
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Alur Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian kelas. Penelitian ini difokuskan pada penerapan model belajar

inkuiri terbimbing dalam pembelajaran koloid yang bertujuan untuk

meningkatkan hasil belajar dan minat belajar siswa. Alur penelitiannya

diawali dengan mengkaji konsep-konsep di GBPP mata pelajaran kimia.

Selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap buku-buku kimia dan buku

pegangan guru serta teori-teori belajar yang relevan dengan model

pembelajaran inkuiri terbimbing dan laporan penelitian yang relevan.

Kajian tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan LKS, soal tes,

angket dan pedoman wawancara. Soal tes diujicobakan pada siswa kelas

tiga tahun pelajaran 2003/2004 yang telah mempelajari pokok bahasan

koloid. Tujuan diadakan ujicoba adalah untuk menganalisis tingkat

kesukaran soal tes, daya pembeda, dan reliabilitas soal tes.

Implementasi penerapan model belajar ini hanya dilakukan pada

satu kelas yang dimulai dari pemberian pretes, penerapan model dengan

kegiatan laboratorium, dan diakhiri dengan postes. Selanjutnya siswa

diminta mengisi angket untuk memperoleh tanggapan mengenai model

yang diterapkan dan minat belajar. Wawancara dengan guru untuk

meminta tanggapan mengenai penerapan model yang digunakan. Langkah
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terakhir diadakan analisis data temuan baik secara kualitatif maupun

kuantitatif untuk menyusun laporan dan rekomendasi. Secara lengkap alur
penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1
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B. Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu SMA Negeri di kota Bandung.

SMA ini merupakan salah satu SMA favoht dengan fasiltias belajar yang

memadai dan letak sekolah yang berada di pusat kota Bandung. Jumlah

kelas yang digunakan dalam belajar sebanyak 24 kelas dengan rincian

sebagai berikut: (1) kelas III IPA berjumlah 6 kelas; (2) kelas III IPS

berjumlah 2 kelas; (3) kelas II berjumlah 8 kelas dan (4) kelas Iberjumlah 8

kelas dimana tiap kelas terisi 40 - 42 siswa. Jumlah kelas tersebut belum

termasuk laboratorim, ruang komputer dan ruang penunjang kegiatan

belajar mengajar yang lain. Lulusan SMA ini dalam lima tahun terakhir

tersebar di berbagai Perguruan Tinggi Negeri baik yang ada di kota

Bandung maupun kota besar lain. Jumlah guru seluruhnya adalah 86

orang, untuk guru kimia berjumlah 5orang (salah satunya adalah peneliti).

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II semester I (satu) tahun

pelajaran 2004/2005, yang mengikuti mata pelajaran kimia. Penetapan

kelas sebagai subyek penelitian dilakukan secara acak dengan cara

mengundi 8 kelas yang ada di kelas II. Jumlah siswa yang ada dalam kelas

II yang dijadikan sampel sebanyak 40 siswa. Pada saat pelaksanaan

pretes dan postes semua siswa yang berjumlah 40 siswa hadir semua,

kecuali pada saat pembelajaran ada yang tidak hadir sebanyak 2 siswa.

Siswa kemudian dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok

yang berkemampuan tinggi, kemampuan sedang dan kemampuan rendah.

Kategori kemampuan tersebut didasarkan pada nilai rata-rata ulangan
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C. Prosedur Penelitian

Penelitian dengan penerapan model belajar inkuiri terbimbing

dengan kegiatan laboratorium untuk meningkatkan hasil belajar dan minat

belajar siswa dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan kegiatan penyusunan rancangan

pembelajaran model belajar inkuiri terbimbing dengan kegiatan

laboratorium, dan instrumen. Dalam penyusunan rancangan

pembelajaran dimulai dan studi literatur terhadap GBPP mata pelajaran

kimia, buku-buku kimia, dan teori-teori belajar yang relevan dengan

belajar inkuiri terbimbing, kemudian dilanjutkan dengan analisis konsep

untuk menentukan label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut

konsep, dan hirarki konsep. Selanjutnya dibuat peta konsep dari

konsep-konsep yang ada dan langkah terakhir pada tahap ini adalah

membuat rancangan pembelajaran.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini dilakukan penerapan model pembelajaran yang

telah dibuat. Dalam penerapan model pembelajaran tersebut dilakukan

oleh guru kelas, sedangkan peneliti bertindak sebagai observer yang

mengamati kegiatan-kegiatan guru dan siswa selama proses

pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan penerapan model



pembelajaran ini berlangsung dari tanggal 30 Juli 2004 sampai dengan

tanggal 13 Agustus 2004. Waktu yang diperlukan selama pelaksanaan

penerapan model pembelajaran adalah 5 jam pelajaran. Jadwal

pelaksanaan penerapan model pembelajaran dapat dilihat pada

tabel 3.1

Tabel 3.1 Pelaksanaan Penerapan Model Pembelajaran

Pertemuan Ke Hari/Tanggal

Jum'at, 30-7-2004

Sabtu, 31-7-2004

Jum'at, 6-8-2004

Sabtu, 7-8-2004

Jum'at, 13-8-2004

Kegiatan Pembelajaran

Pretes

Komponen dan pengelompokan

sistem koloid serta muatan koloid

yang meliputi adsorpsi dan

koagulasi. Kegiatan laboratorium

(LKS 1 & 2)

Koloid liofil dan liofob. Kegiatan

laboratorium (LKS 3)

Pembuatan sistem koloid. Kegiatan

laboratorium (LKS 4 & 5)

Postes

3. Tahap Analisis

Setelah implementasi model pembelajaran selesai, data yang telah

dikumpulkan dianalisis dan diolah secara statistik untuk data kuantitatif

dan secara deskriptif untuk data kualitatif. Adapun data yang
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didapatkan berasal dari;

1. Soal tes

Soal tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes

obyektif dan tes essay. Soal pilihan ganda terdiri dari 20 butir soal

dan setelah diujicoba ternyata 2 butir soal yang tidak memenuhi

kriteria yaitu : soal nomor 15 validitasnya tidak baik, dan tingkat

kesukarannya sukar; soal nomor 18 validitasnya tidak baik, daya

pembedanya sedang dan tingkat kesukarannya tinggi, sehingga 2

butir soal tersebut dinyatakan gugur dan didapat 18 butir soal dari

20 butir soal yang diujicobakan. Tes bentuk essay setalah diujicoba

ternyata ternyata didapat reliabilitas 0,64 dengan menggunakan

rumus alpha, dengan jumlah soal essay adalah 5 butir soal.

Setelah diujicobakan ternyata soal nomor 4 validitasnya tidak baik.

2. Angket

Angket digunakan untuk memperoleh data mengenai

tanggapan siswa terhadap model pembelajaran yang digunakan

dan mengetahui minat belajar siswa terhadap kimia khususnya

pokok bahasan koloid, setelah pembelajaran yang menggunakan

model belajar inkuiri terbimbing dengan kegiatan laboratorium.

Indikator yang digunakan dalam penyusunan angket adalah;

pedapat siswa tentang mata pelajaran kimia khususnya pokok

bahasan koloid, metode pembelajaran kimia dan penggunaan

model belajar inkuiri terbimbing dengan kegiatan laboratorium
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sekaligus yang menyatakan minat belajar siswa.

3. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh

tanggapan guru terhadap model pembelajaran yang digunakan.

Wawancara dilakukan terhadap guru setelah pembelajaran yang

menggunakan model belajar inkuiri terbimbing dengan kegiatan

laboratorium.

4. Pedoman observasi

Pedoman observasi digunakan untuk melihat bagaimana

guru menerapkan model pembelajaran yang dibuat oleh peneliti.

Pelaksanaan observasi dilakukan oleh peneliti sebanyak 3 kali

pertemuan.

D. Pengumpulan Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini berupa data hasil belajar

siswa yang didapat dari tes tertulis, yang terdiri dari 18 butir soal pilihan

ganda dan 4 butir soal bentuk essay. Untuk butir soal bentuk pilihan

ganda diberi nilai 1 untuk jawaban yang benar dan 0 untuk jawaban

yang salah. Untuk butir soal essay penilaiannya tergantung pada tiap

kategori soal yaitu untuk soal nomor 1 sampai 3 diberi nilai 10 dan soal

nomor 4 diberi nilai 20
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Data minat belajar dan tanggapan siswa terhadap implementasi

model pembelajaran yang disusun, dijaring dengan pengis.an angket

siswa, sedangkan tanggapan guru tentang model yang disusun didapat

dengan mewawancarai guru tersebut setelah penerapan model

pembelajaran yang disusun.

E. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian yang diperoleh berupa data kuantitatif dan

data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil pretes

dan postes. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari tanggapan

guru, hasil observasi dan hasil angket.

Setiap pertanyaan penelitian yang tercantum dalam Bab I akan

dijawab denan menggunakan analisis sebagai berikut:

1. Untuk melihat pemahaman konsep siswa sebelum dan sesudah

pembelajaran yang menggunakan model belajar inkuiri terbimbing

dengan kegiatan laboratorium dianalisis dengan menggunakan

statistik uji-t

2. Untuk melihat perbedaan pemahaman konsep antara kelompok

siswa tentang koloid setelah pembelajaran dianalisis menggunakan

statistik uji-t

3. Untuk menjawab apakah penerapan model belajar inkuiri terbimbing

dengan kegiatan laboratorium menunjang aspek afektif dan

psikomotor siswa dapat dilihat pada lembar observasi.



4. Untuk menjawab apa penerapan model belajar inkuiri terbimbing

dengan kegiatan laboratorium dapat meningkatkan minat belajar

siswa terutama pada pokok bahasan koloid maka dilakukan analisis

terhadap data hasil angket dengan cara dipersentasikan

5. Untuk melihat tanggapan guru terhadap model pembelajaran yang

digunakan, maka dilakukan analisis terhadap hasil wawancara

dengan guru
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