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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang digunakan oleh peneliti dalam 

rangka meningkatkan hasil belajar kognitif dan keterampilan proses sains 

dengan menerapkan pembelajaran inkuiri melalui strategi REACT, maka 

digunakan sebuah metode untuk mengetahui seberapa besar peningkatan yang 

diperoleh pada kelas yang diterapkan pembelajaran ini. Oleh karena itu peneliti 

menggunakan metode eksperimen. Jenis eksperimen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu quasi experiment karena tidak melakukan pengacakan subjek 

pada kelas eksperimen dan kontrol (Schumacher dan Mc. Millan, 2007).  

Penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu eksperimen dan kontrol. 

Masing-masing kelas  diberikan tes awal kemudian kelas eksperimen  diberikan 

perlakuan sedangkan kelas kontrol sebagai pembanding tidak diberikan 

perlakuan. Setelah itu kedua kelas diberikan tes akhir. Dengan demikian peneliti 

menggunakan desain “nonequivalent control group design ” (Sugiyono, 2007).  

     Tabel 3.1 Desain Penelitian 

 

Kelas Tes awal Perlakuan Tes akhir 

Eksperimen O1, O2 X O1, O2 

Kontrol O1, O2  O1, O2 

Keterangan:  

X :  Pembelajaran inkuiri dengan strategi REACT 

O1 : Tes KPS   

O2 :  Tes  Kognitif  

B. Alur Penelitian  

Proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan  menggunakan metode 

tersebut  melalui langkah-langkah pada gambar 3.1.  
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Gambar 3.1 Alur Proses Penelitian 
 

C. Waktu, Lokasi dan Subjek Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu Sekolah Menengah Atas  yang ada 

di Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada bulan Mei 
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inkuiri melalui strategi 

REACT   

Dilakukan Observasi  
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Penyusunan Instrumen 

1. Tes kemampuan kognitif 

2. Tes keterampilan proses sains 
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sampai Juni 2012.  Populasi  pada penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah 

Atas Negeri (SMAN) di kelas X tahun pelajaran 2011-2012 di salah satu SMA 

Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Sekolah tersebut memiliki enam  kelas X. Dari 

enam kelas tersebut, dipilih dua kelas secara acak sebagai kelas kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, maka peneliti menggunakan teknik Simple Random Sampilng  

(Sugiyono, 2010). Jadi sebagai kelas eksperimen adalah Kelas X3 dan sebagai 

kelas kontrol kelas X1.  

D. Instrumen Penelitian  

1.  Jenis Instrumen Penelitian  

 Dalam penelitian ini digunakan empat jenis instrumen pengumpul data 

yaitu, tes hasil belajar kognitif, tes keterampilan  proses sains, lembar observasi 

dan angket.  

a. Tes Hasil Belajar Kognitif 

Tes ini berupa tes pilihan ganda dengan lima pilihan jawaban yang 

mencakup aspek kognitif dari C1 sampai C4, serta berisikan indikator yang akan 

dicapai siswa pada topik suhu dan kalor. Tes ini diberikan sebanyak dua kali pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, sebelum pembelajaran tes awal dan sesudah 

pembelajaran tes akhir. Tes ini dapat mengetahui keadaan siswa tentang 

normalitas dan homogenitas. Tujuan diberikan tes untuk mengetahui peningkatan 

(N-gain) hasil belajar pada kelas eksperimen dengan pembelajaran inkuiri melalui 

strategi REACT  daripada kelas kontrol yang mendapat pembelajaran 

konvensional.   

b. Tes Keterampilan Proses Sains 

Tes ini berupa uraian terbatas yang berjumlah delapan soal mencakup 

indikator-indikator keterampilan proses sains yaitu mengamati, menafsirkan, 

meramalkan, menerapkan konsep, merencanakan eksperimen, klasifikasi, 

hipotesis dan komunikasi. Tes ini diberikan sebanyak dua kali yaitu sebelum 

pembelajaran tes awal dan sesudah pembelajaran tes akhir. Tes ini dapat 

mengetahui keadaan siswa tentang normalitas dan homogenitas. Tujuan diberikan 

tes untuk mengetahui peningkatan (N-gain) keterampilan proses sains pada kelas 
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eksperimen dengan pembelajaran inkuiri melalui strategi REACT  dan  kelas 

kontrol yang mendapat pembelajaran konvensional.  

c. Angket  

Angket ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang tanggapan 

siswa terhadap penerapan pembelajaran inkuiri melalui strategi REACT pada 

pembelajaran konsep suhu dan kalor. Angket ini memuat daftar pertanyaan dan 

pernyataan  terkait penerapan pembelajaran inkuiri melalui strategi REACT yang 

dilaksanakan. Instrumen angket tanggapan ini memuat kolom sangat setuju (SS), 

setuju (S), tidak setuju (TS), dan dan sangat tidak setuju (STS). Siswa diminta 

memberikan tanda cek () pada pernyataan atau pertanyaan yang terdapat pada 

angket. Angket tanggapan siswa selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.  

d. Lembar Keterlaksanaan Pembelajaran oleh Guru 

Lembar keterlaksanaan pembelaran inkuiri dengan REACT  ini untuk 

melihat proses pembelajaran yang dilakukan guru apakah sudah sesuai dengan 

tahapan pembelajaran. Lembar ini diisi oleh observer untuk menjawab beberapa 

pernyataan  dengan tanda (√)  pada kolom ya atau tidak sesuai dengan 

keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. Pada lembar 

obsrvasi ini juga terdapat kolom catatan keterangan untuk mencatat kekurangan-

kekurangan dalam setiap fase pembelajaran. Lembar Keterlaksanaan 

pembelajaran ini dapat dilihat pada lampiran  C. 

e. Lembar Keterlaksanaan Pembelajaran oleh Siswa 

Lembar keterlaksanaan pembelaran inkuiri dengan REACT  ini untuk 

melihat proses pembelajaran yang dilakukan siswa apakah sudah sesuai dengan 

tahapan pembelajaran. Lembar ini diisi oleh observer untuk menjawab beberapa 

pernyataan  dengan tanda (√)  pada kolom ya atau tidak sesuai dengan 

keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di kelas. Pada lembar 

obsrvasi ini juga terdapat kolom catatan keterangan untuk mencatat kekurangan-

kekurangan dalam setiap fase pembelajaran. Lembar Keterlaksanaan 

pembelajaran ini dapat dilihat pada lampiran  C. 

 



41 
 

Denok Norhamidah, 2013 
Penerapan Pembelajaran Inkuiri Melalui Strategi REACT (Relating, Experienceing, Applying, 
Cooperating Dan Transfering) Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Dan Hasil Belajar 
Kognitif Siswa Pada Topik Suhu Dan Kalor 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

E. Analisis Instrumen  

Data yang diperoleh melalui instrumen berupa data kuantitatif. Data 

kuantitatif ini terdiri dari tiga jenis yaitu skor tes , data angket dan data lembar 

keterlaksanaan model.  Skor tes diperoleh sebanyak dua kali yaitu pada tes awal 

dan tes akhir . Data pada angket diperoleh  melalui lembar angket tanggapan 

siswa, data lembar keterlaksanaan pembelajaran diperoleh melalui lembar 

keterlaksanaan model oleh guru dan siswa yang diisi oleh observer.  

 Analisis instrumen mencakup validitas, reliabitas, daya pembeda, dan 

tingkat kesukaran. Suatu tes yang baik akan memilki validitas tinggi, reliabilitas 

tinggi, daya pembeda baik dan tingkat kesukaran kecil. 

1. Validitas tes 

 Validitas tes bertalian dengan tingkat keabsahan atau ketepatan suatu tes 

dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas yang dilakukan adalah 

validitas isi, yaitu meminta pertimbangan (Judgment) dari para ahli tentang 

ketepatan suatu instrumen untuk mengukur kemampuan yang hendak dicapai. 

Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang sudah dibuat dengan 

beberapa pertimbangan: instrumen dapat digunakan tanpa ada perbaikan, ada 

perbaikan atau instrumen diperbaiki total.  Peneliti melakukan validitas ini pada 

dua orang dosen dalam bidang pendidikan fisika dan satu orang guru. Tujuan 

validitas ini untuk melihat kesesuaian antara instrumen dengan materi pelajaran 

dan indikator yang ingin dicapai. Hasilnya dari tiga orang ahli terhadap validitas 

isi instrumen ini memerlukan revisi dalam redaksi, dan setelah diperbaiki oleh 

peneliti maka instrumen ini sudah bisa dan layak untuk digunakan. Untuk 

mengetahui secara detailnya pada lampiran D.                                                                   

Setelah tes dijudgtment oleh para ahli dan direvisi, maka dilakukan 

ujicoba instrumen  pada kelas X5 di sekolah lain yang memiliki karakteristik 

hampir sama dengan populasi di sekolah yang akan peneliti lakukan. Setelah diuji 

coba maka skor yang diperoleh dianalisis dan diperoleh validitas butir soal.  

Validitas butir soal digunakan untuk mengetahui dukungan suatu butir soal 

terhadap skor total. Untuk menguji validitas setiap butir soal, skor-skor yang ada 

pada butir soal yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Sebuah soal akan 

 



42 
 

Denok Norhamidah, 2013 
Penerapan Pembelajaran Inkuiri Melalui Strategi REACT (Relating, Experienceing, Applying, 
Cooperating Dan Transfering) Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Dan Hasil Belajar 
Kognitif Siswa Pada Topik Suhu Dan Kalor 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

memiliki validitas yang tinggi jika skor soal tersebut memiliki dukungan yang 

besar terhadap skor total. Dukungan setiap butir soal dinyatakan dalam bentuk 

korelasi, sehingga  mendapatkan validitas suatu butir soal  dalam bentuk rentang 

nilai yang dikonversi dalam kategorisasi. Kategori yang berkenaan dengan 

validitas butir soal dalam penelitian ini dinyatakan dalam Tabel 3.2 .  

Tabel 3.2.  

Kategori Validitas Butir Soal  

 

Batasan Kategori 

0,80< xyr ≤ 1,00 Sangat tinggi (sangat baik) 

0,60< xyr ≤ 0,80 tinggi (baik) 

0,40< xyr ≤ 0,60 cukup(sedang) 

0,20< xyr ≤ 0,40 rendah (kurang) 

xyr ≤ 0,20 sangat rendah (sangat kurang) 

 

Perhitungan besarnya validiats ini dilakukan dengan bantuan program 

Anates versi 4.0.7. Rangkuman hasil perhitungan tingkat validitas instrumen tes 

kemampuan kognitif dan keterampilan proses sains dapat dilihat pada lampiran B.  

2. Reliabilitas 

 Reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut 

alam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapan pun alat penilaian penialain 

tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. (Sudjana, 1989). 

Reliabilitas tes yang digunakan peneliti adalah internal consistency , yaitu 

dilakukan dengan cara instrumen diujicoba satu kali, setelah itu,  data diperoleh 

kemudian dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk 

memprediksi reliabilitas instrumen. (Sugiyono, 2007). kategorisasi yang 

berkenaan dengan reliabilitas butir soal dalam penelitian ini dinyatakan dalam 

Tabel 3.3.  
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Tabel 3.3.  

Kategori Reliabilitas Butir soal  

 

Batasan Kategori 

0,80< 11r ≤ 1,00 sangat tinggi (sangat baik) 

0,60< 11r  ≤ 0,80 tinggi (baik) 

0,40< 11r ≤ 0,60 cukup(sedang) 

0,20< 11r ≤ 0,40 rendah (kurang) 

 11r ≤ 0,20 sangat rendah (sangat kurang) 

 

Perhitungan besarnya reliabilitas soal uji coba dilakukan dengan bantuan 

program Anates versi 4.0.7. Rangkuman hasil perhitungan tingkat reliabilitas 

instrumen tes kemampuan kognitif dan keterampilan proses sains dapat dilihat 

pada lampiran B.  

Tabel 3.4  

Reliabilitas Kemampuan Kognitif dan  

Keterampilan Proses Sains 

 

No Reliabilitas Interpretasi Kemampuan 

1. 0,88 Sangat tinggi Keterampilan Proses Sains 

2. 0,79 Tinggi Kognitif 

 

3. Tingkat Kesukaran 

 Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau 

mudahnya suatu soal. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil tes ujicoba, maka 

diperoleh nilai tingkat kesukaran item soal tes. Nilai ini kemudian dikategorikan 

sesuai dengan kriteria pada tabel 3.5 . 

Tabel 3.5 

 Kategori tingkat Kesukaran 

 

Batasan Kategori 

 P <  0,30 soal sukar 

0,30 ≤ P <  0,70 soal sedang 

0,70 ≤ P < 1,00 soal mudah 

 

Perhitungan besarnya tingkat kesukaran soal uji coba dilakukan dengan 

bantuan program Anates versi 4.0.7. Rangkuman hasil perhitungan tingkat 
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kesukaran instrumen tes kemampuan kognitif dan keterampilan proses sains  

dapat dilihat pada lampiran B 

4. Daya Pembeda 

 Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah. Soal tes yang sudah dianalisis dengan menggunakan program anates versi 

4.0.7 sehingga diperoleh nilai daya pembeda tiap item soal dalam bentuk angka, 

kemudian dikategorikan sesuai dengan  tabel 3.6 .  

Tabel 3.6 Kategori Daya Pembeda  

 

Batasan Kategori 

D ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < D ≤ 0,40 Cukup 

0,40 < D ≤ 0,70 Baik 

0,70 < D ≤ 1,00 baik sekali 

 

Gambaran secara lengkap tentang validitas, reliabilitas, daya pembeda dan 

tingkat kesukaran soal pada kemampuan kognitif dapat dilihat pada lampiran B.  

Data hasil uji coba pada instrumen hasil belajar aspek kognitif memiliki 

nilai reliabilitas 0,79 dengan kategori  tinggi. Dari hasil ujicoba  yang dianalisis 

berdasarkan validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran maka tes 

hasil belajar kognitif dari 40 item soal ujicoba direduksi menjadi  24 item soal 

untuk materi suhu dan kalor yang akan digunakan sebagai tes hasil belajar aspek 

kognitif.   

Dari hasil uji coba instrumen keterampilan proses sains yang berjumlah  

16 butir soal memiliki nilai reliabilitas 0,88 dengan kategori sangat tinggi. Setelah 

tes dianalisis maka soal yang diambil sebagai instrumen penelitian dengan kriteria 

memiliki kebutuhan signifikansi validitas memadai dan tingkat kesukaran relatif 

sedang,  sehingganya instrumen ini mengalami reduksi menjadi delapan soal yang 

dijadikan sebagai instrumen untuk mengambil data penelitian.  
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F.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Data yang dianalisis adalah hasil tes kemampuan awal dan kemapuan 

akhir serta gain ternormalisasi dari hasil belajar kognitif dan keterampilan proses 

sains, serta hasil angket siswa. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan 

software SPSS 16,  dan Microsoft Office Excel 2007. 

1. Pengolahan Data Hasil  belajar aspek kognitif dan Tes Keterampilan 

Proses Sains. 

Dalam melakukan pengolahan data  hasil tes siswa digunakan Microsoft 

Office Excel dan software SPSS 16. Hal pertama yang dilakukan adalah 

melakukan analisis deskriptif yang bertujuan untuk melihat gambaran umum 

pencapaian siswa yang terdiri dari rerata dan simpangan baku. Kemudian 

dilakukan analisis inferensial untuk melihat perbedaan dua rerata gain, interaksi 

beberapa faktor yang mempengaruhi pada  kelas eksperimen sehingga hasil dari 

penelitian dapat digeneralisasikan.  

Sebelum data hasil penelitian diolah, terlebih dahulu dipersiapkan 

beberapa hal, antara lain:  

a) Memberikan skor jawaban siswa sesuai dengan alternatif jawaban dan 

pedoman penskoran yang digunakan. 

b) Membuat tabel skor tes siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

c) Perhitungan Gain yang dinormalisasi 

d) Menetapkan tingkat kesalahan atau tingkat signifikansi yaitu 5% (𝛼 =

0,05). 

Pengolahan data secara garis besar dilakukan dengan menggunakan 

bantuan pendekatan secara hierarkhi statistik. Data primer hasil tes siswa 

sebelum dan sesudah perlakuan, dianalisis dengan cara membandingkan skor 

tes awal dan tes akhir. Peningkatan yang terjadi sebelum dan sesudah 

pembelajaran dihitung dengan rumus faktor gain <g> yang dikembangkan 

oleh Hake (1999) dengan rumus:  

premaks

prepost

SS

SS
g




                                       ...(3.5)    
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         Keterangan : 

Spost   = skor tes akhir 

Spre    =  skor tes awal 

Smaks  =  skor maksimum  

 

           Kriteria: 

Tabel 3.7 

Kriteria Gain Normalisasi 

<g> Kriteria 

g  ≥ 0,7 

0,3  g < 0,7    

g < 0,3    

Tinggi  

Sedang 

Rendah 

 

  Pengolahan data rata-rata skor gain dinormalisasi dianalisis secara statistik 

dengan menggunakan software Microsoft Office Excel 2007. 

  Sebelum dilakukan uji hipotesis, perlu dilakukan uji normalitas distribusi 

data dan uji homogenitas variansi data. Uraian uji normalitas distribusi data dan 

uji homogenitas variansi data sebagai berikut. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

distribusi data yang menjadi syarat untuk menentukan jenis statistik yang  

digunakan dalam analisis selanjutnya.  Sampel pada penelitian berjumlah 35 pada 

kelas eksperimen dan 36 pada kelas kontrol, maka Uji normalitas ini 

menggunakan Saphiro Wilk. Kriteria pengujian, jika nilai signifikansi > 𝛼 maka 

data berdsitribusi normal.  

b. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas antara dua kelas data dilakukan untuk mengetahui 

apakah varians kedua kelas homogen atau tidak homogen.  

Uji homogenitas ini menggunakan statistik uji Levene. Kriteria pengujian: 

data dikatakan homogen jika  nilai signifikansi lebih besar dari .05,0  
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2.  Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik inferensial. Adapun uji 

statistik yang digunakan pada pengolahan data penelitian yang berupa data tes 

sebagai berikut: 

a. Uji-perbedaan dua rerata denga satu pihak (Uji-t Satu Pihak) 

Uji perbandingan dua rerata pada penelitian ini dilakukan menggunakan uji 

t dua sampel independen melalui program SPSS 16 dengan taraf signifikansi  α = 

0,05. Uji t dua sampel independen digunakan untuk membandingkan selisih dua 

rerata (mean) dari dua sampel yang independen dengan asumsi data terdistribusi 

normal. Berdasarkan beberapa teori yang peneliti baca dan pahami tentang 

pembelajaran inkuiri, maka dapat diasumsikan bahwa pembelajaran inkuiri 

mampu melatihkan berbagai aspek kemampuan dan keterampilan termasuk 

kemampuan kognitif dan keterampilan proses, sehingga peneliti menggunakan uji 

t- satu pihak.   

3. Tanggapan Siswa  

  Menghitung persentase hasil angket tanggapan siswa menggunakan rumus 

(Sugiono, 2008). 

%  𝑠𝑘𝑜𝑟 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ  𝑝𝑎𝑑𝑎  𝑡𝑖𝑎𝑝  𝑖𝑡𝑒𝑚

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑖𝑡𝑒𝑚
 𝑥 100%           (3.1) 

Untuk pertanyaan positif maka dikaitkan dengan nilai SS = 4, S= 3, TS = 2 dan 

STS = 1, dan sebaliknya untuk pertanyaan negatif (Sujana, 1989). Dalam 

mengkategorikan persentase tanggapan siswa dapat dilihat pada tabel 3.8.  
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Tabel 3.8 

Pengkategorian Persentase Tanggapan Siswa 

Batasan Persentase Kategori 

0% < % skor maksimum ≤ 25% Sangat Tidak Setuju ( sangat negatif) 

25% < % skor maksimum ≤ 50% Tidak Setuju ( negatif) 

50% < % skor maksimum ≤ 75% Setuju ( positif) 

75% < % skor maksimum ≤ 100% Sangat Setuju (sangat positif) 

  

 

4. Keterlaksanaan Model Pembelajaran oleh Guru 

Data mengenai keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri dengan 

strategi REACT  merupakan data yang diambil dari observasi. Pengolahan data 

dilakukan dengan cara mencari persentase keterlaksanaan pembelajaran inkuiri 

dengan REACT. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk mengolah 

data tersebut adalah dengan: 

1. Menghitung jumlah jawaban “ya” dan “tidak” yang observer isi pada format 

keterlaksanaan model pembelajaran. 

2. Melakukan perhitungan persentase keterlaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan persamaan berikut: 

 

observer menjawab ya atau tidak
% Keterlaksanaan Model = 100%

observer seluruhnya





 …. 3.2)  

Untuk mengetahui kategori keterlaksanaan pembelajaran ini yang dilakukan oleh 

guru, dapat diinterpretasikan pada Tabel 3.9 
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Tabel 3.9 
Kriteria Keterlaksanaan Model 

KM (%) Kriteria 

KM = 0 Tak satu kegiatan pun terlaksana 

0 < KM < 25 Sebagian kecil kegiatan terlaksana 

25 < KM < 50 Hampir setengah kegiatan terlaksana 

KM = 50 Setengah kegiatan terlaksana 

50 < KM < 75 Sebagian besar kegiatan terlaksana 

75 < KM < 100 Hampir seluruh kegiatan terlaksana 

KM = 100 Seluruh kegiatan terlaksana 

 KM = keterlaksanaan model  

5. Pengolahan Data Keterlaksanaan Model Pembelajaran Oleh Siswa            

Data mengenai keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri melalui 

strategi RACT pada siswa merupakan data yang diperoleh dari observasi. Data 

tersebut dianalisis dengan menghitung persentase dengan cara yang sama dengan 

yang digunakan untuk menganalisis data hasil keterlaksanaan model pembelajaran 

pada guru. Kriteria penilaian keterlaksanaan model pembelajaran oleh siswa 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C. 

 

 


