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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 1 

Gedongtataan semester genap tahun pelajaran 2014/ 2015. 

2. Sampel 

Kelas populasi yang berjumlah 10 kelas hanya diambil satu kelas yaitu 

VIIi sebagai sampel. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengambil kelas sampel yaitu menggunakan teknik random tak terbatas, 

random sederhana. 

B. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran pada 

siswa SMP.  Desain yang digunakan untuk mengukur pengaruh aktivitas pada 

scaffolding dalam konteks scientific approach terhadap hasil belajar siswa 

pada konsep kalor  adalah rancangan desain One-Shot Case Study. Rancangan 

ini merupakan sebuah desain penelitian yang menggunakan satu kelas sampel 

eksperimen untuk mengetahui pengaruh dari sebuah perlakuan yang 

diberikan. Pengaruh dari pemberian treatment dapat diukur secara kuantitatif 
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melalui data hasil posttest. Secara prosedur rancangan desain penelitian 

seperti dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian One-Shot Case Study 

 

Keterangan: 

  

X : Aktivitas pada Scaffolding  

O : Observasi (Hasil belajar fisika) 

            Setyosari (2012:174) 

C. Variabel Penelitian 

 

Penelitian ini terdiri dari tiga bentuk variabel penelitian yaitu variabel bebas, 

variabel terikat, dan variabel moderator. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah aktivitas pada scaffolding (X), sedangkan variabel terikatnya adalah 

hasil belajar konsep kalor (Y), dan variabel moderatornya adalah pendekatan 

scientific approach (M). Penjelasan ini dapat disajikan pada Gambar 3.2. 

 

    M 

Gambar 3.2 Diagram Pemikiran Pengaruh Variabel Bebas (X) Dalam Konteks 

Variabel Moderator (M) Terhadap Variabel Terikat (Y) 

 

 
X            O 

Y X 
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Keterangan: 

X = Aktivitas pada Scaffolding. 

M = Scientific Approach. 

Y = Hasil Belajar Siswa. 

 

D.  Instrumen Penelitian  

 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah scaffolding 

menggunakan instrumen rubrik penilaian scaffolding berupa lembar penilaian 

berbentuk tabel dan hasil belajar menggunakan instrumen soal berbentuk 

pilihan jamak. 

 

E. Langkah-langkah Penelitian 

 

 

Dalam bidang pendidikan, penelitian eksperimen bisa mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Melakukan survei kepustakaan yang relevan bagi masalah penelitian. 

Survei kepustakaan perlu dilakukan untuk memahami dengan benar secara 

teoritis tentang masalah penelitian. Masalah penelitian harus berdiri diatas 

landasan teori yang kukuh. 

2. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Identifikasi masalah perlu 

dirumuskan untuk meyakinkan bahwa dalam tema penelitin yang 

dipaparkan dalam latar belakang masalah, benar-benar terkandung masalah 

yang perlu dipikirkan secara ilmiah. Memaparkan identifikasi masalah, 

akan sangat tergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam 

mengangkat data da fakta serta isu-isu masalah terkait dilapangan. 
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Demikian juga halnya dengan mendefinisikan masalah, akan sangat 

tergantung pada pemahaman dan kemampuan peneliti menganalisis secara 

teoritis tema masalah. Melalui pemahaman tersebut peneliti akan 

mendefinisikan masalah sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti itu 

sendiri. 

3. Merumuskan hipotesis berdasarkan penelaahan kepustakaan. Dalam 

metode eksperimen, merumuskan hipotesis itu sifatnya mutlak diperlukan, 

sebab proses pengumpulan dan analisis data selanjutnya adalah untuk 

menerima atau menolak hipotesis. Dengan demikian peneliti perlu 

memilah data mana yang berkaitan dengan hipotesis mana yang tidak. 

4. Mendefinisikan pengertian-pengertian dasar dan variabel utama. 

Mendefinisikan variabel perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi 

antara peneliti dan pembaca hasil penelitian. 

5. Menyusun rencana eksperimen. Biasanya menyusun rencana eksperimen 

terdiri atas langkah sebagai berikut : 

 Mengidentifikasi dan menentukan variabel-variabel yang relevan. 

 Mengidentifikasi dan menentukan cara-cara mengontrol variabel 

eksperimen yang mungkin akan memengaruhi atau mengganggu 

eksperimen. 

 Menentukan rencana dan desain eksperimen. 

 Memilih subjek sebagai anggota sampel yang representatif bagi 

populasi serta menentukan siapa-siapa yang masuk kelompok 

kontrol secara random. 
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 Menyusun instrumen dan langkah-langkah eksperimen yang akan 

dilakukakan. 

 Menyusun instrumen untuk mengukur hasil eksperimen. 

 Merancang prosedur pengumpulan data. 

 Menyusun hipotesis nol. 

6. Melaksanakan eksperimen, yaitu melakukan eksperimen sesuai dengan 

desain eksperimen yang dipilih. 

7. Mengatur data kasar untuk mempermudah menganalisis selanjutnya serta 

menempatkan dalam rancangan yang memungkinkan memperhitungkan 

efek yang diperkirakan. 

8. Menetapkan taraf signifikan hasil eksperimen, yaitu menetapkan tingkat 

kepercayaan penerimaan dan penolakan hipotesis nol. 

9. Membuat interpretasi mengenai hasil testing itu dan menuliskan dalam 

laporan eksperimen. Artinya, langkah terakhir peneliti perlu membuat 

laporan hasil penelitian menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

 

Sanjaya (2013 : 91-94) 

 

 

F. Data Penelitian  

 

Data penelitian berupa data kuantitatif yang diperoleh dari data scaffolding 

dan hasil belajar.  
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G. Teknik Pengumpulan Data  

 

1. Scaffolding  

 

Data scaffolding berupa nilai dari rubrik penilaian. Nilai rubrik penilaian 

diambil pada saat pembelajaran berlangsung melalui aktivitas scaffolding. 

Teknik pengumpulan data scaffolding di kumpulkan melalui pengamatan 

guru pada saat pembelajaran berlangsung. Hasil data tes tersebut ditulis 

dalam bentuk tabel.  

 

2. Hasil Belajar  

 

Data hasil belajar berupa nilai tes akhir pilihan jamak. Nilai tes akhir 

diambil di akhir pembelajaran pada kelas eksperimen. Bentuk soal yang 

diberikan adalah berupa soal pilihan jamak. Teknik pengumpulan data 

hasil belajar dikumpulkan melalui tes tertulis. Hasil data tes tersebut 

ditulis dalam bentuk tabel.  

H. Analisis Instrumen  

 

1. Uji Validitas  

 

Validitas suatu instrumen menunjukkan adanya tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid atau sahih memiliki 

validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Setyosari, 2012). Pengujian validitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 22.0 dengan 

kriteria uji bila correlated item – total correlation yang dinyatakan dengan 
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rhitung > rtabel dengan α = 0,05 maka koefisien korelasi tersebut signifikan 

(valid). 

Untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus korelasi product 

moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus: 

     
 ∑    (∑ )(∑ )

√* ∑    (∑ ) +*  ∑    (∑ )  + 
 

Keterangan: 

    = Koefisien korelasi yang menyatakan validitas  

    = Skor butir soal  

    = Skor total 

   = Jumlah sampel 

Arikunto (2008: 72) 

2. Uji Reliabilitas  

 

Instrumen yang reliabel adalah intrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama. Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai 

dengan tujuan pengukuran. Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas 

instrumen didasarkan pada pendapat Arikunto (2008: 109) yang 

menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus 

alpha, yaitu: 

     (
 

   
)(  

∑  
 

  
 )  
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Di mana: 

    = reliabilitas yang dicari 

∑   
  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
  = varians total 

(Arikunto, 2008: 109) 

Pengujian reliabilitas menggunakan SPSS 22.0 dengan metode Alpha 

Cronbach’s yang diukur bedasarkan skala alpha cronbach’s 0 sampai 1. 

Menurut Sayuti dalam Saputri (2010:30), kuesioner dinyatakan reliabel 

jika mempunyai nilai koefisien alpha yang lebih besar dari 0,6.  Untuk 

menentukan besarnya koefisien alpha, maka digunakan ukuran 

kemantapan alpha yang diinterprestasikan sebagai berikut: 

1. Nilai Alpha Cronbach’s 0,00 sampai dengan 0,20 berarti kurang 

reliabel. 

2. Nilai Alpha Cronbach’s 0,21 sampai dengan 0,40 berarti agak 

reliabel. 

3. Nilai Alpha Cronbach’s 0,41 sampai dengan 0,60 berarti cukup 

reliabel. 

4. Nilai Alpha Cronbach’s 0,61 sampai dengan 0,80 berarti reliabel. 

5. Nilai Alpha Cronbach’s 0,80 sampai dengan 1,00 berarti sangat 

reliabel. Setelah instrumen valid dan reliabel, kemudian disebarkan 

pada sampel yang sesungguhnya. Skor total setiap siswa diperoleh 

dengan menjumlahkan skor setiap nomor soal. 
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I. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis  
 

 

1. Analisis Data  

 

 

a. Scaffolding  

  

Proses analisis data scaffolding adalah dengan memberikan skor pada 

setiap dimensi sesuai dengan indikator yang dipenuhi siswa.  

Dimensi beserta indikator yang dinilai dalam rubrik penilaian 

scaffolding disajikan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Scaffolding 

NO Dimensi yang diamati 

(scaffolding) 

Indikator 

1 Intensionalitas 

 

a. siswa aktif dalam kegiatan 

mencari informasi. 

b. siswa dapat mencapai tujuan 

pembelajaran melalui aktivitas 

bertanya. 

2 Kesesuaian 

 

a. siswa terbuka menerima arahan 

dari guru.  

b. siswa berani dalam bertanya. 

3  

Struktur 

 

a. siswa tahu cara mendapatkan 

konsep melalui aktivitas 

bertanya.  

b. siswa dapat mengembangkan 

konsep melalui aktivitas 

bertanya. 

4 Kolaborasi 

 

a. siswa mampu bekerja sama. 

b. siswa mengkaji informasi dan 

menerapkan dalam diskusi 

5 Internalisasi 

 

a. siswa dapat menyebutkan 

contoh dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. siswa dapat menjelaskan 

penerapan konsep dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Dimodifikasi dari Lange (2002:2866) 
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Pedoman penskoran scaffolding diberikan berdasarkan kriteria:  

Skor 3 bila kemampuan scaffolding sangat baik (bila semua indikator 

dilaksanakan)  

Skor 2 bila kemampuan scaffolding baik (1 indikator dilaksanakan)  

Skor 1 bila kemampuan scaffolding cukup baik (indikator tidak 

dilaksanakan)  

Teknik persentase skor dapat dihitung menggunakan rumus:  

S = R/N X 100% 

Keterangan :  

S = nilai yang diharapkan (dicari)  

R = jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar  

N = jumlah skor maksimum dari tes tersebut.  

Kemudian hasil perhitungan akan dikategorikan berdasarkan persentase 

skor yang dicapai. Adapun kategori scaffolding siswa dapat dilihat pada 

Tabel 3.2.  

 

Tabel 3.2 Kategori Scaffolding pada Proses Pembelajaran. 

NO Persentase Kategori Tanggapan 

1 80,1 % - 100% Sangat tinggi 

2 60,1% - 80% Tinggi 

3 40,1% - 60% Sedang 

4 20,1% - 40% Rendah 

5 0,0% - 20% Sangat rendah 

 

Arikunto (2010: 245) 
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b. Hasil Belajar 

  

Proses analisis untuk hasil belajar siswa adalah sebagai berikut:  

a. Skor yang diperoleh dari masing-masing siswa adalah jumlah skor  

dari setiap soal.  

b. Persentase pencapaian hasil belajar siswa diperoleh dengan rumus:  

Nilai = jumlah skor yang diperoleh : skor maksimum x 100. 

Adapun kategori hasil belajar ranah kognitif siswa disajikan pada Tabel 3.3.  

Tabel 3.3 Kategori Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

Nilai Kategori 

80.1-100 Sangat Tinggi 

60.1-80 Tinggi 

40.1-60 Sedang 

20.1-40 Rendah 

0.0-20 Sangat Rendah 

 

 

Arikunto (2010: 245) 

 

 

2. Pengujian Hipotesis  

Data hasil penelitian dianalisis dengan melakukan uji sebagai berikut:  

a.  Uji Normalitas  

Pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah sampel penelitian 

merupakan jenis distribusi normal, dapat dilakukan dengan uji statistik 

non-parametrik kolmogorov smirnov. Caranya adalah menentukan 

terlebih dahulu hipotesis pengujiannya yaitu: 

Ho : data tidak terdistribusi secara normal. 
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H1 : data terdistribusi secara normal. 

 

Dasar dari pengambilan keputusan uji normalitas, dihitung menggunakan 

program pada komputer yaitu menggunakan program SPSS 22.0 dengan 

metode kolmogorov smirnov berdasarkan pada besaran probabilitas atau 

nilai           (       ) , nilai  α  yang digunakan adalah 0,05  

 

dengan pedoman pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1. Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas ≤ 0,05 maka H0 

diterima dengan artian bahwa data tidak terdistribusi secara normal. 

2. Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka H1 

diterima dengan artian bahwa data terdistribusi normal. 

 

Selain menggunakan uji statistik non-parametrik kolmogorov smirnov, 

dapat juga digunakan pengujian Normal Probability Plot of Regression 

Standardized Residual terhadap masing-masing variabel. Jika data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

data terdistribusi normal, sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis 

diagonal maka data terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2005: 36). 

 

b. Uji Linieritas  

 

 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji ini 

biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau 

regresi linear.  Pengujian dilakukan dengan menggunakan program 
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SPSS 22.0 dengan metode Test for Linearity pada taraf signifikan 0,05. 

Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila 

signifikansi (linearity) kurang dari 0,05 (Priyatno, 2010: 73). 

 

c. Regresi Linear Sederhana  

 

Uji regresi sederhana dilakukan untuk menghitung persamaan 

regresinya. Dengan menghitung persamaan regresinya maka dapat 

diprediksi seberapa tinggi nilai variabel terikat jika nilai variabel bebas 

diubah-ubah serta untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat apakah positif atau negatif. 

 

Dengan: 

 

 

(Priyatno, 2010: 55)  

 

Untuk memudahkan dalam menguji hubungan antara variabel dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 22.0 dengan uji Reggression Linear. 

Hipotesis yang akan diuji sebagai berikut: 

H0: Tidak terdapat pengaruh aktivitas pada scaffolding dalam konteks 

scientific approach terhadap hasil belajar siswa. 

H1: Terdapat pengaruh aktivitas pada scaffolding dalam konteks scientific 

approach terhadap hasil belajar siswa. 

 



35 

Kriteria pengujian: 

Jika rhitung lebih kecil dari atau sama dengan  rtabel, maka H0 diterima, dan 

H1 ditolak,dan jika rhitung lebih besar dari rtabel, maka H0 ditolak dan H1 

diterima. 

 

Untuk mencari Rhitung dengan menggunakan rumus: 

 

Kuadratkan nilai R  tersebut menjadi R
2
. 

Hitung nilai Fsign hitung  dengan menggunakan rumus: 

Freg =  

Dimana :  

n = Banyak Anggota Sampel  

m = Banyak Prediktor  

Jika Fhitung  >  Ftabel, maka tolak  H0 

 

 

 


