
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodeyang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode

quasi eksperimen, yang difokuskan pada pengujian pembelajaran

inkuiri terhadap penguasaan konsep bahan kajian unsur transisi perioda

keempat pada siswa SMA kelas III. Desain penelitianini adalah sebagai

berikut:

o, — X — 02.

Oi: tes awal (pretest)

O2: tes akhir (postest)

X : periakuan (treatment)

B. Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu sekolah negeri

(SMAN) yang terletak di pusat kota Bandung. Sekolah ini merupakan

salah satu sekolah negeri favortt, yang menempati urutan 10 besar di

kota Bandung. Jumlah kelas seiuruhnya yang ada di sekolah ini

berjumlah 24 kelas, dengan rinctan sebagai berikut: <1) kelas tti IPA

berjumlah 6 kefes (IPA 1 sampai IPA 6); (2) kelas III IPS berjumlah 2

kelas (IPS 1 dan IPS 2); (3) kelas Hberjumlah 8 kelas, serta <4) kelas I
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berjumlah 8kelas. Tiap-tiap kelasnya diisi oleh siswa antara 33 sampai

42 siswa.

Dalam lima tahun terakhir, lulusan dari sekolah ini dapat

melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi yang tersebar di

beberapa perguruan tinggi negeri ternama. Staf pengajar yang ada di

sekolah ini sebagian besar lulusan sarjana pendidikan, bahkan ada

yang sudah menempuh program magister pendidikan. Jumlah staf

pengajar seluruhnya sebanyak 86 orang. dengan jumlah pengajar mata

pelajaran kimia sebanyak 5 orang.

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas

III IPA 5 tahun pelajaran 2004/2005. Penetapan kelas ini didasarkan

pada pertimbangan bahwa semua siswa kelas III IPA mempunyai

kemampuan yang retatif sama terhadap mata pelajaran kimia. Jumlah

siswa yang ada dalam kelas III IPA 5 sebanyak 33 orang. Pada saat

pelaksanaan pre tes siswa yang tidak hadir 1 orang dan pada

pelakasanaan posttes siswa yang tidak mengikuri 1orang.

Setiap siswa selanjutnya diketompokkan menjadi tiga kelompok,

yaitu kelompok yang berkemampuan tinggi, kelompok yang

berkemampuan sedang, dan kelompok yang berkemampuan rendah.

Pengelompokkan ini didasarkan pada nilai rata-rata ulangan harian

yang telah dilaksanakan selama kelas Hi.
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C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

empat jenis, yaitu instrumen untuk mengetahui pemahamn siswa,

instrumen untuk mengetahui aspek apektif dan aspek psikomotorik

siswa, instumen untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi

siswa dalam pembelajaran inkuiri pada bahan kajian unsur transisi

perioda keempat melalui kegiatan hands-on, serta instrumen untuk

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi gurudalam pembelajaran

inkuiri pada bahan kajian unsur transisi perioda keempat melalui

kegiatan hands-on.

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui pemahaman siswa

berupa soal tes objektif (soal pilihan berganda) yang dilengkapi

dengan alasannya. Soal tes objektif ini terdiri dari 22 butir soal.

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui aspek apektif dan

psikomotorik berupa angket lembar kerja siswa (LKS), serta

lembar observasi. Instrumen untuk mengetahui kendala-kendala

yang dihadapi oleh siswa dan guru dalam pembelajaran inkuiri pada

bahan kajian unsur transisi perioda keempat melalui kegiatan hands-

on dilakukan melalui wawancara.
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D. Prosedur Penelitian

Penelitian diawali dengan studi literatur yang terdapat dalam

GBPP serta buku teks yang relevan. Pada saat hampir bersamaan

juga dilakukan pengkajian terhadap teori belajar dan relevansi

penelitian pendekatan pembelajaran inkuiri. Kemudian dilanjutkan

dsngan identifikasi terhadap masalah, yang dilanjutkan dengan

penenluan bahan kajian baik secara teori maupun secara praktek.

Langkah berikutnya adalah pengembangan pendekatan inkuiri,

merancang rencana, serta penyusunan instrumen. Setelah pendekatan

inkuiri dan instrumen tersedia, selanjutnya dilakukan validasi. Setelah

divalidasi, dilanjutkan dengan tes awal, kemudian implementasi

pembelajaran dengan pendekatan inkuiri yang meliputi proses

pembelajaran, tes akhir, pengisian angket serta wawancara. Data

hasil implementasi pembelajaran dengan pendekatan inkuiri kemudian

dianalisis/dievaluasi. Selanjutnya ditarik kesimpulan yang berupa

pendekatan pembelajaran inkuiri pada bahan kajian unsur transisi

perioda keempat Prosedur penelitian ini dapat digambarkan dalam

bentuk alur penelitian berikut:
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Gambar3.1 : Alur Penelitian
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Secara lengkap prosedur penelitian pembelajaran dengan

pendekatan inkuiri pada bahan kajian unsur transisi perioda keempat

melalui kegiatan hands-on untuk meningkatkan keterampilan berpikir

dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Sebagai langkah awal adalah melakukan beberapa persiapan-

persiapan yang mendukung teriaksananya penelitian. Pada tahap

persiapan dilakukan kegiatan studi literatur dan mengkaji teori

belajar yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan,

serta penyusunan instrumen. Setelah dilaksanakan studi literatur,

selanjutnya dibuat analisis konsep pada bahan kajian unsur transisi

perioda keempat untuk menentukan labei konsep, definisi konsep,

jenis konsep, serta airibut konsep. Selain itu dibuat pula pemetaan

konsep untuk mengetahui hubungan antara konsen sa<u dengan

Irnncon lain Colooii f+ru/o rfihi iat n*r\r"ana namhAlaiaron cAru>ril

♦oKiHo* r»orfo lomniran

^2^2 f*atio« noloVconoon ini rTiloUi il^or* imnlomonfoci

proses r*err!be!2*2rar! inkuiri rnelslifi ke^isrtan H3riH©_i"*n noiam

hon»/o KArtinHaU cohonoi nKcon/or wor»m monnomofi tfoniofon.

tfoniotsin cic\*/o colomo monniL-nti nrncoc nomhotoiaran
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Pelaksanaan proses pembelajaran beriangsung selama tiga

minggu, yaitu dari tanggal 26 November sampai tanggal 17

Desember 2004. Secara lengkap, jadwal pelaksanaan proses

pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 : Pelaksanaan Proses Pembelajaran Inkuiri Pada
Bahan Kajian Unsur Transisi Perioda Keempat
Melalui Kegiatan Hands-on

8

'ertemuai

Ke
Hari/Tanggal

Jum'at, 30-11 -2004

Senin, 29-11-2004

Rabu, 01-12-2004

Jum'at, 03-12-201

Proses pembelajaran

Pretes

Sffat-sifat unsur transisi perioda

keempat

Sifat-sifat unsur transisi perioda

keempat

Senyawa kompleks

Senin, 06-12-20041 Prosespembentukan senyawa
Rabu, 08-12-20041 Penamaan senyawa kompleks

Jum'at, 10-i2-2(K)4;U^tra,^per^ice^
di alam

8 Jum'at 17-12-2004
Posttest, Pengisian angket, dan

wawancara

3. Tahap Analisis

Pada tahap ini dilakukan analisis data yang diperoleh dari

hasil implementasi proses pembelajaran. Data yang diperoleh

berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dianalisis

secara statistik, sedangkan data kualitatif dianalisis secara

deskriptif. Data kuantitif dan data kualitatif diperoleh dari :
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1. Tes Objektif

Soal tes yang digunakan dalam penelitian berupa soal

pilihan berganda yang dilengkapi dengan alasannya. Soal ini

terdiri dari 22 butir soal. Sebelum soal tes ini digunakan

sebagai alat pengumpul data, teriebih dahulu dilakukan uji

coba yang dilanjutkan dengan pengujian daya pembeda,

taraf kemudahan, serta reliabilitas. Dari hasil uji coba

diketahui bahwa ada beberapa soal yang termasuk kriteria

sukar dan mudah. Soal tersebut selanjutnya direvisi untuk

mendapatkan soal yang mempunyai kriteria sedang.

a. Daya pembeda

Tes yang baik adalah tes yang dapat membedakan

cecara signifikan antara kelompok berkemampuan tinggi

dengan kelompok siswa berkemampuan rendah.

b. Taraf kemudahan

Tes yang baik adalah tes yang mempunyai taraf

kemudahan sedang, artinya tes tersebut tidak terlalu

sukar dan tidak terlalu mudah.

c. Validitas

Validitas tes dilakukan dengan cara memperoleh

pertimbangan dan peniiaian dari ahli, dalam hal ini
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diperoleh dari dosen pembimbing. Secara empiris

validitas tes diperoleh dengan cara mengkorelasikan

setiap butir soal dengan skor totalnya. Pengujian ini

dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi korelasi

product moment (Arikunto: 1993) sebagai berikut :

r _ NY.XY-(£.**?:*)

Keterangan:

rXY= koefisien korelasi antara variabel X dan Y yang

dikorelasikan

X = skor butir soal yang diuji validitasnya

Y = skor total

N = jumlah responden

d. Retiabilitas

Pengujian retiabilitas dilakukan dengan menggunakan

persamaan Kuder dan Richardson 21 (KR- 21), yaitu sebagai

berikut:

•-(arn= It^tI1" ^p J (Arikunto 1993)

Keterangan : i"n = reliabilitas instrumen

M = skor rata-rata
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k = banyaknya butir soal atau butir

pertanyaan

Vt = varians soal

2. Angket

Angket digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa

mengenai penerapan proses pembelajaran inkuiri melalui

kegiatan hands-on, serta mengetahui minat siswa terhadap

pelajaran kimia terutama pada bahan kajian unsur transisi

perioda keempat Angket ini diberikan kepada semua siswa

kelas eksperimen setelah proses pembelajaran berakhir.

3. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh tanggapan

dari guru dan siswa terhadap pembelajaran yang

dilaksanakan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh

informasi tambahan yang tidak dapat dijaring melalui tes dan

angket

4. Lembar Keija Siswa (LKS)

Lembar kerja siswa (LKS) digunakan untuk

memperoleh data mengenai proses dan hasil percobaan

selama mengikuti kegiatan pembelajaran inkuiri pada bahan
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kajian unsur transisi perioda keempat melalui kegiatan

hands-on.

E. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini berupa data hasil

belajar yang didapat dari hasil tes tertulis. Pengolahan data yang

dilakukan meliputi pengolahan data hasil uji coba instrumen,

pengolahan data hasil pretest-posttest, pengolahan data LKS,

pengolahan data lembar observasi, serta pengolahan data angket.

Pengolahan data yang diperoleh dari hasil uji coba dan hasil

pretes-postes ditentukan berdasarkan ketepatan jawaban setiap option

itemtes dan alasan yangdiberikannya. Pengolahan data pretes-postes

dilakukan dongan menggunakan uji statistik yang terdapat pada

software SPSS. Pedoman yang digunakan dalam peniiaian ini

mengikuti ketentuan seperti yang teriihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.2 : Pedoman Pemberian Skor Tes Hasil Belajar
(Arikunto, 1995)

Nc

i

Option Skor Alasan Skor

Skor total

(skor option +
skor alasan)

Benar 1

Sesuai dengan konsep
ilmiah

4 5

Masih terbatas/belum
lengkap I * 4

1

Bersifat lebih umum/luas 2 3

Tidak sesuai dengan
konsep ilmiah 1 2

Tidak member! alasan 0 1

Salah 0

Sesuai dengan konsep
ilmiah

2 2

2

Masih terbatas/belum
lengkap 1 1

Bersifat lebih umum/luas 1 1

Tidak sesuai dengan
konsep ilmiah 0 0

Tidj

Tidak memberi alasan 0 0

ak menja\vab
• — .

0 0

Lembar observasi digunakan untuk menjaring kemampuan

apektifdan psikomotorik siswa. Dalam penelitian ini, pencuplikan data

melalui lembarobservasi dilakukan oleh tigaorang observer, termasuk

peneliti. Setelah data hasil observasi terkumpul, langkah berikutnya

adalah menentukan persentasedari masing-masing poin pengamatan.

Penentuan persentase ini dilakukan denganmenggunakan persamaan

berikut:

Persentase (%) = *g**™J""g muucui dan terobserva^ 1QQ %
Jumlah interval waktu pengamtnn
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Tanggapan siswa mengenai pembelajaran inkuiri melalui

kegiatan hands-on pada bahan kajian unsur transisi perioda keempat

dijaring dengan menggunakan angket. Setelah semua data dari angket

terkumpul, langkah selanjutnya adalah membuat persentase dari setiap

tanggapan tersebut.

Selain dengan angket, tanggapan siswa mengenai pembelajaran

yang telah dilaksanakan juga dijaring dengan wawancara yang

dilakukan terhadap beberapa siswa. Pengambilan siswa yang

diwawancara dilakukan terhadap siswa yang berasal dan kelompok

berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.
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