap hasil 

dari proyek kelompok lain  

 

Tatap muka 

 Integration 2 1. Perbaikan CoI Challenge 

secara kelompok 

berdasarkan hasil diskusi 

online pada tahap 

Exploration dan Integration 

1  

2. Pengunggahan akir tugas 

kelompok pada fitur grup di 

google classroom 

Tatap muka 

dan Online 

 Resolution Pengunggahan akhir tugas 

kelompok pada google classroom  

Online 

  Postest  Tatap muka 

 

3.5.4  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Model Community of Inquiry 

 Hasil belajar menggunakan model Community of Inquiry berbasis Google 

Classroom dipengaruhi beberapa faktor. Secara garis besar factor tersebut terbagi 
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menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini, digunakan 2 

faktor eksternal yaitu faktor lingkungan belajar dan faktor pemanfaatan internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.7 

Angket Faktor Lingkungan Belajar 

No Indikator 

1 Lingkungan sosial 

a. peran orang tua 

b. peran teman bergaul di rumah 

c. peran teman sekelas 

d. peran guru 

2 Lingkungan nonsosial 
a. keadaan tempat belajar siswa 

b. kelengkapan alat-alat belajar  

c. ketersediaan sumber belajar  

 

Tabel 3.8 

Angket Pemanfaatan Internet 

No Variabel Indikator 

1 Pemanfaatan 
Internet 

Pengetahuan dan pemahaman dasar 
tentang internet 

  Pemahaman dan penggunaan 
fasilitas yang tersedia pada internet 

  Pemanfaatan fasilitas internet sebagai 
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No Variabel Indikator 

sumber belajar 

  Pemanfaatan layanan internet missal, 
Konsultasi dapat dilakukan melaui 
email baik antar siswa maupun siswa 
ke guru 

  Ketersediaan informasi di internet 

  Adanya fasilitas untuk membentuk 
dan melangsungkan diskusi kelompok 
(news group) 

  Kualitas pemanfaatan internet 

  Hambatan penggunaan internet 
sebagai sumber belajar 

  Sumber: Kamilludin (2011) 

 Instrumen penelitian yang digunakan dipaparkan pada Tabel 3.9 sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Instrumen Penelitian 

No. Variabel Instrumen Tujuan 

Instrumen 

Sumber 

data 

1.  Kemampuan 

kolaborasi 

Angket yang 

dikembangkan dari 

hasil adaptasi jurnal  

 : International 

Reading 

Association (2005) 

Mengukur 

kemampuan 

kolaborasi siswa  

pada pembelajaran 

dengan model 

Community of 

Inquiry 

berbantuan google 

classroom 

siswa 

2.  Pemahaman 

konsep 

Soal tes berbentuk 

soal pilihan ganda 

yang dikembangkan 

dari Taksonomi 

bloom. Penguasaan 

konsep yang diukur 

dalam penelitian ini 

yaitu kemampuan 

kognitif siswa pada 

dimensi konseptual, 

Mengukur 

pengetahuan siswa 

tentang 

pemahaman 

konsep setelah 

pembelajaran 

dengan model 

Community of 

Inquiry 

berbantuan google 

siswa 



72 

 

Anisa Warisman, 2021 
PEMBELAJARAN COMMUNITY OF INQUIRY BERBANTUAN GOOGLE CLASSROOM PADA MATERI SISTEM 
PERTAHANAN TUBUH UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOLABORASI DAN PEMAHAMAN KONSEP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

classroom 

3.  Factor factor 

yang 

Mempengaruhi 

keterlaksanaaan 

Model 

Community of 

Inquiry 

berbantuan 

google classroom  

Kuesioner yang 

dikembangkan 

berdasarkan 

indikator  

lingkungan belajar 

dan pemanfaatan 

media internet 

Mengukur aspek 

mana saja yang 

paling 

berpengaruh 

dalam proses 

pembelajaran 

siswa 

4.  Keterlaksanaan 

model coi 

Lembar observasi 

yang diadaptasi 

dari Shea, Hayes, 

Vicker, Gozza-

Cohen, Uzuner, 

Mehta, 

Valchova, & 

Rangan (2010) 

  

Mengukur 

keterlaksanaan 

model coi 

berbantuan google 

classroom 

 

 

 

3.6 Proses Pengembangan Instrumen 

Instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan 

tahap judge kelayakannya oleh dosen ahli dari segi konten atau materi ajar dan kaidah-

kaidah evaluasi melalui proses judgment. Setelah melalui tahap judgment, dilakukan uji 

coba instrumen untuk mengukur tingkat kesukaran, daya pembeda, validitas, dan 

reabilitas.  

3.7 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap persiapan penelitian, 

tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap akhir penelitian. Berikut ini adalah tahap 

prosedur penelitian antara lain: 

3.7.1 Tahap persiapan penelitian, yang meliputi: 

1. Melakukan analisis standar kompetensi dan kompentensi dasar materi yang 

ingin digunakan dalam penelitian. 

2. Melakukan observasi awal mengenai kesulitan ataupun masalah. 

3. Menyusun perangkat pembelajaran yang akan diujikan. 
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4. Menyusun instrument penelitian yang terdiri dari lembar observasi kemampuan 

kolaborasi dan tes pemahaman konsep, RPP, lembar observasi aktivitas peserta 

didik, lembar aktivitas guru dan angket pembelajaran Community of Inquiry. 

5. Pemberian penilaian (judgement) terhadap instrument penelitian kepada dosen 

ahli. Pemberian judgement bertujuan, yang pertama untuk mengetahui validitas 

isi yaitu tes dapat mengukur keabsahan isi materi dan tujuan pembelajaran.  

6. Melaksanakan uji instrument penelitian dengan mengujicobakan instrumen 

dikelas lain (kelas diluar subjek penelitian). 

7. Menganalisis hasil uji coba instrument, yang meliputi analisis daya pembeda, 

tingkat kesukaran, validitas dan reabilitas. 

8. Melakukan perbaikan instrument yang nantinya dipakai untuk tahap 

pelaksanaan penelitian. 

3.7.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian, yang meliputi: 

1. Melakukan tes awal (pretes) yang tediri dari tes kemampuan pemahaman 

konsep siswa dan angket serta lembar observasi (peer assessment) kemampuan 

kolaborasi. 

2. Melaksanakan proses belajar mengajar melalui pembelajaran model 

Community of Inquiry berbantuan Google Classroom pada kelas eksperimen. 

3. Melakukan observasi aktivitas peserta didik, observasi kegiatan guru pada dua 

kelas eksperimen.  

4. Melakukan tes akhir (postes) yang terdiri dari tes kemampuan pemahaman 

konsep dan angket serta lembar observasi (peer assessment) kemampuan 

kolaborasi. 

5. Memberikan angket pembelajaran Community of Inquiry berbantuan Google 

Classroom dan angket tanggapan siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran 

tersebut. 

3.7.3 Tahap akhir, yang meliputi: 

1. Mengolah data hasil penelitian yang telah diperoleh. 

2. Membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis dari semua data yang telah 

diperoleh. 
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3. Menyusun laporan penelitian. 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh berdasarkan penelitian berupa data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif berupa hasil tes pemahaman konsep. Sedangkan data 

kualitatif berupa hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model COI 

dan angket kemampuan kolaborasi siswa, angket tanggapan siswa terhadap proses 

pembelajaran yang dianalisis secara deskriptif.  

 Statistik deskriptif hanya mereduksi, menguraikan atau memberikan sampel dan 

hasilnya akan digeneralisasikan (diinferensialkan) untuk populasi dimana sampel itu 

diambil (Sugiyono, 2016). Statistika inferensial adalah bagian dari statistika yang 

membahas cara melakukan analisis data, menaksir, meramalkan dan menarik 

kesimpulan terhadap data, fenomea, persoalan yang lebih luas datau populasi 

berdasarkan sebagian (sampel) dari populasi. Statistika inferensial membuat kesimpulan 

berdasarkan pendugaan dari sebagian sampel data dan pengujian hipotesis (Susetyo, 

2012). Statistika inferensial meliputi statistik parametrik dan non parametrik. Statistic 

parametrik memerlukan syarat terpenuhinya asumsi, yaitu data yang dianalisis harus 

berdistribusi normal dan data kedua kelompok yang diuji harus homogen. Setelah data 

terkumpul maka selanjutnya dilakukan analisis data, adapun teknik analisis data sebagai 

berikut.  

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan dalam penelitian 

terkumpulkan. Analisis data adalah proses menyederhanakan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan dipahami serta diinterpretasikan. Analisis data hasil tes yang 

dimaksudkan dalam penelitiani ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran 

Community of Inquiry berbantuan Google Classroom terhadap keterampilan kolaborasi 

dan pemahaman konsep. Analisis data dengan  uji statistik yang dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

3.9.1 Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan soal. 

Uji coba instrumen dapat dilakukan sebagai berikut: 
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1. Uji Validitas 

Validitas dapat diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kesahihan atau keabsahan instrument. Instrument dikatakan valid apabila dapat 

mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Uji validitas bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kesesuaian butir-butir test. Validitas butir soal dilakukan dengan 

mengkorelasi skor setiap butir soal dengan skor total. Item yang dijawab benar 

diberikan angka 1 (satu) dan item yang menjawab salah diberikan angka 0 (nol). 

Selanjutnya, perhitungan dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 21 for 

Windows. Koefisien korelasi dapat dilihat pada Tabel 3.10 sebagai berikut: 

Tabel 3.10 

Kriteria Validitas 

Koefisien Validitas ( rxy) Kriteria Validitas 

  0,90 ≤  rxy ≤ 0,100 Sangat Tinggi 

0,70 ≤  rxy ˂ 0,90  Tinggi 

0,40 ≤  rxy ˂ 0,70 Sedang 

0,20 ≤  rxy ˂ 0,40 Rendah 

0,00 ≤  rxy ˂ 0,20 Sangat Rendah 

rxy ˂ 0,00 Tidak Valid 

      Sumber: (Arikuno, 2006) 

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Sudjana (2002), reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa 

suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk perhitungan reliabilitas dalam 

penelitian ini digunakan menggunakan IBM SPSS Statistics 21 for Windows. 

Interpetasi derajat reabilitas suatu tes ditunjukkan pada Tabel 3.10 sebagai berikut: 

Tabel 3.11 

Interpretasi Reabilitas Butir Soal Tes 

Batasan Kategori 

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi (sangat baik) 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi (baik) 

0,40 < r11 ≤ 0,60 Cukup (sedang) 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah (kurang) 
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≤ 0,20 Sangat rendah (sangat kurang) 

(Sudjana, 2005) 

3. Uji Taraf Kesukaran Butir Soal 

Uji taraf kesukaran butir soal dilakukan terhadap test kemampuan aspek 

kognitif. Penentuan kesukaran soal test adalah berdasarkan indeks kesukaran yang 

diperoleh dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 21 for Windows. 

Tabel 3.12 

Kriteria Taraf Kesukaran 

Koefisien taraf kesukaran soal 

(P) 

Kriteria taraf kesukaran soal 

Soal dengan P 0,00 – 0,30  Sukar 

Soal dengan P 0,30 – 0,70 Sedang 

Soal dengan P 0,70 – 1,00  Mudah 

  

 Analisis butir soal ini dilakukan untuk mengetahui layak tidaknya suatu soal 

dipakai sebagai instrument penelitian. Untuk memperoleh data dalam suatu penelitian, 

maka soal yang dibuat harus mempunyai tingkat kesukaran soal dengan kriteria soal 

yang baik adalah soal yang tidak mudah dan tidak sulit yaitu soal sedang. Jadi, aspek 

taraf kesukaran butir soal menunjukkan koefisien tingkat kesukaran (P) menunjukkan 

kriteria sedang, sehingga sangat baik digunakan untuk mengukur hasil belajar. 

 

4. Uji Daya Beda Butir Soal 

 Uji daya beda dilakukan terhadap test aspek kognitif.  Jumlah koefisien daya 

beda yang diperoleh diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria sesuai dengan 

Tabel 3.12 di bawah ini: 

Tabel 3.13 

Klasifikasi Daya Beda 

Nilai D Interpretasi 

  0,00 ˂   D  ≤ 0,20   Derajat Realiabilitas sangat rendah 

   0,20 ˂  11 r ˂ 0,40   Derajat Realiabilitas rendah 

   0,40 ˂ 11  r ˂ 0,70   Derajat Realiabilitas sedang 

    0,70 ˂  11  r ˂ 0,90   Derajat Realiabilitas tinggi 

Sumber: Arikunto, (2010) 
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3.9.2 Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji gain 

Pengolahan data dilakukan dengan menghitung peningkatan hasil belajar siswa 

kelas XI SMA Negeri Kabupaten Aceh Utara setelah proses belajar mengajar 

berlangsung melalui model pembelajaran CoI. Perhitungan gain bertujuan untuk 

mengetahui nilai pretest dan postest kelas yang diteliti. Untuk menghitung besar gain 

(g) adalah sebagai berikut: 

 

 

(Meltzer , 2002) 

Kriteria interpretasi indeks gain yang dikemukakan oleh Arikunto (2010)  

terdapat pada Tabel 3.14 

Tabel 3.14 

Kriteria Interpretasi Indeks Gain 

No Rentang Kategori 

1      g ≤ 0,3 Rendah 

2          0,3 < g ≤ 0,7 Sedang 

3        0,70 < g ≤ 1,00 Tinggi 

(Arikunto, 2010) 

 

 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah suatu bentuk pengujian tentang penormalan distribusi data. 

Uji normlitas data di maksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji Shapiro-wilk yang dihitung dengan menggunakan program IBM 

SPSS Statistics 21 for Windows. 

3. Uji Homogenitas 

Untuk mengetahui kedua sampel homogen atau tidak maka perlu di uji 

homogenitas variabelnnya terlebih dahulu menggunakan program IBM SPSS Statistics 

21 for Windows. Pengujian homogenitas univariate ini menggunakan uji Levene’s. Uji 
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Levene’s menggunakan bantuan IBM SPSS 22 for Windows. Uji Levene’s digunakan 

untuk menguji homogenitas varian antar kelompok data. Kreteria pengambilan 

keputusan yaitu jika signifikansi lebih dari 0.05 maka varian kelompok data adalah 

sama (homogen). 

4. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan kemudian akan dianalisis dengan menggunkan teknik 

analisis univariate-test dan multivariate-test. Analisis ini multivariate-test dilakukan 

untuk melihat adanya perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

secara simultan sebelum dan sesudah penggunaan model pembelajaran konvensional 

dan model pembelajaran COI. Uji hipotesis perbedaan rata-rata pretes postest antar 

kedua kelas menggunakan IBM SPSS 22.0 for windows. Uji hipotesis didasarkan pada 

uji normalitas data terlebih dahulu, dimana ketika data tidak berdistribusi normal maka 

data dilanjutkan dengan uji non parametrik yaitu Uji Man-Whitney. 

5. Angket 

Metode angket dilakukan dengan instrumen kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam 

artian laporan pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya (Arikunto, 2010). 

Pada penelitian ini, angket kemampuan kolaborasi siswa terdiri dari pernyataan 

– pernyataan dimana tiap-tiap pernyataan disediakan empat alternatif jawaban itu 

diantara lain sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), setuju (S), sangat setuju (ST).  

Penetapan skor untuk pernyataan seperti pada Tabel 3.15 di bawah ini: 

Tabel 3.15 

Penetapan Skor Angket kemampuan kolaborasi 

Alternatif jawaban 

Skor 

Pernyataan 

Posistif 
Pernyataan 

Negatif 

Sangat Setuju (SS) 4 1 
Setuju (S) 3 2 
Tidak Setuju (TS) 2 3 
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 
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Data penelitian dari hasil lembar observasi dan angket dijadikan dalam bentuk 

prosentase dan akan diberi makna sesuai tingkat keberhasilan, Dari jumlah skor tersebut 

baru dijadikan dalam bentuk presentase yang dihitung dengan menggunakan program 

IBM SPSS Statistics 21 for Windows. 

Setelah dilakukan analisis perhitungan, data dikelompokan ke dalam kriteria 

standar sebagai berikut: 

Tabel 3.16 

 Kriteria Keberhasilan 

Kriteria Presentase (%) 

Sangat Tinggi 81-100 

Tinggi 61-80 

Sedang 41-60 

Rendah 21-40 

Sangat rendah 0-20 

                                                                                         (Sumber: Riduwan, 2013) 

Setelah dalam bentuk presentase maka angka-angka tersebut diberi makna untuk 

diinterprestasikan dalam tingkat keberhasilan. 

6. Analisis observasi keterlaksanaan CoI  

Untuk mengetahui keterlaksanaan CoI, maka peneliti melakukan perhitungan 

keterlaksanaan CoI setiap tahapan dengan rumus presentase. Keterlaksanaan CoI dilihat 

berdasarkan aktivitas guru, aktivitas siswa dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran. 

Besarnya keterlaksanaan adalah presentase dari skor maksimum ideal yang seharusnya 

dicapai apabila setiap langkah pembelajaran dilakukan oleh guru dan siswa (Purwanto, 

2012). Rumus presentase yang digunakan adalah sebagai berikut: 

P (%) =
Σ𝑠𝑘𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖

Σ𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 χ 100% 

Kemudian hasil presentase tersebut ditafsirkan ke dalam kategori seperti pada Tabel 

3.16. 

Tabel 3.16 Kriteria presentase Keterlaksanaan CoI 

Presentase (P) Kriteria 

P = 0 

0 < P < 25 

25 < P < 50 

Tak satu kegiatan pun terlaksana 

Sebagian kecil kegiatan terlaksana 

Hamper setengah kegiatan terlaksana 
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P = 50 

50 < P < 75 

75 < P < 100 
P = 100 

Setengah kegiatan terlaksana 

Sebagian besar kegiatan terlaksana 

Hampir seluruh kegiatan terlaksana 
Seluruh kegiatan terlaksana 

 

7. Analisis data faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran CoI  

Untuk mengetahui faktor-faktor mempengaruhi pembelajaran CoI yang dilihat 

dilihat dari faktor lingkungan belajar dan pemanfaatan internet dilakukan dengan 

menjumlahkan skor yang diperoleh pada setiap instrumen sesuai dengan indikatornya. 

Kemudian dianalisis dengan software Microsoft excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 


