
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 2015 di SMP Negeri 19 

Bandar Lampung. 

  

B. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII semester genap 

SMP Negeri 19 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik 

purpose sampling.  Sampel yang digunakan adalah kelas VIIA (sebagai 

kelas eksperimen) dengan jumlah siswa 27 orang yang terdiri atas 14 

siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan , dan kelas VIIB (sebagai kelas 

kontrol) dengan jumlah siswa 27 orang yang terdiri atas 11 siswa laki-laki 

dan 16  siswa perempuan. 

 

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan eksperimental semu (quasi eksperiment) dengan 

desain pretest postest non-equivalent (Riyanto, 2001:43). Dengan kelas 

eksperimen (kelas VIIA) diberikan perlakuan menggunakan model 

Problem Solving, sementara kelas kontrol (VIIB) diberikan perlakuan 

dengan metode diskusi. Setelah itu, kedua kelompok pembelajaran 
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diberikan dengan soal yang sama dengan pretest. Struktur desain 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Keterangan:  I   =  Kelas eksperimen (VIIA) 

II  =  Kelas kontrol (VIIB) 

X =  Perlakuan di kelas eksperimen dengan problem     

     solving 

O1 =  Pretest 

O2 =  Postest 

 

Gambar 3. Desain penelitian pretest-postest kelompok non-ekuivalen 

 
 

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian. 

Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Prapenelitian 

a. Membuat izin penelitian pendahuluan ke FKIP untuk sekolah 

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, 

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

d. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, dan Silabus untuk setiap pertemuan. 

Kelas   Pretest  Perlakuan Postest 

I  O1  X  O2 

II  O1    O2 
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e. Membuat instrumen pengukuran yaitu soal pretest dan postest 

untuk pertemuan pertama dan terakhir, lembar kerja siswa, dan 

angket tanggapan siswa. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem Solving untuk kelas eksperimen, sedangkan 

kelas kontrol menggunakan metode diskusi. Pelaksanaan penelitian ini 

dilakukan sebanyak dua kali pertemuan dengan langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut. 

a. Kelas Eksperimen 

1) Kegiatan Awal 

a) Siswa mengerjakan soal pretest pada pertemuan 

pertama dalam bentuk uraian pada materi peran 

manusia dalam mengelola lingkungan untuk mengatasi 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

b) Apersepsi dilakukan oleh siswa dengan memperhatikan 

penjelasan guru: 

Pertemuan I: 

Memberikan tayangan berupa gambar dan memberikan 

pertanyaan: 

“Perhatikan gambar seorang anak yang sedang 

membuang sampah pada tempatnya berikut ini! 

Bagaimanakah hubungan kegiatan tersebut dengan 

mengatasi pencemaran lingkungan?” 
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Pertemuan II: 

Menayangkan gambar orang yang sedang menanam 

pohon kemudian memberikan pertanyaan 

“Perhatikan gambar orang yang tengah menanam 

pohon, bagaimana hubungan kegiatan menanam pohon 

dengan mengatasi kerusakan lingkungan?” 

c) Siswa memperoleh motivasi dari guru. 

Pertemuan I: 

“Aktivitas sehari-hari yang kita lalukan banyak 

menghasilkan sampah, apa yang akan  terjadi jika 

sampah terus menerus dibuang ke lingkungan sekitar 

secara sembarangan?” 

Pertemuan II: 

“Hutan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan, 

namun apa yang akan  terjadi pohon di hutan terus 

menerus ditebang?” 

 

2) Kegiatan Inti 

a) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara 

heterogen, tiap-tiap kelompok terdiri dari 4-5orang. 

b) Siswa memperoleh LKS yang berbasis problem 

solving.  

c) Siswa berdiskusi untuk dapat memecahkan masalah 

yang terdapat di LKS tersebut. 
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d) Siswa mengumpulkan LKS yang telah selesai 

dikerjakan. 

e) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan 

kelompok lain memberikan tanggapan atau 

argumentasinya. 

f) Siswa mengemukakan pendapat dan menanyakan hal-

hal yang belum dipahami, kemudian guru memberikan 

informasi. 

3) Kegiatan Penutup 

a) Siswa membuat kesimpulan atau rangkuman materi 

yang telah dipelajari dengan bimbingan guru. 

b) Siswa mengerjakan postes pada pertemuan kedua. 

c) Siswa memperhatikan penyampaian umpan balik yang 

diberikan oleh guru terhadap proses dan hasil belajar. 

d) Siswa memperhatikan penyampaian guru tentang 

rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

 

b. Kelas Kontrol 

1) Kegiatan Awal 

a) Siswa mengerjakan soal pretes pada pertemuan pertama 

dalam bentuk uraian. 

b) Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk 

mengetahui apersepsi siswa. 

Pertemuan I: 

Memberikan pertanyaan kepada siswa: 
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“Bagaimanakah hubungan kegiatan membuang sampah 

pada tempatnya  dengan mengatasi pencemaran 

lingkungan? 

Pertemuan II: 

Memberikan pertanyaan kepada siswa: 

“Bagaimanakah hubungan kegiatan penanaman pohon 

dengan mengatasi kerusakan lingkungan?” 

c) Siswa memperoleh motivasi dari guru. 

Pertemuan I: 

“Aktivitas sehari-hari yang kita lalukan banyak 

menghasilkan sampah, apa yang akan  terjadi jika 

sampah terus menerus dibuang ke lingkungan sekitar 

secara sembarangan?” 

Pertemuan II: 

“Hutan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan, 

namun apa yang akan  terjadi pohon di hutan terus 

menerus ditebang?” 

2) Kegiatan Inti 

a) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, tiap-tiap 

kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa. 

b) Setiap siswa memperoleh LKS  

c) Siswa mendiskusikan soal-soal pada LKS. 

d) Siswa dibimbing oleh guru selama mengerjakan LKS. 
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e) Siswa mengumpulkan LKS setelah selesai 

mengerjakannya. 

f) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas dan siswa lain dapat meberikan 

tanggapannya. 

g) Siswa diberikan informasi oleh guru mengenai materi 

yang belum dipahami. 

3) Kegiatan Penutup 

a) Siswa membuat kesimpulan atau rangkuman materi 

yang telah dipelajari dengan bimbingan guru. 

b) Siswa mengerjakan postest pada pertemuan kedua. 

c) Siswa memerhatikan penyampaian umpan balik yang 

diberikan oleh guru terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

d) Siswa memerhatikan penyampaian guru tentang 

rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

 

E. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis dan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Data 

Terdapat dua jenis data yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu data 

kuantitatif dan data kualitatif yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yaitu berupa hasil belajar siswa pada materi Peran 

Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan untuk Mengatasi 
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Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang diperoleh dari nilai 

pretest dan postest. Kemudian dihitung nilai N-gain, lalu 

dianalisis secara statistik. 

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data kemampuan berargumentasi  tertulis 

siswa yang diambil menggunakan lembar kerja siswa, serta data 

angket tanggapan siswa terhadap model pembelajaran Problem 

Solving. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pretest dan Postest 

Hasil belajar berupa nilai pretest diambil pada pertemuan pertama 

sebelum pembelajaran berlangsung dan nilai postest diambil pada 

akhir pertemuan setelah pembelajaran selesai. Pretest dan postest 

diberikan kepada kedua kelas, baik kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen.  

b. Lembar Kerja Siswa 

Lembar kerja siswa berfungsi untuk menilai kemampuan 

berargumentasi siswa secara tertulis. Aspek-aspek yang diamati 

pada penilaian ini, yaitu claims, grounds warrants, backing, dan 

rebuttals. Penilain yang dilakukan dengan cara mengamati 

argumentasi yang telah ditulis oleh siswa kemudian memberikan 

tanda (√) pada lembar penilaian sesuai dengan ketentuan pada 
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rubrik penilaian aspek-aspek berargumentasi yang telah 

ditentukan. 

 

c. Angket Tanggapan Siswa 

Angket tanggapan siswa berisi tentang semua pendapat dengan 

model Problem Solving dalam pembelajaran di kelas. Angket ini 

berupa 10 pernyataan yang terdiri dari 5 pernyataan positif dan 5 

pernyataan negatif. Angket tanggapan siswa ini memiliki 2 

pilihan jawaban yaitu setuju (S) dan tidak setuju (TS). Berikut ini 

adalah tabel ringkasan jenis data teknik pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini. 

Tabel 3. Ringkasan  Jenis Data dan Instrumen Penelitian 

Jenis Data Teknik 

Pengumpulan Data 

Waktu 

Pengambilan Data 

Kualitatif: 

Hasil Belajar 

-  

Perangkat Tes Sebelum proses 

pembelajaran 

berlangsung 

(pretest) 

 

Setelah proses 

pembelajaran 

selesai (postest) 

 

Kuantitatif: 

Kemampuan 

Berargumentasi 

Lembar Kerja Siswa Selama proses 

pembelajaran 

selesai 

 

Angket 

 

Setelah proses 

pembelajaran 

selesai 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Data Kuantitatif (Data Hasil Belajar Siswa) 

Data kuantitatif pada penelitian ini adalah data hasil belajar berupa nilai 

pretest, postest, dan N-gain. Teknik penskoran pretest dan postest menurut 

Purwanto (2008:112) yaitu: 

 

 

Keterangan: S = Nilai yang diharapkan (dicari) 

R  = Jumlah skor dari item atau soal yang dijawab 

N =  Skor maksimum dari tes tersebut  

 

Sementara itu, untuk mendapatkan N-gain menurut Hake (1999:209) 

menggunakan rumus: 

 

 

Keterangan:  Spost   =  skor postest 

Spre   =  skor pretest 

Smax  = skor maksimum  

 

Nilai pretes, postest, dan N-gain pada kelas eksperimen dan kontrol 

dianalisis menggunakan uji normalitas untuk mengetahui apakah data 

tersebut berdustribusi normal atau tidak. Setelah diketahu kedua sampel 

berdistribusi normal, selanjutnya dilakukan uji homogenitas untuk 

mengetahui apakah kedua sampel tersebut berasal dari populasi yang sama 

(homogen). Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa data memiliki 

varians sama (homogen), sehingga selanjutnya dilakukan pengujian 

hipotesis dengan menggunakan uji-t. Langkah-langkah pengujian statistik 

untuk data hasil belajar tertera pada bagan di berikut ini: 

N-gain =  
          

         
 x 100 

         R 

S  =     x  100 

         N 
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  Gambar 4. Langkah-langkah pengujian statistik untuk data hasil  

      belajar siswa 

 

 

a. Uji Normalitas Data  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi 

berdistribusi normal atau sebaliknya. Uji normalitas data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan menggunakan uji 

Lilliefors yang dihitung menggunakan program SPSS versi 17. 

1) Hipotesis  

Ho : Kedua sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : Kedua sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi  

            normal  

2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan  α  : 0,05 

3) Kriteria Pengujian  

- Jika Lhitung  <  Ltabel atau probabilitasnya > 0,05 maka Ho 

diterima 

Uji Normalitas Uji Homogenitas 

Uji t 

(data berdistribusi normal dan 

homogen) 

Pengujian Hipotesis 



34 
 

- Jika Lhitung  >  Ltabel atau probabilitasnya < 0,05 maka Ho 

ditolak 

 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas varians dilakukan antara dua kelompok data, yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Uji ini digunakan untuk 

mengetahui apakah data skor tes hasil belajar siswa yang diperoleh 

memiliki varians sama atau sebaliknya. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 17. 

1) Hipotesis  

H0  : σ1
2  

=  σ2
2
 (varians data homogen) 

H1  : σ1
2 

 ≠  σ2
2
 (varians data tidak homogen) 

2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi untuk penelitian ini adalah α  : 0,05 

3) Kriteria Uji 

- Jika Fhitung < Ftabel atau probabilitasnya > 0,05 maka Ho 

diterima. 

- Jika Fhitung > Ftabel atau probabilitasnya < 0,05 maka Ho ditolak. 

 

c. Pengujian Hipotesis  

Untuk menguji hipotesis digunakan uji-t (kesamaan dan perbedaan 

dua rata-rata) dengan program SPSS versi 17 (Gunawan, 2013: 113). 

1. Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

a. Hipotesis  

Ho =  tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa  

dengan menggunakan perlakuan yang berbeda. 
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H1 =  ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa dengan  

menggunakan perlakuan yang berbeda 

α     : 0,05 

b. Kriteria Uji  

Jika ttabel < thitung < ttabel  atau probabilitasnya > 0,05 maka Ho 

diterima 

Jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel probabilitasnya < 0,05 maka Ho 

ditolak  

 

2. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

a. Hipotesis  

H0 =  Rata-rata N-gain pada kelompok eksperimen sama dengan 

         kelompok kontrol. 

H1 =  Rata-rata N-gain pada kelompok eksperimen lebih tinggi  

         dari kelompok kontrol. 

b. Kriteria Uji :  

- Jika –ttabel < thitung < ttabel, maka Ho diterima 

- Jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka Ho ditolak 

 

 

2. Data Kualitatif  (Data Kemampuan Berargumentasi dan Angket 

Tanggapan  Siswa) 

a. Kemampuan Berargumentasi Tertulis Siswa 

Data kemampuan berargumentasi secara tertulis siswa dilakukan 

dengan penilaian lembar kerja siswa yang diberikan selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan acuan rubrik penilaian kualitas 
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argumentasi. Rata-rata skor kemampuan berargumentasi tertulis siswa 

dengan menggunakan rumus Gunawan (2013:97) yaitu: 

   ∑ x1    

% X =    x  100% 

    n 

 

Keterangan: X  = Rata-rata Kemampuan Berargumentasi   

     Tertulis Siswa 

∑ x1   = Jumlah skor maksimal yang diperoleh 

n  = Jumlah skor maksimum  

 

 

       Tabel 4. Lembar Penilaian Kemampuan Berargumentasi Tertulis  

                 Siswa 
Pertemuan  

Ke- 

Nomor 

Soal 

Aspek 

yang 

Dinilai 

Nomor Responden (Siswa) X1 

1 2 3 Dst. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dst. 

 

1 

A      

B      

C      

D      

E      

 

2 

A      

B      

C      

D      

E      

Dst. A      

B      

C      

D      

E      

Skor Maksimumm  

Skor Maksimal yang Diperoleh  

Persentase Kemampuan Berargumentasi Siswa  

Indeks Kemampuan Berargumentasi  
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Tabel 5.  Rubrik Penilaian Kemampuan Berargumentasi Tertulis 
 

Indikator 

 

Rubrik 

 

Skor 

Deskripsi Analisis 

Kemampuan 

Berargumentasi 

A.  Claim  Penulis memberikan pernyataan 

yang berhubungan terhadap 

masalah dengan jelas dan 

menyeluruh (lengkap). 

 

 

3 

 

 

 

 

- Menurut saya …sudah 

tepat… 

- Saya setuju dengan ….. 

- Saya mendukung…… 

 

Atau 

 

- Menurut saya…tidak 

sesuai… 

 

- Saya tidak setuju…… 

- Saya tidak sependapat 

dengan… 

 

 

CONTOH 

Standpoint: melarang 

pembuangan limbah pabrik 

ke sungai dapat mengatasi 

pencemaran air di Sungai 

Citarum. 

 

Claims: 

(+) Saya setuju bahwa 

dengan dengan melarang 

pembuangan limbah pabrik 

ke sungai dapat mengatasi 

pencemaran. 

- (-)Saya tidak setuju bila 

dengan dengan dengan 

melarang pembuangan 

limbah pabrik ke sungai 

dapat mengatasi pencemaran. 

Penulis memberikan pernyataan 

berhubungan terhadap masalah 

tetapi tidak disertai dengan 

pernyataan secara tegas yang 

benar-benar lengkap. Informasi 

yang ada sudah cukup untuk 

menunjukan maksud dari siswa, 

namun informasi tersebut terlalu 

luas. 

2 

 

Penulis memberikan pernyataan 

yang berhubungan dengan 

masalah, namun pernyataan 

tersbut kurang spesifik atau 

petunjuk yang diberikan kurang 

jelas. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis tidak memberikan 

pernyataan yang berhubungan 

dengan masalah atau pernyataan 

yang disampaikan tidak jelas. 

 

 

 

0 

 

B.  Ground 

 

Penulis menyampaikan data 

pendukung lengkap dan  akurat 

 

3 

 

 

 

 

- Data hasil pengamatan 

- Data statistik hasil survey 

- Data pengukuran 

 

 

CONTOH 

- Data Lembaga Peduli 

Lingkungan (LPL) mencatat 

pada bulan Februari sampai 

Mei menunjukkan kadar 

Merkuri Sungai Citarum 

berturut-turut 0,015 gr/ml; 

0,005 gr/ml; 0,013 gr/ml. 

 

Penulis menyampaikan data  

yang sesuai namun tidak 

lengkap. Siswa menyampaikan 

data tanpa kutipan yang lengkap 

untuk menentukan reliabilitas 

data (data sesuai dengan 

kenyataan) sebagai bukti. 

 

 

2 
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Penulis siswa memberikan data 

atau bukti yang lemah tidak 

akurat,, atau tidak lengkap, 

seperti: a)mencoba 

menggunakan prinsip umum 

tanpa adanya kebenaran dari 

prinsip tersebut; b) penggunaan 

contoh berdasarkan pengalaman 

pribadi yang tidak umum; 

c)kutipan data yang tidak 

mencantumkan sumber 

teridentifikasi; dan 

d)penggunaan alasan yang 

secara jelas menyimpang atau 

materi yang sudah kuno. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Produksi limbah pada pabrik 

A pada bulan yang sama 

dengan data LPLI 

menunjukkan jumlah limbah 

yang dibuang ke sungai 

adalah: 450L/hari; 170 L/hari;  

60L/hari. 

 

 

Penulis tidak memberikan data 

pendukung atau data yang 

diberikan tidak sesuai dengan 

kenyataan.    

 

0 

 

 

C. Warrant Penulis menjelaskan data 

dengan satu cara secara jelas 

sehingga mendukung 

pernyataan. 

 

3 

 

 

 

 

- Saya setuju 

dengan….karena… 

 

- Mengapa saya 

mendukung…karena... 

 

- Hal yang membuat saya 

tidak setuju adalah….. 

 

CONTOH 

Warrants: 

(+)Saya setuju bahwa dengan 

melarang membuang limbah 

pabrik ke sungai dapat 

mengatasi pencemaran karena 

sesuai dengan data kandungan 

merkuri pada sungai dan 

jumlah limbah pabrik yang 

dibuang ke sungai pada bulan 

Februari dan Maret 

menunjukkan adanya saling 

keterkaitan, ketika jumlah 

limbah pada bulan Maret 

menurun, kadar merkuri juga 

mengalami penurunan. 

 

(-) Saya tidak setuju bahwa 

dengan melarang membuang 

limbah pabrik ke sungai dapat 

mengatasi pencemaran karena 

pada bulan April terjadi 

penurunan produksi limbah, 

namun faktanya jumlah 

merkuri di sungai meningkat. 

 

Penulis menjelaskan data 

dengan beberapa cara, namun 

penjelasan tersebut tidak 

spesifik untuk mendukung 

pernyataan. 

 

2 

 

 

Penulis mencoba 

menghubungkan data dengan 

pernyataan dan uraian dari data, 

namun siswa gagal dalam 

memaparkan hubungan tersebut 

atau terlalu banyak aturan dan 

prinsip yang tidak valid atau 

relevan. 

 

1 

 

 

 

 

 

Penulis tidak menjelaskan 

hubungan data dengan 

pernyataan yang disampaikan. 

 

 

0 
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D. Backing Penulis memberikan pernyataan 

secara tepat relevan, dan 

memiliki sumber pendukung 

yang spesifik. 

 

3 

 

 

 

 

- Berdasarkan yang pernah 

saya alami… 

 

- Menurut apa yang terdapat 

di buku….. 

 

- Bila kita lihat fakta-fakta 

tentang 

- Dari teori ….. 

 

 

CONTOH 

Backings: 

Menurut teori Nurhidayat 

dalam bukunya yang 

berjudul Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

menuliskan bahwa upaya 

paling efektif untuk mengatasi 

pencemaran adalah dengan 

mencegah pembuangan 

limbah industri yang bersifat 

membahayakan bagi 

lingkungan. 

Penulis menberikan pernyataan 

secara tepat, sumber pendukung 

relevan, namun sumber tesebut 

sangat umun (tidak spesifik). 

 

2 

 

Penulis memberikan pernyataan 

tidak tepat dan tidak didukung 

sumber yang relevan  

 

 

1 

 

 

Penulis tidak memberikan 

sumber pendukung. 

0 

E. Rebuttal Penulis memberikan pernyataan 

secara lengkap dengan batasan-

batasan (pengecualian) dalam 

pemecahan masalah 

diidentifikasi secara sistematis. 

3 

 

 

 

- Kita dapat mengatasinya 

dengan....kecuali 

terjadi..... 

 

- Cara tersebut tidak dapat 

diterima apabila... 

 

CONTOH 

Rebuttal: 

Pencemaran sungai Citarum 

dapat diatasi dengan melarang 

pembuangan limbah pabrik ke 

dalam sungai, namun upaya 

tersebut tidak dapat berhasil 

apabila masyarakat yang 

tinggal di sekitar sungai masih 

membuang sampah rumah 

tangganya ke dalam sungai. 

Penulis dapat mengidentifikasi 

batasan-batasan (pengecualian) 

dalam pemecahan masalah, 

namun batasan tersebut kurang 

lengkap. 

 

2 

 

 

 

 

Penulis memberikan batasan-

batasan (pengecualian) dalam 

pemecahan masalah, namun 

batasan tersebut tidak diuraikan. 

 

1 

 

Penulis tidak menyebutkan 

batasan-batasan (pengecualian) 

dalam pemecahan masalah 

 

0 

Sumber: Roshayanti (2013:89). 

 

Setelah skor kemampuan berargumentasi secara tertulis diperoleh, maka 

yang dilakukan selanjutnya adalah menafsirkan atau menentukan kategori 

Indeks Kemampuan Berargumentasi Siswa. 
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Tabel 6. Klasifikasi Indeks Kemampuan Berargumentasi Siswa 

Persentase 

(%) 

Kriteria 

87,50 – 100 Sangat Baik 

75,50 – 87,49 Baik 

50,00 – 74,99 Cukup 

0 – 49,99 Kurang 

 

 

d. Pengolahan Data Angket Tanggapan Siswa Terhadap Penerapan 

Model Problem Solving 

Data tanggapan siswa terhadap pembelajaran Problem Solving dikumpulkan 

melalui penyebaran angket. Angket tanggapan siswa memiliki pernyataan 

yang terdiri dari pernyataan positif dan  pernyataan negatif. Pengolahan data 

angket dilakukan sebagai berikut: 

  

1) Membuat pernyataan angket tanggapan siswa seperti pada Tabel 8. 

Tabel 7.  Pernyataan Angket Tanggapan Siswa Terhadap Model  

Pembelajaran  Problem Solving 

No Pernyataan-pernyataan 

 

S TS 

1. Saya lebih mudah menyampaikan pendapat dalam 

diskusi dengan model pembelajaran yang 

digunakan(Problem Solving) 

  

2. Saya merasa sulit menyampaikan alasan atas 

pendapat saya selama  proses diskusi dan presentasi 

dengan model pembelajaran yang diberikan oleh 

guru  

  

3. Saya lebih mudah memberikan bukti-bukti atas 

pernyataan saya  melalui model pembelajaran yang 

digunakan (Problem Solving) 

  

4. Pembelajaran yang diberikan tidak mengembangkan 

kemampuan saya dalam berkomunikasi di depan 

kelas 

  

5. Saya merasa lebih mudah memberikan dukungan 

berupa data-data atau  fakta-fakta yang mendukung 

alasan saya  melalui pembelajaran yang dilakukan 

(Problem Solving) 

  

6. Saya merasa sulit menuliskan pendapat saya saat 

mengerjakan LKS  
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7. Model yang digunakan (Problem Solving ) membuat 

saya lebih aktif dalam diskusi dan presentasi di kelas 

  

8. Saya lebih mudah menuliskan alasan atas pendapat 

yang saya berikan  saat mengerjakan LKS 

  

9. Saya merasa sulit menulis pengecualian terhadap 

berlakunya pernyataan saya ketika mengerjakan 

LKS. 

  

10. Model pembelajaran yang digunakan (Problem 

Solving) tidak memberi kesempatan  untuk 

mengasah kemampuan berargumentasi saya 

  

 

2) Menghitung skor angket pada setiap jawaban sesuai dengan ketentuan 

pada Tabel 9. 

Tabel  8. Skor untuk tiap jawaban angket 
Sifat Pernyataan Skor 

1 0 

Positif S TS 

Negatif TS S 

        Keterangan:  S = setuju 

TS  = tidak setuju 

 

3) Melakukan tubulasi data temuan pada angket berdasarkan klasifikasi 

yang dibuat, bertujuan untuk memberikan gambaran frekuensi dan 

kecenderungan dari setiap jawaban berdasarkan pernyataan angket. 

 Tabel 9. Data angket tanggapan siswa terhadap model Problem   

Solving 
No. 

Pernyataan 

Angket 

Pilihan 

Jawaban 

Nomor Responden 

(Siswa) 

Persentase 

1 2 3 Dst. 

1 S      

TS      

2 S      

TS      

3 S      

TS      

4 S      

TS      

Dst. S      

TS      
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4) Menghitung persentase skor angket dengan menggunakan rumus 

sesuai dengan pendapat Sudjana ( 2002: 45) adalah sebagai berikut: 

∑S 

Xin =   × 100% 

 Smaks 

 

 Keterangan:  Xin = Persentase jawaban siswa 

∑S = Jumlah skor jawaban 

Smaks = Skor maksimum yang diharapkan  

 

5) Menafsirkan persentase angket tanggapan siswa terhadap penerapan 

model pembelajaran Problem Solving. 

Tabel 10. Tanggapan siswa terhadap penerapan model pembelajaran  

  Problem Solving 

Persentase (%) Kriteria 

100 Semuanya 

76 – 99 Sebagian besar 

51 – 75 Pada umumnya 

50 Setengahnya 

26 – 49 Hampir setengahnya 

1 – 25 Sebagian kecil 

0 Tidak ada 

         Sumber: Hastriani (2006: 43). 


