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METODOLOGI PENELITIAN

A. METODE DAN BENTUK PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Suplemen bahan ajar yang

dikembangkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama (ayat-ayat Qur'an) di

dalamnya dapat mengubah sikap siswa dan meningkatkan hasil belajar Fisika

siswa pada topik Tata Surya di kelas I MTs Banjar. Karena penggunaan Bahan

Ajar melalui pendekatan ekspository (sebagai variabel bebas) akan diuji

pengaruh/efeknya terhadap perubahan sikap dan peningkatan hasil belajar

(sebagai variabel terikat), maka metode penelitian yang dianggap cocok untuk

diterapkan adalah metode eksperimen (Suharsimi Arikunto, 1997; Nasution,

1998). Karena tidak dimungkinkan untuk mengontrol semua variabel yang dapat

mempengaruhi variabel bebas dan terikat secara ketat, maka bentuk penelitian ini

adalah eksperimen semu (quasy-experiment).

Adapun rancangan percobaan yang akan diterapkan berbentuk "pre-posttest

Control Group Design" (Suharsimi Arikunto, 1997) seperti tertera pada tabel di

bawah ini.

Kelompok Tes Awal Perlakuan Tes Akhir

Kel. Experim. 0-1 X! 0-2

Kel. Kontrol 0-3 X2 0-4

Keterangan:

1. Kelompok eksperimen adalah siswa dalam kelas tertentu yang terlibat
dalam pembelajaran Fisika pada topik Tata Surya yang diberikan
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Suplemen Bahan Ajar yang terintegrasi dengan ayat-ayat Al-Qur'an
dengan pendekatan Ekspository.

2. Kelompok Kontrol adalah siswa dalam kelas tertentu yang terlibat dalam
pembelajaran Fisika pada topik Tata Surya yang diberikan Buku Teks
Biasa dengan pendekatan yang sama— Ekspository

3. 0-1 dan 0-2 adalah pemberian tes awal dan akhir penelitian pada
kelompok eksperimen, yaitu tes hasil belajar dan tes skala sikap.

4. 0-3 dan 0-4 adalah pemberian tes awal dan akhir pada kelompok kontrol,
yaitu tes hasil belajar dan tes skala sikap.

B. POPULASl DAN SAMPEL PENELITIAN

Populasi target penelitian ini adalah siswa kelas 1 caturwulan 1 di

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Banjar tahun ajaran 2002/2003 yang terdiri

dari 4 kelas dan berjumlah 180 orang. Dua kelas siswa yang akan dijadikan

sebagai kelompok Eksperimen dan Kontrol—merupakan sampel penelitian-

ditentukan dengan menggunakan teknik random berkelompok (Cluster random

sampling) dengan mengundi (Suharisimi, 1997). Setelah dilakukan undian,

ternyata yang menjadi kelompok eksperimen adalah kelas IA yang jumlah

siswanya 40 orang dan kelompok kontrol adalah kelas IB yang siswanya

berjumlah 42 orang. Pemilihan siswa MTs Negeri Banjar sebagai subyek

penelitian didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain: (1) mayoritas siswa

mempunyai orang tua dengan latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi yang

tergolong rendah, (2) input siswa yang masuk mempunyai rata-rata NEM rendah

bila dibandingkan dengan nilai NEM masuk siswa SLTP Negeri di daerah itu, (3)

banyak siswa cendrung mempunyai minat belajar, yang rendah, apalagi minat

belajar pada pelajaran umum, dan (4) banyak siswa tidak memiliki buku teks

penunjang belajamya di sekolah. Kondisi semacam ini memungkinkan proses
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pembelajaran dan pelaksanaan penelitian ini akan berlangsung secara bervariasi

dan memberikan tantangan tertentu.

C. INSTRUMEN PENELITIAN

Intrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Satuan pembelajaran (SP) masing-masing untuk kelas eksperimen dan kontrol;

2. Bahan Ajar topik Tata Surya yang memuat 4 sub topik bahasan yang

mengintegrasikan nilai-nilai ,Imtaq yang akan divalidasi dengan meminta

pertimbangan seorang ahli pakar pendidikan Fisika, Satu Orang Guru Agama

Islam yang berpengalaman, dan satu orang Guru Inti Fisika di KKG Banjar.

Contoh RP dan bahan ajar topik Tata Surya yang terintegrasi dengan nilai-

nilai Imtaq dapat dilihat pada lampiran-2.

3. Seperangkat Tes hasil Belajar topik Tata Surya dikembangkan sendiri oleh

peneliti, Tes hasil belajar Fisika topik Tata Surya diujicobakan pada siswa

Tsanawiyah sebanyak 88 siswa. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa daya

pembeda (DP) dari 35 butir soal tes uji-coba sebanyak 10 soal (yaitu nomor

soal 6, 8, 10, 12, 15, 17, 21, 28, 30, dan 34) dan DPnya tidak signifikan.

Karena itu, kesepuluh butir soal tersebut diputuskan dibuang. Indeks

kesukaran (IK) dari soal yang tersisa (sebanyak 25 soal) mempunyai IKK

yang bervariasi, yaitu mudah, sedang, dan sukar. Koefisien korelasi yang

menunjukkan koefisien reliabilitas tes dari butir soal terpakai, yaitu 25 soal,

adalah sebesar r = 0,85 yang tergolong dalam kategori tinggi. Sedangkan

validitas item soal berkisar antara r = 0,215 sampai r = 787 dan setelah diuji

dengan uji-t disimpulkan 24 soal validitas itemnya berkategori signifikan.
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Dengan demikian, tes hasil belajar Tata Surya yang telah dianggap layak pakai

berdasarkan analisis butir soal pada uji-coba empiris dan dipergunakan dalam

penelitian ini berjumlah 25 soal, yang terdiri atas 10 isian singkat, 11 pilihan

ganda, dan 4 soal essay. Seluruh perhitungan analisis uji-coba tes hasil belajar

topik TataSurya di atasdapat dilihat pada lampiran-2.

4. Skala sikap terhadap sains (IPA) dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan

menganalisis skala sikap yang telah dikembangkan dari beberapa penelitian
*

terdahulu yang terdiri dari sikap siswa terhadap pelajaran EPA dan aktivitas

belajar IPA, sikap siswa terhadap buiku teks DPA, dan sikap siswa terhadap

guru DPA. Item-item pernyataan dalam skala sikap telah ditimbang oleh Dosen

Pembimbing dan seorang Dosen salah Satu Perguruan Tinggi serta 2 orang

siswa kelas I Tsanawiyah untuk melihat kesesuaian antara item dengan aspek

sikap dan keterbacaan setiap item pernyataan. Pembobotan skala sikap dalam

penelitian ini menggunakan pendekatan apriori (Subino, 1987) dengan

berpedoman pada: jika pernyataan positif, maka untuk jawaban Sangat Setuju

(SS) diberi skor 3, Setuju (2), Tidak Setuju (1) dan Sangat Tidak Setuju (STS)

diberi skor 0. Sebaliknya, untuk pernyataan negatif, jawaban Sangat Setuju

(SS) diberi skor 0, Setuju (1), Tidak Setuju (2) dan Sangat Tidak Setuju (STS)

diberi skor 3. Jumlah item pernyataan skala sikap terhadap IPA yang

dipergunakan dalam penelitian ini adalah 30 item. Dengan demikian, skor

siswa yang diperoleh dari angket skala sikap dapat diolah/dianalisis

menggunakan statistika deskriptif (misalnya, rata-rata dan simpangan baku)

dan inferensial (uji-t dan uji-F).
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5. Untuk mengetahui tanggapan siswa kelas eksperimen yang terlibat dalam

pembelajaran topik Tata Surya yang terintegrasi dengan nilai-nilai agama atau

Imtaq, peneliti menyusun suatu angket yang memuat 26 pernyataan yang

mengandung dua alternatif jawaban, "ya dan tidak". Angket ini pun telah

mengalami proses validitas konstruk seperti yang dilakukan pada proses

. penimbangan pada skala sikap. Contoh skala sikap dan angket tanggapan

siswa ini dapat dilihat dalam laippiran-2.

D. ANALISIS DATA

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk kuantitatifyaitu:

skor tes hasil belajar dan skor pada Skala Sikap, dan kualitaiif, yaitu: hasil

tanggapan siswa mengenai kesan mereka setelah mengikuti pembelajaran Fisika

pada topik Tata Surya dengan Suplemen Bahan Ajar yang terintegrasi dengan

nilai-nilai Imtaq dan dengan Buku Teksbiasa.

Untuk mengetahui sikap dan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah

perlakuan, skor yang diperoleh akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif;

ukuran tendensi Sentral, yaitu: rata-rata hitung (mean), dan simpangan baku (SD)

Untuk mengetahui ada tidak perbedaan skor rata-rata pada skala sikap dan

hasil belajar siswa antara dua kelompok independen—kelompok eksperimen dan

kontrol—maka akan digunakan uji-t (parametrik) Hasil rekapitulasi jawaban

siswa pada angket tanggapan siswa dianalisis menggunakan teknik persentase.

E. PROSEDUR PENELITIAN

Keseluruhan langkah-langkah yang ditempuh selama penelitian ini

disajikan pada bagan di bawah ini. Pada bagan ini dapat diketahui beberapa fakta
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dan masalah yang melatarbelakangi perlunya dilakukan penelitian ini sampai

analisis data dan pembahasan temuan penelitian.

Bagan Ill-a : Prosedur Penelitian

FAKTA dan MASALAH

Sikap negatif siswa pada pelajaran umum,
Fisika dan guru
Hasil belajar Fisika siswa yang rendah
Tidak ada Buku Teks Fisika yang
bernunansa Islam

Permasalahan pengajaran sains di Indonesia
(kehampaan nilai spiritual)

<—•

STUDI LITERATUR

Karakteristik guru professio.
Temuan Penel.sebelum

Pengaruh Sikap thd HB
Integrasi Kurikulum.

t
Analisis Materi dan tujuan
(GBPP) Pelajaran Fisika di
Kelas I MTs

Analisis Buku Teks

Konsultasi dengan pakar
pendidikan IPA

Kaji awal

*
Analisis nilai-nilai Imtaq dalam
Ayat-Ayat Qur'an yang relevan
(ayat-ayat Kauniyyah)
Berkonsultasi dengan Ustadz,
dan guru agama

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN
• Penyusunan Draft Awal Suplemen Bahan Ajardan Satuan

Pembelajaran
• Uji coba Suplemen dan SP di lapangan
• Revisi Suplemen sehinggadianggap siap pakai
• Menyusun Tes hasil belajar Fisika dan validasinya
• Meniilih item-item skala sikap yang sesuai, (mengadopsi hasil

penelitian sebelumnya)

Merandom kelas I MTs N Banjar i
KELOMPOK EKSPERIMEN

• Tes awal (sikap dan Hasil belajar
Fisika)

• Pemberian perlakuan (4 kali) dengan
Suplemen dan MetodeEkspository

• Tes Akhir

• Wawancara

KELOMPOK KONTROL

• Tes awal (sikap dan Hasil belajar
Fisika)

• Pemberian perlakuan (4 kali)
dengan Metode Ekspository dan
Buku Teks Biasa

• Tes Akhir

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN TEMUAN
(Untuk menjawab permasalah Penelitian)

Menggunakan uji statistik, uji-t
Menganalisis hasil wawancara
Pembahasan dengan mcngkaji teori-teori yangdan temuan
penelitian terdahuiu
Laporan akhir hasil-hasil penelitian
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