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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian ini dibangun dari empat pilar mendasar yaitu: 

penguasaan konsep pendahuluan fisika zat padat, keterampilan berpikir kritis, 

teknologi informasi dan komunikasi, sistem adaptif. Asumsi penguasaan konsep 

pendahuluan fisika zat padat rendah disebabkan oleh karakteristik materi subyek 

yang bersifat abstrak dan submikroskopik. Untuk membantu mahasiswa 

menguasai konsep abstrak dan submikroskopik diperlukan media burupa 

multimedia interaktif. Multimedia yang ada sekarang cenderung mengasumsikan 

bahwa semua pengguna sama atau homogen. Kenyataannya mahasiswa memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Multimedia interaktif yang dikembangkan 

didasarkan pada perbedaan individu pengguna seperti gaya belajar. Salah satu 

gaya belajar yang dikenal dengan kesederhanaannya adalah VAK. Gaya belajar 

VAK menggunakan tiga penerima sensori utama, yakni visual, auditory dan 

kinesthetic. Dalam menentukan gaya belajar seorang peserta didik dilihat dari 

gaya belajar yang dominan. Gaya belajar VAK ini didasarkan atas teori modaliti, 

yakni meskipun dalam setiap proses pembelajaran peserta didik menerima 

informasi dari ketiga sensori tersebut, akan tetapi ada salah satu atau dua sensori 

yang dominan. Perbedaan gaya belajar ini sejalan dengan prinsip pengembangan 

permbelajaran berbasis komputer yaitu: (1) berorientasi pada tujuan pembelajaran, 

(2) berorientasi pada pembelajaran individual, (3) berorientasi pada pembelajaran 

mandiri dan (4) berorientasi pada pembelajaran tuntas.  
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 Model perkuliahan yang dikembang selain dirancang untuk meningkatkan 

penguasaan konsep pendahuluan fisika zat padat juga untuk meningkatkan 

ketrampilan berpikir kritis mahasiswa. Indikator yang dikembangkan dalam 

penelitian ini terdiri dari indikator: (1) melaporkan berdasarkan pengamatan, (2) 

menemukan persamaan dan perbedaan, (3) menentukan definisi materi subyek, (4) 

menerapkan prinsip yang dapat diterima, (5) menggeneralisasi, (6) 

mengidentifikasi alasan yang dikemukakan, (7) menjawab pertanyaan tentang 

fakta. Keterampilan berpikir kritis perlu dikembangkan dalam diri mahasiswa 

karena melalui keterampilan berpikir kritis mahasiswa dapat lebih mendalam 

memahami konsep, peka akan masalah yang terjadi sehingga dapat memahami 

dan menyelesaikan masalah dan mampu mengaplikasikan konsep-konsep dalam 

situasi yang berbeda. Pada materi fisika zat padat yang bersifat abstrak dan 

submikroskopik namun sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari sangat 

diperlukan keterampilan berpikir kritis agar mahasiswa mampu menyelesaikan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan aplikasi fisika zat padat dalam 

kehidupannya. Model akhir yang dikembangkan berupa multimedia interaktif 

adaptif berbasis gaya belajar yang dapat meningkatkan penguasaan konsep dan 

keterampilan berpikir kritis mahasiswa yang selanjutnya disebut Multimedia 

Interaktif Adaptif Pendahuluan Fisika Zat Padat (MIA-PIZA). Paradigma 

penelitian yang dikembangkan, ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Paradigma penelitian model multimedia interaktif adaptif  
pendahuluan fisika zat padat 
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B.  Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dan pengembangan pendidikan 

(Educational Research and Development). Jenis penelitian R & D adalah suatu 

proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk 

pendidikan (Gall et al, 2003). Secara umum penelitian pengembangan ini 

dilakukan dalam 3 tahapan yaitu: 1) tahap studi pendahuluan dilakukan dengan 

menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, 2) tahap pengembangan desain 

model multimedia interaktif adaptif, dilanjutkan dengan validasi ahli (expert 

judgement), revisi  dan perbaikan, dilanjutkan dengan ujicoba terbatas serta  

evaluasi  dan perbaikan, 3) tahap evaluasi  yang meliputi implementasi model 

yang dibuat dengan metode eksperimen kuasi (pretest-posttest control group 

design). Tahapan lengkap tahapan penelitian pengembangan seperti Gambar 3.2. 

1. Tahap  Studi Pendahuluan 

Pada tahap studi pendahuluan ini studi yang dilakukan dibedakan pada fokus 

kajian yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Studi literatur 

Studi literatur dilakukan melalui kegiatan-kegiatan, yaitu: menganalisis 

kompetensi,  materi esensial, analisis konsep  dan keterampilan berpikir kritis 

b) Studi lapangan 

Studi lapangan dilakukan melalui kegiatan, yaitu pengumpulan dokumen 

hasil belajar, metode, media, bahan ajar, teknik evaluasi, kegiatan praktikum 
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c) Deskripsi temuan 

Deskripsi temuan dilakukan untuk mendeskrisikan hasil-hasil yang telah 

diperoleh pada saat studi lapangan, memetakan hasil temuan dan 

menganalisis kelemahan jelas model faktual dari perkuliahan pendahuluan 

fisika zat padat 

2.  Tahap Pengembangan Desain 

Tahap pengembangan desain  didahului dengan temuan draft desain awal 

multimedia interaktif adaptif meliputi antara lain  (1)  penyusunan materi zat 

padat dengan membuat analisis materi dan analisis konsep zat padat (2)  

penyusunan strategi pembelajaran dengan pemanfaatan multimedia interaktif 

adaptif untuk meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis 

mahasiswa, (3)  penyusunan instrumen evaluasi, yakni tes objektif, pedoman 

observasi, angket untuk dosen dan mahasiswa.  Rancangan multimedia interaktif 

adaptif pendahuluan fisika zat padat  dan dinilai oleh ahli multimedia dan ahli 

konten fisika zat padat (expert judgement),  selanjutnya dilakukan revisi dan 

perbaikan. Pada pengembangan program pembelajaran, uji coba terbatas 

dilakukan pada kelompok kecil mahasiswa. Kemudian dilakukan evaluasi dan 

penyempurnaan kembali sehingga dihasilkan model Multimedia Interaktif Adaptif 

Pendahuluan Fisika Zat Padat final yang selanjutnya disebut MIA-PIZA. 

3. Tahap Pengujian Model 

Pengujian model  dilakukan melalui implementasi program  MIA-PIZA 

final menggunakan rancangan eksperimen kuasi, dengan pretest-posttest control 

group design.  Kegiatan ini dilaksanakan pada perkuliahaan pendahulaun fisika 
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zat padat di program studi Pendidikan Fisika LPTK Negeri di Sumatera Selatan. 

Pada tahap ini diperoleh produk penelitian yaitu program pembelajaran mata 

kuliah pendahuluan fisika zat padat multimedia interaktif adaptif yang telah teruji 

efektifitasnya. Detail kegiatan yang dilakukan pada implementasi  ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Persiapan pelaksanaan implementasi 

a) menentukan kelas untuk implementasi 

b) memberi arahan mengenai pemanfaatan multimedia interaktif adaptif 

untuk membekali keterampilan berpikir kritis 

c) menyiapkan fasilitas pelaksanaan implementasi 

2) Pelaksanaan tes awal, tes yang digunakan pada tes awal ini adalah  tes 

penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis yang berbentuk pilihan 

ganda 

3) Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model MIA-PIZA. 

4) Melakukan observasi pelaksanaan perkuliahan pendahuluan fisika zat padat 

5) Melaksanakan tes akhir, tes yang digunakan pada tes akhir ini sama dengan 

tes yang digunakan pada tes awal 

6) Memberikan angket untuk mengetahui tanggapan mahasiswa dan dosen 

terhadap model MIA-PIZA 

7) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap efektifitas MIA-PIZA ditinjau dari 

ketercapaian tujuan penelitian 

8) Menyusun laporan penelitian. 
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Gambar 3.2.  Desain Penelitian 
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C.  Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di LPTK  Negeri Sumatera Selatan yang 

menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Fisika. Subyek penelitian adalah 

mahasiswa calon guru fisika semester V program S1 yang sedang mengikuti mata 

kuliah Pendahuluan Fisika Zat Padat. Populasi penelitian seluruh mahasiswa calon 

guru fisika. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling. Sampel ujicoba 

terbatas berjumlah 7 mahasiswa dan sampel implementasi model berjumlah 73 

mahasiswa yang dibagi ke dalam 2 kelas yaitu 37 kelas eksperimen dan 36 kelas 

kontrol.  

  

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:  

a) Tes; tes ini digunakan untuk mengevaluasi penguasaan konsep-konsep fisika 

zat padat, keterampilan berpikir kritis melalui pembelajaran fisika zat padat 

berbasis mutimedia interaktif adaptif. Tes penguasaan konsep dan tes 

keterampilan berpikir kritis berbentuk pilihan ganda. Tes dilaksanakan 

sebanyak dua kali yaitu diawal (tes awal) dan akhir (tes akhir).  

b) Angket; angket digunakan untuk mengetahui  pendapat mahasiswa dan dosen 

tentang penggunaan model pembelajaran fisika berbasis mutimedia interaktif 

adaptif yang diterapkan dalam perkuliahan pendahuluan fisika zat padat. 

c) Lembar observasi, untuk mengobservasi keterlaksanaan proses pembelajaran 

di kelas sesuai standar pembelajaran sains yang umum.  
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d) Lembar expert judgement, untuk memperoleh penilaian dan saran dan 

masukan dari ahli tentang MIA-PIZA yang dibuat. 

 

Untuk mengetahui kualitas soal dilakukan analisis butir soal yang meliputi 

tingkat kesukaran, daya pembeda, validitas dan reliabilitas. Item soal yang tidak 

memenuhi kriteria soal yang baik (kualitasnya rendah) maka soal tersebut direvisi. 

 

a. Indeks Kesukaran Butir Soal 

Uji indeks kesukaran dilakukan untuk mengetahui apakah butir soal 

tergolong sukar, sedang atau mudah. Indeks kesukaran butir didefinisikan sebagai 

persentase dari siswa yang menjawab benar. Indeks kesukaran (p) suatu butir tes 

ditentukan dengan rumus persamaan 1 (Mehrens & Lehmann, 1984):   

%100×=
T

R
p  ...........................................................................(1) 

Keterangan; R = jumlah siswa yang menjawab benar butir tes; T = jumlah seluruh 
siswa peserta tes 
 

Kriteria untuk menentukan indeks kesukaran butir disajikan pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1. Kriteria Indeks Kesukaran Butir (Zainul, 1997) 

Indeks Kesukaran Butir (%) Kategori 
  0  -  25        Sukar 
26  -  75 Sedang 

  76  -  100 Mudah 
 

b. Indeks Diskriminasi (Daya Pembeda) Butir Soal  

Daya pembeda suatu butir menyatakan kemampuan butir tes untuk 

membedakan kelompok siswa yang berkemampuan tinggi dengan kelompok 
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siswa yang berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya 

pembeda disebut indeks diskriminasi (D). Menurut Crocker & Algina (1986:), 

indeks diskriminasi merupakan selisih antara proporsi mahasiswa kelompok atas 

(berkemampuan tinggi) yang menjawab benar butir tes dengan proporsi 

mahasiswa kelompok bawah (berkemampuan rendah) yang menjawab benar butir 

tes. Indeks diskriminasi butir tes dihitung menggunakan rumus persamaan 2: 

� � �� � �� …………………………………………………………..(2) 

Keterangan: D   = indeks daya pembeda; pu = proporsi siswa kelompok atas yang 
menjawab benar butir tes; pl = proporsi siswa kelompok bawah yang menjawab 
benar butir tes 

 
Kriteria untuk menentukan indeks diskriminasi butir disajikan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Kriteria Indeks Diskriminasi Butir (Crocker & Algina, 1986) 

Indeks  
Diskriminasi  Kriteria 

           D ≥ 0,40 Butir soal berfungsi dengan baik 
0,30 ≤ D ≤ 0,39 Sedikit atau tidak perlu ada revisi 
0,20 ≤ D ≤ 0,29 Butir soal sedikit membedakan (marginal) dan perlu revisi 
           D ≤ 0,19 Soal sebaiknya dibuang atau direvisi secara utuh 

 
 

a. Uji Validitas  

Untuk mengetahui validitas isi suatu instrumen asesmen yang akan 

digunakan dalam pembelajaran dilakukan validasi oleh dosen yang memiliki 

kompetensi sesuai dengan bidang yang akan diases. Untuk mengetahui validitas 

yang dihubungkan dengan kriteria digunakan uji statistik yakni korelasi point 

biserial.  Hal ini dilakukan karena data skor soal (prediktor) merupakan data yang 

dikotomi, sedangkan data skor total tes (kriterium) merupakan data yang 

kontinum atau non dikotomi. Menurut Kaplan & Saccuzzo (2005), jenis koefisien 

korelasi yang digunakan menemukan hubungan antara variabel dikotomi dan 
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variabel kontinu adalah korelasi point biserial.  Untuk menghitung korelasi point 

biserial digunakan rumus: 

��	
� � �����
�� ��

�         .......................................................................(3) 

 
Keterangan: 
rpbis = koefisien korelasi point biserial,  
��  = rerata skor dari subyek yang menjawab benar untuk butir soal yang 
         akan dicari validitasnya,  
��   = rerata skor total,  
st     = simpangan baku skor total,  
p     = proporsi siswa yang menjawab benar pada butir soal yang dimaksud,  
q     = proporsi siswa yang menjawab salah pada butir soal yang dimaksud.  

 
Butir soal dikatakan valid jika skor setiap butir soal berkorelasi positif dengan 

skor totalnya dan hasil hitung rpbis (point biserial correlation) lebih besar dari         

r tabel pada taraf signifikansi 5% (rpbis > rt(1-α)). Pada taraf signifikansi 5%, rt(1-α) = 

rt(1-5%) = rt(95%) dapat dilihat pada daftar Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient dengan derajat kebebasan df = N-2 (Guilford & Fruchter, 1978).        

N menyatakan jumlah sampel (peserta tes). 

 

c.  Reliabilitas  

Uji reliabilitas tes bertujuan untuk menguji tingkat keajegan soal yang 

digunakan. Untuk menghitung reliabilitas tes yang mempunyai skor dikotomi 

digunakan rumus KR-20 yang dikembangkan oleh Kuder dan Richardson (Kaplan 

& Saccuzzo, 2005) sebagai berikut. 

��� �  � �
���� ����� ∑ ����

���
� ……………………………………………(4) 

Keterangan: 
r11 = koefisien reliabilitas naskah tes 
n   = banyaknya butir soal 
pi  = proporsi banyak subyek yang menjawab benar butir soal ke-i 
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qi  = proporsi banyak subyek yang menjawab salah butir soal ke-i 
st

2 = varians skor total. 
 

Untuk reliabilitas, kriteria dalam menginterpretasi derajat reliabilitas sebuah 

instrumen sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3. Kriteria Reliabilitas Instrumen (Ratumanan & Laurens, 2003) 
 

Koefisien Reliabilitas Penafsiran 
                0,80 ≤ r derajat reliabilitas tinggi 
                0,40 ≤ r < 0,80 derajat reliabilitas sedang 
                           r < 0,40 derajat reliabilitas rendah 

                                                             

E. Uji Coba Instrumen Penelitian 

Uji coba instrumen penelitian ini dilakukan pada mahasiswa salah satu 

LPTK di Sumatera Selatan. Analisis hasil uji coba rancangan instrumen penelitian 

yaitu berupa tes pilihan ganda yang yang berjumlah 40 soal. Analisis yang 

dilakukan meliputi validitas tes, reliabilitas tes, tingkat kesukaran dan, daya beda 

yang dilakukan dengan menggunakan program  AnatesV4. Dari hasil ujicoba 

instrumen terdapat 2 butir soal yang dibuang yaitu soal nomor 33 dan 35 karena 

tidak valid, mudah dan daya pembedanya jelek. Secara keseluruhan reliabilitas 

soal sebesar 0,89 dengan kriteria tinggi. Dengan demikian jumlah butir soal yang 

digunakan untuk tes awal dan tes akhir berjumlah 38 butir soal. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep, keterampilan berpikir 

kritis yang dikembangkan melalui model pembelajaran multimedia interaktif  
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dihitung berdasarkan skor gain yang dinormalisasi. Untuk memperoleh skor gain 

yang dinormalisasi digunakan rumus yang dikembangkan oleh Hake (Cheng, 

et.al, 2004) seperti persamaan 5:  

eMax

ePost

SS

SS
gainN

Pr

Pr

−
−=− ………………………………………………..(5) 

Nilai N-gain yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan Tabel 3.4.  

Tabel 3.4.  Klasifikasi N-gain 

Kategori Perolehan N-gain Keterangan 
N-gain > 0,70 tinggi 

0,30 ≤−≤ gainN 0,70 sedang 
N-gain < 0,30 rendah 

 

Pengolahan data kemudian dilanjutkan dengan pengujian statistik berupa uji 

normalitas distribusi  data dan uji homogenitas varian data.sebagai berikut : 

a. Untuk menguji tingkat signifikansi perbedaan rerata penguasaan konsep, 

keterampilan berpikir kritis dilakukan dengan analisis secara statistik dengan 

menggunakan uji statistik parametrik (uji t satu ekor dengan � = 0,05) jika 

sebaran data berdistribusi normal dan homogen atau menggunakan uji statistik 

non-parametrik (uji Wilcoxon) jika sebaran data tidak berdistribusi normal.  

b. Data yang diperoleh melalui angket dalam bentuk skala kualitatif dikonversi 

menjadi skala kuantitatif. Untuk pernyataan yang bersifat positif kategori SS 

(sangat setuju) diberi skor tertinggi, makin menuju ke STS (sangat tidak 

setuju) skor yang diberikan berangsur-angsur menurun. 
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c. Data yang diperoleh dari hasil observasi dibuat persentase keterlaksanaan 

kegiatan-kegiatan perkuliahan berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang telah dibuat. 

 

 

 

 

Secara ringkas dapat disajikan hubungan variabel penelitian, instrumen yang 

digunakan, sumber data dan teknis analisis data yang dipakai sesuai dengan Tabel 

3.5. 

Tabel 3.5. Matrik hubungan antara variabel, instrumen, sumber data dan teknik 
analisis data penelitian 

 
Variabel Instrumen Sumber data Teknik analisis data 

Studi pendahuluan Dokumentasi Dokumen Deskriptif kualitatif 
Software MMI 
Adaptif 

Expert judgement Ahli MMI 
Ahli konten 

Deskriptif kualitatif 
Deskriptif kualitatif 

Ujicoba terbatas Angket Mahasiswa Deskriptif kualitatif 
Gaya Belajar Tes gaya belajar Mahasiswa  Deskriptif kualitatif 
Penguasaan 
konsep 

Tes penguasaan 
konsep pilihan 
ganda 

Mahasiswa Gain yang 
dinormalisasi 
Deskriptif kualitatif 
Kuantitatif 

Keterampilan 
berpikir kritis 

Tes keterampilan 
berpikir kritis 
pilihan ganda 

Mahasiswa Gain yang 
dinormalisasi 
Deskriptif kualitatif 
Kuantitatif 

Tanggapan 
mahasiswa 

Angket tertutup 
 

Mahasiswa  
 

Skala likert 
Deskriptif kualitatif 

Tanggapan dosen Angket tertutup Dosen  Skala likert 
Deskriptif kualitatif 

Efektivitas 
pembelajaran 

Lembar observasi Proses 
pembelajaran 

Deskriptif kualitatif 

 
 


