
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian dan Desain Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan dua

perlakuan. Kelompok eksperimen melakukan pembelajaran Latihan Inkuiri.

Kelompok kedua adalah kelompok pembanding atau kontrol melakukan

pembelajaran biasayang biasadigunakan di SMU.

2. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Pretes Postes

Desain (Arikunto, 2001; 79), dengan rancangan sebagaiberikut:

Tabel 3.1 Desain Penelitian

Group Pretes Eksperimen Postes

Eksperimen Ol XI 02

Kontrol Ol X2 02

Keterangan :

Xi = PBM dengan Model Latihan Inkuiri

X2 = Pembelajaran Biasa (Kontrol)
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B. Lokasi dan Subyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMU Negeri X Kampar Kabupaten Kampar

Propinsi Riau oleh peneliti sendiri yang sekaligus juga sebagai guru

Biologi dan dibantu oleh beberapa orang guru Biologi sebagai observer

pada saat peneliti sedangmengajar.

2. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas I

SMU Negeri Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang teridiri dari

tiga kelas. -^ ^ -j<:c*\*

3. Sampel

Jumlah anggota sampel yang diambil dari populasi adalah 70 siswa dalam

2 (dua) kelas yaitu kelas kontrol sebanyak 35 siswa dan kelas eksperimen

sebanyak 35 siswa, dengan teknik Proportional Cluster Random Sampling.

4. Variabel penelitian

Variabel Bebas : Model Pembelajaran Latihan Inkuiri

Variabel Terikat: Keterampilan Proses Sains siswa pada konsep Ekologi

C. Instrumen Penelitian

1. Satuan dan Rencana Pembelajaran

Dalam membuat satuan dan rencana pembelajaran konsep Ekologi dengan

model Latihan Inkuiri, harus mengacu kepada GBPP Biologi kurikulum yang
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dipakai beserta suplemen dan buku paket atau buku lainnya yang relevan

untuk kelas I SMU. Satuan dan Rencana Pembelajaran ini dibuat dengan

tujuan agar materi yang disampaikan lebih sistematis dan terencana serta tidak

keluar dari ketentuan yang menjadi tujuan dari GBPP.

2. Tes untuk melihat Keterampilan Proses Sains

Lembar soal tes yang digunakan adalah untuk mengukur keterampilan proses

sains siswa. Butir-butir soal dikembangkan berpedoman kepada tujuan

pembelajaran khusus dari konsep yang dipelajari dan indikator yang akan

digunakan mengacu kepada keterampilan proses sains yaitu: (1) prediksi, (2)

berkomunikasi, (3) berhipotesis, (4) interpretasi, (5) menerapkan konsep, serta

(6) mengajukan pertanyaan.

3. Wawancara atau Kuesioner

Wawancara dilakukandengantujuan untuk memperoleh informasi yang pasti

dari responden, maksudnya untuk mengetahui persepsi guru dan siswa

mengenai pembelajaran yang dilakukan.

Sedangkan kuesioner adalah lembaran yang berisi pertanyaan-pertanyaan

untuk mengungkap latar belakang siswa tentang cara-cara yang sering

dilakukan dalam menghadapi pelajaran Biologi, harapan siswa dalam belajar

Biologi, dan tanggapan terhadap model pembelajaran yang sering diterima.
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Pertanyaan berhubungan dengan perasaan selama mengikuti pembelajaran,

pendapat tentang model, serta pengaruh model terhadap kondisi belajar.

D. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu; tahap persiapan dan

tahap pelaksanaan. Untuk tahap ini diakhiri sampai reorganisasi data,

analisis data dan penarikan kesimpulan. Agar lebih memudahkan dalam

pelaksanaan penelitian, maka akan disajikan langkah-langkah atau alur

penelitiandalam bentuk bagan 3 berikut ini.



Kelas Kontrol

(Biasa)

Gambaran

Aktivitas Guru

Mengajar

Gambaran

Aktivitas

Belajar Siswa

Identifikasi Masalah
DanTujuan Penelitian

Tes Awal Kemampuan
Keterampilan Proses

Sains

Pembelajaran Dengan
Model Latihan

Inkuiri

Tes Akhir Kemampuan
Keterampilan Proses

Sains Siswa

Hasil Dan

Pembahasan

Kesimpulan,
Keterbatasan dan

Rekomendasi
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Kelas Eksperimen

Gambaran Aktivitas
Guru Mengajar

Gambaran Aktivitas
Belajar Siswa

Kelas Eksperimen

Wawancara/

Kuesioner

Tanggapan Siswa
dan Guru Tentang

Model Pembelajaran
Latihan Inkuiri

Bagan. 3. Langkah-langkah atau Alur Penelitian
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E. Validitas Tes

Adapun rumus-rumus yang digunakan untuk keperluan pengujian kesahihan

tes di atas adalah sebagaiberikut:

1. Uji Validitas Tes Hasil Belajar

Untuk variabel prestasi belajar, dihitung validitas butir soal atau validitas

item, dengan cara menghitung korelasi antara skor tiap butir soal (X)

dengan skor total (Y), dengan rumus korelasi product moment seperti

berikut ini:

^

(Suharsimi Arikunto, 2002: 244)

Keterangan:
X = skor tiap butir soal
Y = skor total
N =jumlah siswa

Kemudian nilai validitas itu ditafsirkan berdasarkan kriteria sebagai

berikut:

• 0,90 < r < 1,00 : Sangat tinggi

• 0,70 < r < 0,90 : Tinggi

• 0,40 < r < 0,70 : Sedang

• 0,20 < r < 0,40 : Rendah

• 0,00< r < 0,20 : Kecil

(Guilford dalam Ruseffendi, 2001: 144)
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2. Reliabilitas

Reliabilitas instrumen atau alat evaluasi adalah ketepatan alat evaluasi

dalam mengukur atau ketepatan siswa dalam menjawab alat evaluasi itu.

Kalau alat evaluasi itu reliabel, maka hasil dari dua kali atau lebih

pengevaluasian dengan dua atau lebih alat evaluasi yang senilai (ekivalen)

pada masing-masing pengetesan, akan serupa (Ruseffendi, 2001: 142).

Suatu alat evaluasi (tes atau non-tes) dikatakan baik jika antara lain

reliabilitasnyatinggi.

Berhubung jumlah soal ganjil (15 butir) dan skor soal bukan 1dan 0, maka

rumus yang tepat untuk menguji reliabilitas soal adalah rumus Alpha, yaitu

sebagai berikut:

k n YlLL-\
k-\ <Jt

(Suharsimi Arikunto, 1993: 165)..

Keterangan:
ri i = reliabilitas instrumen
k =banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
Eab2 = jumlah varians butir
at2 = varians total

Adapun penafsiran tentang koefisien reliabilitas digunakan kriteria di

validitas.

cr,2
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3. Tingkat Kesukaran

Untuk menghitung tingkat kesukaran butir soal, berdasarkan kelompok atas

dan kelompok bawah yang telah disusun, maka digunakan rumus :

TK =^+5fiX100%

(KarnoTo, 1996; 16)

Dimana

TK =indeks tingkat kesukaran tes bentuk uraian
SA =jumlah skor kelompok atas
SB =jumlah skor kelompok bawah
IA =jumlah skor ideal kelompok atas
IA =jumlah skor ideal kelompok bawah

Kriteria tingkat kesukaran yang dipedomani adalah

0% -15% = sangat sukar, sebaiknya dibuang
16%-30% = sukar
31%-70% =sedang
71%-85% = mudah
86% -100% = sangat mudah, sebaiknya dibuang

4. Daya Pembeda untuk Tes Hasil Belajar

Bagi variabel hasil belajar, penghitungan daya pembeda setiap butir soal

digunakan rumus:

DP=Sa~Sb x\00%
'A

(Karno To, 1996: 14).
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Keteranganj DP = indeks daya pembeda satu butir soal tertentu

SA - jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah

Sb = jumlah skor kelompok bawah.pad butir soal yang diolah

Ia= jumlah skor ideal salah satu kelompok (atas/bawah) pada

butir soal yang diolah.

Penafsiran dari daya pembeda digunakan kriteria sebagai berikut:

•Negatif- 10 % = sangat buruk, harus dibuang

• 10 % - 19 % = buruk, sebaiknya dibuang

•20 % - 29 % = agak baik, kemungkinan perlu direvisi

•30%-49% =baik

• 50 % ke atas = sangat baik

(KarnoTo, 1996: 15)

5. Pedoman konversi norma absolut skala 5

Tabel. 3.2. Pedoman Konversi

Rentang Bobot Kategori

(Mi + 1,5 SDi) - (Mi + 3,0 SDi) A Sangat baik

(Mi + 0,5SDi)-(Mi+l,5SDi) B Baik

(Mi - 0,5 SDi) - (Mi + 0,5 SDi) C Cukup

(Mi-1,5 SDi) -(Mi-0,5 SDi) D Kurang

(Mi-3,0 SDi) -(Mi-1,5 SDi) E Sangat kurang
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• SkorMaksimal Ideal (SMI) = 38 ; Mean ideal (Mi)= Vz SMI = Vi (38) =19

• SD ideal (SDi) = 1/3 Mi = 1/3 (19) = 6,33

Dengan demikian, di dapat pedoman konversi norma absolut untuk data

Keterampilan Proses Sains (KPS), sebagaiberikut:

Tabel. 3.3. Pedoman Konversi Norma Absolut untuk data KPS

Rentang Nilai Bobot Kategori

28,50 - 38,00 A Sangat baik

22,17-28,50 B Baik

15,84-22,17 C Cukup

9,51-15,84 D Kurang

0,00- 9,51 E Sangat kurang

6. Uji Persyaratan Analisis :

a. Uji Normalitas:

Untuk uji normalitas data digunakan rumus sebagai berikut:

2 _Ufo-fhf
X Mtmg — ^

i=\ fh

Keterangan :

f0 = frekuensi observasi

fh = frekuensi harap

Kriteria:

Data dikatakan berdistribusi normal jika : z2hitung < X2tabei

(Ruseffendi, 1998:292)



b. Uji Homogenitas

Untuk mengetahui apakah datayang dibandingkan memiliki nilai rata-

rata dan varians yangidentik. langkah-langkah yangdilakukan :

• Menghitung varians dari setiap sampel

• Menentukan nilai F hitung digunakan uji-F, dengan rumus :

Fmaks =S terbesar (Ruseffendi, 2002: 295)
S terkecil

Kriteria:

Padataraf signifikansi alpa, variansi sampel dikatakan homogenjika

Fmaks < Ftab, dengan Ftab = (l-<x)Fk; n-1

(Sudjana, 1989:249)

7. Gains Skor Temormalisasi

Peningkatan KPS siswa konsep Ekologi antara sebelum dan sesudah

pembelajaran di hitung dengan rumus g faktor (gain score temormalisasi),

dengan rumus :

g=Sp°*~Sp" (Hake dalam Suma, 2003)
^maks pre

Keterangan :

Spre = skor pre-test

Spost = skorpos-test

Smaks = skor maksimum
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Tingkat perolehan skor kemudian dikategorikan atas tiga kategori, yaitu

Tinggi : g>0,7

Sedang : 0,3 < g < 0,7

Rendah : g < 0,3

8. Uji Perbedaan Dua Rata-rata :

• Uji perbedaan nilai pretest antara kelas kontrol dan kelas eksperimen

• Uji perbedaan nilai postest antara kelas kontrol dan kelas eksperimen

Untuk uji beda ini menggunakan Uji t-student (Sudjana 1989:239)

Adapun rumus uji-t dinyatakan dengan persamaan :

Xx-X2
t =

s .1— + —

Dimana

s= (*, -PS?+(*2-l)S,2

Keterangan:

Xi = rerata dari hasil postes siswa kelompok eksperimen

X2 = rerata dari hasil postest siswa kelompok kontrol

Si = standar deviasi hasil postest kelompok eksperimen

S2 = standar deviasi hasil postest kelompok kontrol

ni = jumlah sampel kelompok eksperimen



n2 = jumlah sampel kelompok kontrol

Kriteria penolakan Ho:

Tolak HO jika tfot ^ *{\-a) (nl+ n2 - 2)
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F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian dilakukan dengan cara menentukan

sumber data terlebih dahulu, kemudian jenis data, teknik pengumpulan data, dan

instrumen yang digunakan. Teknik pengumpulan data secara lengkap dapat dilihat

pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.4

Teknik Pengumpulan Data

No Sumber Data Jenis Data Teknik

Pengumpulan
Instrumen

1 Siswa

KPS awal (kelas
eksperimen dan kelas

kontrol)
Tes awal

Butir soal

uraian yang
berbentuk KPS

2

Guru dan Siswa Aktivitas guru dan
siswa selama PBM

berlangsung

Observasi Pedoman

observasi

aktivitas guru
dan siswa

selama PBM

3 Siswa KPS akhir setelah

pembelajaran (kelas
eksperimen dan kelas

kontrol)

• Tes akhir

• Kuesioner

• Wawancara

• Butir soal

uraian yang
bermuatan

KPS

• Kuesioner/

Angket
• Wawancara
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G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat

memberikan informasi, jawaban, dan kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian

ini. Dengan berpedoman pada tujuan penelitian sertajenis data yang diperoleh dalam

prosespengumpulan data, maka teknik analisis sebagaiberikut:

1. Pembahasan tentang efektivitas model pembelajaran yang dapat meningkatkan

keterampilan proses sains siswa terhadap konsep Ekologi, dilakukan dengan

menganalisis data tentang indikator keterampilan proses sains.

2. Analisis Hasil Pengamatan Kegiatan Pembelajaran

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung dilakukan observasi mengenai

aktivitas guru dan siswa. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan

kuantitatif. Pendekatan kualitatif diperiukan untuk mendapatkan informasi yang

mendalam, kaya, dan rinci serta komprehensif tanpa mengenali dulu tingkah laku

mana yang diamati. Pendekatan kuantitatif memberikan petunjuk terhadap

parameter-parameter yang telah ditentukan.

3. Pengaruh model pembelajaran yang disusun dalam meningkatkan keterampilan

proses sains siswa. Dengan cara menganalisis perbedaan antara hasil tes awal dan

hasil tes akhir.

4. Analisis terhadap data hasil tes

Dilakukan untuk melihat peningkatan penguasaan siswa terhadap konsep Ekologi,

dengan cara mendeskripsikan data skor hasil tes awal dan tes akhir serta analisis
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komparatif untuk melihat perbedaan antara tes awal dan tes akhir untuk masing-

masing kelompok siswa.

H. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan pembelajaran model Latihan Inkuiri untuk konsep Ekologi

dilakukan di kelas I SMU X yang disesuaikan dengan jadwal pelajaran Biologi di

SMU, yaitu 2 jam pelajaran untuk setiap minggu.

Tabel. 3.5. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No Waktu Kegiatan

1 Senin, 20 Januari 2004 Uji coba instrumen

2 Rabu, 28 Januari 2004 Pelaksanaan Tes Awal

3 Kamis, 29 Januari 2004 Pelaksanaan PBM

4 Sabtu, 31 Januari 2004 Pelaksanaan PBM

5 Rabu, 4 Februari 2004 Pelaksanaan PBM

6 Kamis, 5 Februari 2004 Pelaksanaan PBM

7 Sabtu, 7 Februari 2004 Pelaksanaan PBM

8 Senin, 9 Februari 2004 Pelaksanaan Tes Akhir

9 Rabu, 11 Februari 2004 Penyebaran Kuesioner Siswa dan
Guru

10 Kamis, 12 Februari 2004 Wawancara




