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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Paradigma Penelitian 

Gagasan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan program 

perkuliahan untuk membekali calon guru fisika agar memiliki  kemampuan 

merencanakan kegiatan eksperimen fisika di sekolah menengah. Rancangan 

penelitian ini dilandasi oleh paradigma yang dapat diilustrasikan melalui diagram 

pada Gambar 3.1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Gambar 3.1 Paradigma rancangan program perkuliahan untuk membekali 
kemampuan calon guru dalam merencanakan kegiatan eksperimen fisika di sekolah 
menengah. 
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B.   Metode dan Desain Penelitian  

 Seperti telah diungkapkan pada bab sebelumnya bahwa tujuan penelitian 

ini adalah mendapatkan rancangan program perkuliahan untuk membekali calon 

guru fisika agar memiliki kemampuan dalam merencanakan kegiatan eksperimen 

fisika di sekolah menengah. Rancangan program perkuliahan dibangun atas dasar 

kebutuhan lapangan dan analisis kurikulum di suatu LPTK. Untuk mendapatkan  

rancangan program perkuliahan, maka rancangan program perkuliahan 

dikembangkan berdasarkan beberapa kegiatan penelitian. Pada tahap awal, 

dilakukan studi pustaka, analisis hasil survei kondisi permasalahan yang dihadapi 

guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan eksperimen fisika di 

sekolah menengah dan analisis kurikulum untuk membekali calon guru fisika di 

suatu LPTK. Maka untuk keperluan penelitian ini digunakan metode penelitian 

dan pengembangan atau research and development (R&D), (Borg & Gall, 1998). 

 Metode penelitian R&D ini memiliki empat langkah pokok meliputi: studi 

pendahuluan, penyusunan draf program, pengembangan program, dan validasi 

program. Penjabaran dari keempat langkah ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi pendahuluan meliputi: studi literatur dan survei lapangan. 

2. Penyusunan draf program: merumuskan tujuan program, menentukan sasaran 

program, dan komponen-komponen program berdasarkan langkah studi 

pendahuluan. 

3. Pengembangan program: mempertimbangkan draf program, uji coba program, 

dan revisi draf program hingga diperoleh program hipotesis. 
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4. Validasi program: pengujian program, antara lain berupa implementasi 

program pada kelas eksperimen serta uji signifikansinya. 

Namun karena keterbatasan pengambilan sampel, maka penelitian 

dilakukan dalam taraf uji coba terbatas, sehingga penelitian yang dilakukan hanya 

sampai hipotetis model. Adapun penjelasan langkah penelitian ditunjukkan pada 

Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Langkah studi pendahuluan meliputi: 

Langkah 1. Mengevaluasi kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan. Analisis 

kebutuhan dilakukan berdasarkan survei kebutuhan di lapangan (kesulitan yang 

dihadapi guru  dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan eksperimen). 

Informasi ini memberikan sumbangan pada permasalahan serta mengidentifikasi 
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Gambar 3.2  Desain Model Pendekatan Sistem menurut 

Walter Dick dan Lou Carey  (Borg & Gall, 1980) 
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tujuan program perkuliahan yang akan dibangun (instrumen dan pengolahan data 

survei  terdapat pada Lampiran 1). 

Langkah 2. Melakukan analisis kurikulum program studi pendidikan fisika di 

suatu LPTK. Langkah ini dilakukan untuk mendapat gambaran tentang: jalinan 

mata kuliah,  fungsi dan kedudukan mata kuliah, serta  dukungan beberapa mata 

kuliah terhadap mata kuliah yang akan dikembangkan. Informasi ini akan 

memberikan gambaran terkait dengan tugas dan fungsi mata kuliah yang akan 

dibangun. 

Langkah 3. Menganalisis siswa dan kontek. Menganalisis kemampuan awal  

mahasiswa dilakukan berdasarkan tes  pilihan ganda yang dikembangkan 

berdasarkan kemampuan bereksperimen (Brotosiswoyo, 2000). Tes ini dapat 

memberikan informasi terkait dengan kemampuan mahasiswa sebelum mengikuti 

perkuliahan. Analisis ini memberikan kontribusi terkait dengan kemampuan awal 

mahasiswa dan kemampuan apa  saja yang perlu dibekalkan, konten perkuliahan 

serta aspek-aspek yang perlu mendapatkan penekanan pada program perkuliahan 

yang dikembangkan (tes kemampuan bereksperimen dan pengolahan datanya  

terdapat pada  Lampiran 2).  

Langkah merancang draf pengembangan program awal  

Langkah 4.  Berdasarkan hasil langkah 1, 2, dan 3. Langkah 4 ini digunakan untuk 

mengembangkan deskripsi , silabi dan SAP  rancangan program perkuliahan yang 

akan dikembangkan, sekaligus dalam langkah ini dilakukan  perumusan  

pencapaian tujuan  perkuliahan (deskripsi mata kuliah, silabi, dan  SAP dapat 

dilihat  pada Lampiran 3). 
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Langkah 5. Mengembangkan penilaian untuk mengukur hasil belajar, penilaian 

dikembangkan merujuk kepada rancangan perkuliahan dan kemampuan apa yang 

dilatihkan. Berdasarkan tujuan perkuliahan yang dibangun, maka perkuliahan ini 

dirancang agar mahasiswa melakukan aktivitas terkait dengan keterampilan-

keterampilan tertentu dalam menghasilkan produk yang spesifik, sehingga 

pengembangan penilaian dalam perkuliahan ini mengarah kepada performance 

assessment (Arends, 2001; Stiggins, 1994). Dalam  rancangan penelitian ini,  

rambu-rambu penilaian produk  pada tahap uji coba pertama  dibangun dengan 

menggunakan ceklis rubric (skala 0-1)  untuk tahap pertama  dan rubrik analitik   

untuk tahap kedua dengan skala 0-5. Untuk membangun performance assessment  

yang dinyatakan dalam rubrik analitik perlu dilakukan langkah seperti: memeriksa 

kembali tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi produk yang akan dihasilkan, 

mengembangkan atribut kinerja, membuat deskripsi untuk setiap skor secara 

menyeluruh dengan tahapan yang kontinu, menunjukkan contoh setiap bagian 

skala, dan memeriksa kembali rubrik yang dirancang (Mertler, 2001) (rambu-

rambu penilaian untuk uji tahap pertama dan kedua  terdapat pada Lampiran 4). 

Langkah 6. Merancang strategi dan pendekatan perkuliahan untuk melatih 

kemampuan–kemampuan yang telah dirancang. Berdasarkan karakteristik materi 

perkuliahan dimana materi yang diajarkan merupakan materi untuk  melatihkan 

keterampilan bagi mahasiswa calon guru agar memiliki kemampuan dalam 

merencanakan kegiatan eksperimen fisika di sekolah menengah, maka metode 

modelling menjadi hal yang lebih mudah untuk dipahami oleh mahasiswa. Agar 

mahasiswa memiliki pengalaman yang nyata dengan dunia kerja, maka di akhir 
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perkuliahan mahasiswa mengujikan rancangan eksperimennya ke sekolah 

menengah. Dengan mengembangkan program kemitraan (mahasiswa, guru, dan 

dosen) cara ini dipandang dapat membangun hubungan kemitraan dimana LPTK 

dapat menerapkan teorinya terkait dengan pemecahan permasalahan kegiatan 

eksperimen di  sekolah dan  sekolah dapat memberikan sumbangsih kepada  

LPTK untuk mengembangkan materi perkuliahan sesuai dengan kebutuhan 

lapangan, serta mahasiswa mendapat pengalaman yang nyata sesuai dengan dunia 

kerja.   

Langkah 7. Merancang perangkat perkuliahan berupa: deskripsi mata kuliah, 

silabi, SAP, dan  rencana proses pembelajaran untuk 16 pertemuan. 

Langkah 8. Setelah menentukan  strategi dan pendekatan pembelajaran pada  

program perkuliahan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan bahan ajar. 

Bahan ajar yang dikembangkan pada uji tahap terbatas ini masih sangat sederhana, 

yaitu berupa power point perkuliahan (bahan ajar berupa power point tersedia pada 

Lampiran 5) 

Pengujian model  

Langkah 9. Uji keberhasilan program perkuliahan dalam skala terbatas dilakukan 

secara dua tahap. Pertama, pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Chi (χ2) 

untuk melihat adanya keterkaitan antara kemampuan yang dilatihkan terhadap 

kemampuan merencanakan kegiatan eksperimen fisika di sekolah menengah. 

Tahap kedua pengujian dilakukan dengan menggunakan analisa jalur, pengujian 

ini akan memberikan gambaran keberartian hubungan antara kemampuan yang 
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dilatihkan terhadap kemampuan dalam merancang kegiatan eksperimen fisika di 

sekolah menengah (hasil pengolahan dapat dilihat pada Lampiran 6).  

Hingga langkah ini telah diperoleh model hipotetis yang akan diuji pada 

tahap uji lebih luas dengan kelompok kontrol. Desain penelitian untuk uji coba 

terbatas merupakan penelitian pra eksperimental tanpa menggunakan kelas 

kontrol (one post-tes-pretes design) dapat dilihat  pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian  

Uji coba 
terbatas 

Kelas Tes awal  Perlakukan 
Penilaian 
Produk 

Tahap 1 Eksperimen 1 O X1 O’ skala (0-1) 
Tahap 2 Eksperimen 2 O X2

 O’ skala (1-5) 
 

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, selama uji coba tidak digunakan kelompok kontrol 

baik pada uji coba terbatas tahap 1 maupun uji coba terbatas tahap 2. Tes awal  

dilakukan hanya untuk mengetahui kemampuan bereksperimen awal dan uji 

homogenitas antar sampel pada tahap 1 dan tahap 2,  sedangkan  setelah diberi 

perlakuan produk hasil belajar dinilai berdasarkan rambu-rmbu penilaian produk 

yang telah dikembangkan dari uji tahap 1 ke uji tahap 2. 

Langkah 10. Melakukan uji coba lebih luas dengan menggunakan kelas kontrol. 

Karena keterbatasan sampel, penelitian ini hanya dilakukan sampai dengan 

langkah 9 tahap uji terbatas. 

 Berdasarkan langkah  penelitian diatas, maka  kegiatan penelitian dapat di 

dijelaskan melalui Gambar 4.3. 
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Gambar 3.3. Kegiatan  kegiatan penelitian yang dilakukan.  

 

C. Subjek Penelitian  

Berdasarkan Gambar 3.3 di atas, maka penelitian terbagi menjadi tiga 

bagian, yaitu: studi pendahuluan, studi pustaka untuk merancang desain 

perkuliahan, dan uji coba  terbatas (tahap 1 dan tahap 2). Berdasarkan desain ini 

maka subjek penelitian dapat dijelaskan seperti pada Tabel 3.2. 

 

Studi 
Pustaka 

Penelitian Pendahuluan  
(Angket  survei ke sekolah ) 
(Soal Pilihan ganda kemampuan bereksperimen) 
Validitas isi: trianggulasi;  (Tes: TK, DB, R &V)  
 

Persiapan pengembangan program perkuliahan  
(Deskripsi, silabi, SAP,  RPP, materi ajar, media 
pembelajaran) 
Rambu-rambu penilaian: Validitas isi: Trianggulasi 

Lapangan:  3 guru SMP 
                    3 guru SMA   

Kurikulum LPTK 
24 mahasiswa  di LPTK   

Penelitian uji terbatas tahap 1  
Menggunakan rambu-rambu penilaian skala 0-1: uji χ2 (chi). 
Keterkaitan antara kemampuan yang dilatihkan terhadap kemampuan 
merencanakan dan melaksanakan kegiatan eksperimen fisika di sekolah. 

Penelitian uji terbatas tahap 2  
Menggunakan rambu-rambu penilaian skala 1-5 
Path-analysis: uji korelasi dan keberartian jalur: antara kemampuan yang 
dilatihkan terhadap kemampuan merencanakan dan melaksanakan 
kegiatan eksperimen fisika di sekolah. 

Draf model hipotetis: Pengembangan Program Perkuliahan 
Laboratorium Fisika Sekolah II 
Untuk membekali kemampuan calon guru dalam merencanakan dan 
melaksankan kegiatan eksperimen fisika di sekolah menengah. 

24 mahasiswa  
di LPTK   

16 mahasiswa  
di LPTK   
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Tabel 3.2 Subjek pada setiap tahapan penelitian 

No Penelitian Subjek Tujuan 

1 Studi Pendahuluan  
a.Survei ke 
sekolah  

3 sekolah SMP dan 3 
sekolah SMA yang 
memiliki guru fisika 
lulusan LPTK yang 
sama.  

Mendapatkan informasi tentang 
kegiatan  merencanakan dan 
melaksanakan kegiatan eksperimen 
fisika di sekolah menengah, kendala 
yang dihadapi serta solusi yang 
dilakukan. 

b.Kajian 
kurikulum di 
suatu LPTK 

Beberapa dosen 
pengampu mata 
kuliah berbasis 
eksperimen dan mata 
kuliah Laboratorium 
Fisika Sekolah yang 
akan dikembangkan. 

Mendapatkan gambaran fungsi dan 
jalinan antar mata kuliah terkait 
dengan program perkuliahan yang  
dikembangkan. 
Mendapatkan gambaran tentang 
perkuliahan sebelumnya.   

c.Analisis 
kemampuan 
bereksperimen  

24 orang mahasiswa 
yang mengontrak  
mata kuliah 
Laboratorium Fisika 
sekolah II pada tahun 
ajaran 2008/2009. 

Mendapatkan gambaran tentang 
kemampuan bereksperimen. 

2 Studi Pustaka 
Studi Pustaka  - Merancang desain perkuliahan yang 

akan dikembangkan: 
a. Deskripsi, Silabi dan SAP. 
b. Modul power point  perkuliahan. 
c. Peralatan demo dan eksperimen. 
d.Rambu-rambu penilaian. 

3 Uji coba terbatas 
Tahap 1 24 orang mahasiswa 

yang mengontrak  
mata kuliah 
Laboratorium Fisika 
sekolah II pada tahun 
ajaran 2008/2009 
 
Sekolah 
implementasi: 
1 Sekolah SMP 
(sekolah swasta), 
2 Sekolah SMA 
(1 sekolah negeri dan 
1 sekolah swasta). 

1.Mendapatkan gambaran apakah 
ada kaitan antara kemampuan yang 
dilatihkan  dengan  kemampuan  
merencanakan kegiatan eksperimen 
fisika di sekolah menengah. 
 
2.Mendapatkan gambaran informasi 
terkait implementasi perkuliahan 
tahap 1 dan beberapa saran perbaikan 
untuk perkulihan yang 
dikembangkan. 
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Tabel 3.2 Subjek pada setiap tahapan penelitian (lanjutan) 

No Penelitian Subjek Tujuan 

3 Uji coba terbatas 

Tahap 2 16 orang mahasiswa 
yang mengontrak  
mata kuliah 
Laboratorium Fisika 
sekolah II pada tahun 
ajaran 2008/2009  di 
semester pendek. 
Sekolah 
implementasi: 
5 Sekolah SMP, (1 
sekolah swasta dan 4 
sekolah  negeri) 
6 Sekolah SMA: (2 
sekolah swasta dan 4 
sekolah negeri). 

1.Mendapatkan gambaran uji 
keberartian jalur antara kemampuan 
yang dilatihkan dengan kemampuan 
mahasiswa dalam merencanakan 
kegiatan eksperimen fisika di 
sekolah menengah. 
 
2.Mendapatkan gambaran tentang 
model hipotetis program perkuliahan 
untuk membekali kemampuan calon 
guru dalam merencanakan kegiatan 
eksperimen fisika di sekolah 
menengah.  

 

D. Instrumen Penelitian  

Berdasarkan desain penelitian  yang direncanakan, maka beberapa 

kegiatan eksperimen dan instrumen yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 

1. Studi pendahuluan  

Studi pendahuluan digunakan untuk mendapatkan informasi terkait 

dengan: pelaksanaan kegiatan eksperimen fisika di sekolah menengah, fasilitas 

yang dimiliki sekolah, serta kesulitan yang dihadapi guru ketika menggunakan 

metode eksperimen. Instrumen yang digunakan berupa angket, pedoman 

wawancara yang ditujukan kepada guru fisika di sekolah menengah, angket ini 

terdiri dari tiga bagian, pertama tentang fasilitas peralatan eksperimen, kedua 

tentang merencanakan kegiatan eksperimen, dan bagian ketiga tentang 

pelaksanaan pembelajaran fisika dengan metode eksperimen, serta kendala-
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kendala yang dihadapi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran 

fisika dengan metode eksperimen. 

2. Analisis kemampuan awal mahasiswa 

Untuk mengetahui kemampuan awal mahasiswa terkait dengan kegiatan 

eksperimen, digunakan tes kemampuan bereksperimen. Tes ini terdiri dari 51 soal 

pilihan berganda. Instrumen dibuat berdasarkan kisi-kisi kemampuan 

bereksperimen yang telah dikembangkan oleh Brotosiswoyo (2000) tetapi yang 

bisa diujikan hanya melalui bentuk tes pilihan berganda. Materi tes meliputi 

sejumlah eksperimen yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan 

pada mata kuliah eksperimen fisika dasar I dan eksperimen fisika dasar II di 

tingkat 2, yaitu:  eksperimen mekanika (kereta dinamika,  pesawat atwood, bandul 

sederhana dan pegas),  eksperimen mekanika fluida (viscositas, hukum 

Archimides),   eksperimen listrik-magnet (rangkaian seri-paralel, kapasitor, 

hambatan lampu pijar, medan magnet oleh kawat lurus berarus, medan magnet 

oleh kawat melingkar berarus), eksperimen optik (pemantulan dan pembiasan, 

indeks bias), eksperimen gelombang (Melde dan resonansi). Dari 51 soal 

dilakukan uji coba tingkat kesukaran daya beda dan reliabilitasnya, terpilih 30 

soal yang valid dan reliabel (dapat dilihat pada Lampiran 2).  

3. Keterlaksanaan perkuliahan  

Untuk mengamati keterlaksanaan program perkuliahan dibuat format 

observasi perkuliahan (pertemuan ke-1 sampai dengan  pertemuan ke-16), format 

observasi dibangun berdasarkan deskripsi, silabi dan SAP perkuliahan. Format 

observasi meliputi: tujuan kegiatan, alokasi waktu, keterlaksanaan kegiatan dosen, 



 

47 
 

keterlaksanaan kegiatan mahasiswa, dan temuan hal-hal yang dianggap penting     

(dapat dilihat pada Lampiran 3). 

4.  Rambu-rambu penilaian  terkait dengan produk yang dihasilkan oleh 

mahasiswa 

Untuk melihat keterlaksanaan perkuliahan digunakan format observasi, 

dan untuk melihat produk hasil perkuliahan digunakan rambu-rambu penilaian 

produk. Rambu-rambu penilaian dikembangkan berdasarkan analisis tujuan yang 

ingin dicapai dari suatu tugas yang diberikan, mengidentifikasi produk yang akan 

dihasilkan, menggambarkan atribut produk, menentukan skala dan deskripsi 

secara kontinu, memberikan gambaran contoh dari setiap sampel skala yang 

dikembangkan, dan menelaah kembali rambu-rambu penilaian  yang 

dikembangkan.  Rambu-rambu penilaian  tersebut digunakan untuk menilai 

produk yang dihasilkan dari kegiatan: merancang tujuan eksperimen, merancang 

teknik pengukuran, merancang spesifikasi alat, merancang  prosedur eksperimen 

(inkuiri, problem solving, cookbook),  membuat alat sederhana berdasarkan 

browsing internet, merancang kegiatan eksperimen, dan melaporkan hasil 

kegiatan eksperimen yang telah dilakukan di sekolah,  (rambu-rambu penilaian ini 

dapat dilihat pada Lampiran 4). 

5. Tanggapan  mahasiswa 

Tanggapan mahasiswa diperlukan untuk mendapatkan gambaran tentang  

perkuliahan yang dibangun, tanggapan  mahasiswa diperoleh melalui angket yang 

berkaitan dengan: materi, penjelasan dosen, pelaksanaan perkuliahan, tugas, dan 

kesulitan yang dihadapi dalam perkuliahan (Lampiran 6). 
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E. Teknik Pengolahan Data 

 Mengingat penelitian ini membutuhkan sejumlah data yang dihasilkan dari  

beberapa instrumen, maka untuk menjelaskan hasil penelitian diperlukan beberapa 

teknik pengolahan data, antara lain: 

1. Tafsiran persentasi 

Tafsiran presentasi ini digunakan untuk menggambarkan  kecenderungan 

data. Data hasil perolehan baik dari kegiatan survei, hasil tes, hasil penilaian 

produk diidentifikasi kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan tafsiran 

persentasi seperti pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Tafsiran hasil persentasi  
No. Persentasi (%) Tafsiran 
1 0 Tidak ada 
2 1-25 Sebagian kecil 
3 26-49 Hampir setengahnya 
4 50 Setengahnya 
5 51-75 Sebagian besar 
6 75-99 Hampir seluruhnya 
7 100 Seluruhnya 

 

2. Validitas dan reliabilitas instrumen tes pilihan berganda 

Instrumen dikembangkan dengan menggunakan indikator kemampuan 

melaksanakan kegiatan eksperimen (Brotosiswoyo, 2000) dan materi eksperimen 

yang telah mereka lakukan pada perkuliahan eksperimen sebelumnya. Pembuatan 

instrumen tes pilihan berganda dimulai dengan pembuatan kisi-kisi soal yang di 

uji oleh ahli menggunakan teknik trianggulasi. Dilanjutkan dengan pembuatan 

soal. Pengujian instrumen dilakukan melalui: validitas isi dengan jugement ahli 

menggunakan teknik trianggulasi,  mengukur  daya pembeda,  tingkat kesukaran, 

uji validitas item soal dan uji reliabilitas dengan split-half method atau metode 
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belah dua (Arikunto, 2006). Untuk menganalisis kemampuan mahasiswa 

digunakan tafsiran presentasi terhadap jawaban yang benar. 

3. Uji  keberhasilan program perkuliahan yang dikembangkan 

Uji keberhasilan program perkuliahan dalam skala terbatas, pengujian 

dilakukan secara dua tahap, yaitu: 

a. Uji terbatas  tahap 1  

Uji terbatas tahap 1 dilakukan untuk melihat keterhubungan antar variabel 

kemampuan yang diajarkan (merancang tujuan eksperimen, teknik pengukuran, 

spesifikasi alat dan prosedur eksperimen) terhadap kemampuan calon guru dalam 

merencanakan  kegiatan eksperimen fisika di sekolah menengah. Untuk melihat 

adanya hubungan digunakan distribusi chi (χ2), chi kuadrat adalah teknik statistik 

yang digunakan untuk menguji hipotesis bila data berbentuk nominal (Sugiyono, 

2010) dengan langkah sebagai berikut: 

1) Melakukan penilaian produk yang telah dihasilkan oleh mahasiswa. 

Kemampuan mahasiswa yang dilatihkan tergambar melalui produk yang 

dihasilkan, produk ini dinilai dengan menggunakan rambu-rambu penilaian  

dengan skala 0-1. 

2) Menentukan harga frekuensi observasi dan frekuensi yang diharapkan, 

menghitung nilai chi kuadrat, dengan persamaan: 

							� � = �
(� � − � � )�

� �

�

� � �

 

Dengan:  χ2 =  nilai chi kuadrat berdasarkan perhitungan. 

                fo =   frekuensi yang diobservasi.  
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              fh = frekuensi yang diharapkan.  

3)  Uji Hipotesisi Ho1, uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan  χ2
hitung  

dengan χ2
tabel chi kuadrat dengan ketentuan sebagai berikut, pada dk=1 dan 

taraf kepercayaan α = 0,05, jika: 

- χ2
hitung < χ2

tabel, maka Ho1 diterima yang berati kemampuan-kemampuan 

tersebut independen. 

- χ2
hitung > χ2

tabel, maka Ha1 diterima yang berati kemampuan-kemampuan 

tersebut dependen. 

b. Uji terbatas tahap 2  

Uji terbatas tahap 2  dilakukan untuk mendapatkan gambaran hubungan 

antara variabel-variabel yang dilatihkan terhadap kemampuan merencanakan 

kegiatan eksperimen fisika di sekolah menengah. Instrumen  dikembangkan 

berdasarkan uji terbatas tahap 1 untuk mengukur produk yang dihasilkan calon 

guru fisika, rambu-rambu penilaian  menggunakn skala 1-5. Langkah pengolahan 

data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Menilai produk yang dihasilkan oleh mahasiswa dengan   menggunakan 

rambu-rambu penilaian dengan  skala 1-5. 

2) Mengubah matriks perolehan nilai skala  interval menjadi matriks  skala 

ordinal, hal ini dilakukan agar data dapat diolah dengan skala yang sesuai, 

pengolahan dilakukan dengan Method Sucessive Interval   (MSI). 

3) Menentukan matriks korelasi antar variabel, dimana variabel bebasnya adalah  

nilai produk kemampuan-kemampuan yang dilatihkan selama perkuliahan 

(merancang tujuan eksperimen, teknik pengukuran, spesifikasi alat dan 
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prosedur eksperimen, dan mendapatkan informasi dari kegiatan browsing 

internet) dinyatakan dalam X1, ..., X7 dan variabel terikatnya adalah nilai 

produk kemampuan merencanakan kegiatan eksperimen dan laporan hasil 

eksperimen di sekolah dinyatakan dalam  Y. Korelasi dibangun menunjukkan 

hubungan  antar variabel X1,   Xn,  dan Y. 

4) Menentukan persamaan struktural dari model perkuliahan yang 

dikembangkan:  

� = � � � � � � + � � � � � � + � � � � � � + � � � � � � + � � � � � � + � � � � � � + � � � � � � +

� � � � � � + � .       

Dimana: 

Y        =   variabel terikat, nilai produk merencanakan kegiatan eksperimen 

fisika  di sekolah menengah. 

 X1-X7 =   variabel bebas, nilai produk: merancang tujuan eksperimen, teknik 

pengukuran, spesifikasi alat dan prosedur eksperimen, dan 

mendapatkan informasi dari kegiatan browsing internet. 

   Pyx1 =   koefisien jalur antara variabel Y terhadap variabel X1  yang berasal 

dari nilai koefisien beta/beta hitung hasil perhitungan analisa jalur. 

5) Menentukan matriks korelasi antar variabel eksogenus ( Rx1-x8) 

6) Menghitung matriks invers (R x1-x8
-1) 

7) Menentukan nilai koefisien  jalur � � � � �
: � = 1,2, … , �  

Dengan persamaan     � � � � �
= � � � ∗ � � �                                                          

8) Menentukan koefisien determinasi total x terhadap y 

        Dengan persamaan  			� � (� � � � � )
� = � � � � � �

� � � � � � � � � � ∗ 	 � � �                                       


