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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Populasi Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Rumbia Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 102 siswa dan tersebar 

dalam tiga kelas yaitu XI IPA1, XI IPA2, IX IPA3. Pembagian siswa pada tiap 

kelas dilakukan secara heterogen, sehingga proporsi jumlah siswa yang 

memilki kemampuan akademik yang tinggi, sedang maupun kurang dalam 

tiap kelas hampir sama antara salah satu kelas dengan kelas yang lainnya. 

 

B. Sampel Penelitian 

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

purposive sampling, yaitu penentuan sampel dari anggota populasi dengan 

pertimbangan tertentu yang dilakukan dalam memilih satu kelas sebagai 

sampel adalah dengan melihat prestasi belajar siswa. Dalam penelitian ini 

yang bertindak sebagai sampel adalah siswa kelas XI IPA3 SMA Negeri 1 

Rumbia. Dalam pelaksanaannya peneliti meminta bantuan pihak sekolah, 

yaitu guru bidang studi fisika yang memahami karakteristik siswa di sekolah 
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tersebut untuk menentukan kelas yang akan dijadikan sampel dan penulis 

mendapatkan kelas XI IPA3 sebagai sampel.  

 

C. Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas (X) yaitu keterampilan 

berkomunikasi sains yang diukur dengan menggunakan lembar observer 

keterampilan berkomunikasi sains. Satu variabel terikat (Y) yaitu penguasaan 

konsep fisika siswa yang diukur dengan menggunakan soal jamak beralasan. 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat yang didukung dengan variabel moderator (Z) yaitu 

model pembelajaran Learning cycle 3 E (LC 3 E). 

 

D. Desain penelitian 

 

Desain eksperimen ini menggunakan Pre-Eksperimental Desaign dengan tipe 

One-Group Pretest-Posttes Design. Pada desain ini, terdapat pretest sebelum 

diberikan perlakuan posttest setelah diberi perlakuan. Dengan demikian hasil 

perlakuan dapat diketahui legih akurat, karena dapat membandingkan dengan 

keadaan sebelum diberi perlakuan. Desain ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Gambar 3.1 Desain ekeperimen 

Pretes Perlakuan Postes 

O1 X O2 

 

Gambar 3.1 Desain eksperimen One-Group Pretest-Postest Design 
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Keterangan: 

O1 : Pretest yang diberikan sebelum perlakuan. 

X : Perlakuan berupa penerapan model pembelajaran LC 3 E. 

O2 : Posttest yang diberikan setelah perlakuan. 

(Sugiyono, 2010:110-111) 

 

Kelas yang menjadi sampel diberikan tes awal untuk melihat penguasaan 

konsep awal siswa pada awal pertemuan, kemudian diberikan perlakuan 

yaitu penerapan model pembelajaran Learning Cycle 3 E. Pada akhir sub 

bab materi, siswa diberikan tes akhir atau posttest berupa pilihan jamak 

beralasan. Hasil tes awal dan tes akhir tersebut dihitung dengan N-gain. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. 

 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa: 

1. Keterampilan berkomunikasi sains menggunakan instrumen berbentuk 

lembar penilaian yang digunakan untuk menilai indikator-indikator 

keterampilan berkomunikasi sains. 

2. Penguasaan konsep fisika siswa digunakan soal pretest dan posttest yang 

terdiri atas soal penguasaan konsep fisika yang berupa pilihan jamak 

beralasan. 
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F. Analisis Instrumen 

 

Sebelum instrumen digunakan dalam sampel sebaiknya instrumen harus diuji 

terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

 

1. Uji Validitas 

Dalam memperoleh data yang valid, instrumen atau alat untuk 

mengevaluasinya harus valid. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur (ketepatan). Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya 

sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes 

tersebut dengan kriterium. 

 

Untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus korelasi product 

moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus: 

 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

  𝑁 𝑋2 −   𝑋 2  𝑁 𝑌2 −   𝑌 2 
 

Arikunto ( 2008: 72) 

 

Kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total lebih dari 0,3 

maka instrumen tersebut dinyatakan valid, atau sebaliknya jika korelasi 

antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut 

dinyatakan tidak valid. Dan jika r hitung > r tabel dengan α = 0,05 maka 
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koefisien korelasi tersebut signifikan. Item yang mempunyai korelasi 

positif dengan kriterium (skor total) korelasi yang tinggi, menunjukkan 

bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya 

syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah jika r=0,3. 

(Masrun dalam Sugiyono, 2010: 188). 

 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunkakan 

program SPSS 17.0 dengan kriterium uji bila correlated item-total 

corelation lebih besar dibandingkan dengan 0,3 maka data tersebut 

merupakan construck yang kuat (valid). 

 

2. Uji Reliabilitas 

 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama 

pula. Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen didasarkan 

pada pendapat Arikunto (2008: 109) yang menyatakan bahwa untuk 

menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus alpha, yaitu: 

 

𝑟11 =  
𝑛

𝑛 − 1
  1 −

 𝜎1
2

𝜎𝑡2
  

 Keterangan: 

r11  = reliabilitas yang dicari 

Σσ1
2
 = jumlah varians skor tiap-tiap item 

σt
2
  = varians total 
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Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat 

pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas instrumen 

diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. 

Dalam mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan 

menggunakan SPSS 17.0 dengan metode Alpha Cronbach’s yang diukur 

berdasarkan skala Alpha Cronbach’s 0 sampai 1. 

 

Menurut Triton dalam Sujianto dikutip oleh Marlangen (2010: 32), 

kuesioner dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien alpha, oleh 

karena itu digunakan ukuran kemantapan alpha yang diinterpretasikan 

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 0,60 berarti cukup reliabel. 

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

5. Nila Alpha Cronbach’s 0,81 sampai dengan 1,00 berarti sangat 

reliabel. 

 

Setelah instrumen valid dan reliabel, kemudian disebarkan pada sampel 

yang sesungguhnya. Skor total setiap siswa diperoleh dengan menjumlah 

skor setiap nomor soal. 
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H. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar pengumpulan data 

berbentuk tabel yang diperoleh dari skor untuk keterampilan berkomunikasi 

sains serta skor hasil pretest dan posttest untuk penguasaan konsep adapun 

bentuk pengumpulan datanya berupa tabel yang dijelaskan pada tabel-tabel 

berikut ini. 

Tabel 3.1. Format Nilai Penguasaan Konsep Fisika siswa 

No Nama Siswa 
Pada soal ke- 

Skor 
1 2 3 ... 

1 Siswa 1      

2 Siswa 2      

3 Siswa 3      

Jumlah      

Skor rata-rata siswa      

 

Tabel 3.2. Format Rekapitulasi N-gain Penguasaan Konsep Fisika 

N

o 
Nama Siswa 

Skor 

Pretest 

Skor 

Posttest 

% 

kenaikan 
N-gain Kategori 

1. Siswa 1      

2. Siswa 2      

3. Siswa 3      

Jumlah      

Skor Rata-Rata 

Siswa 

     

 

Tabel 3.3. Format Skor Keterampilan Berkomunikasi Sains 

No. Nama Siswa 
Indikator Skor Keterampilan 

Berkomunikasi sains 1 2 3 

1.      

2.      

…      

Jumlah Skor     

Skor Maksimum     

Nilai rata-rata     
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Keterangan: 

Pada penilaian keterampilan berkomunikasi sains terdapat 3 indikator sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.4. Kerangka Penilaian Keterampilan Berkomunikasi Sains 

No. Indikator Aspek yang Dinilai 

1.  Memperoleh data a. Cara merangkai atau menyusun alat 

percobaan. 

b. Melakukan atau menjalankan 

percobaan. 

c. Menganaalisis data. 

2.  Menghitung hasil 

percobaan 

a. Ketepatan rumus. 

b. Ketelitian perhitungan. 

c. Kebenaran hasil akhir. 

3.  Menyusun laporan a. Pendahuluan. 

b. Prosedur percobaan. 

c. Data percobaan. 

d. Hasil percobaan. 

e. Kesimpulan. 

 

I. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

1. Teknik Analisis Data 

 

Untuk menganalisis kategori penguasaan konsep fisika siswa digunakan 

skor gain yang ternormalisasi. N-gain diperoleh dengan menggunkan 

persamaan berikut ini. 

pre

prepost

SS

SS
g






max  

Keterangan: 

g = N-gain 

Spost = Skor postest 

Spre = Skor pretest 

Smax = Skor maksimum 

Kategori: 

Tinggi : 0,7 ≤ N-gain ≤ 1 

Sedang : 0,3 ≤ N-gain < 0,7 

Rendah : N-gain < 0,3 
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Dalam  menganalisis peningkatan penguasaan konsep digunakan skor 

pretest dan posttest. Peningkatan skor antara tes awal dan tes akhir dari 

variabel merupakan indikator adanya peningkatan atau penurunan 

penguasaan konsep fisika siswa pada pembelajaran fisika dengan pengaruh 

keterampilan berkomunikasi sains, sedangkan penilaian keterampilan 

berkomunikasi sains dilakukan dengan melakukan penilaian keterampilan 

komunikasi siswa yang tertulis pada laporan praktikum pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

 

Proses analisis untuk data keterampilan berkomunikasi sains adalah 

dengan melakukan penilaian keterampilan berkomunikasi sains dengan 

menggunakan kerangka penilaian pada setiap indikatornya. Perhitungan 

skor rata-rata dan presentasenya adalah: 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑖𝑛𝑠 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎
 

% 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑖𝑛𝑠 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 100% 

 

2. Pengujian Hipotesis 

 

a. Hipotesis Pertama 

 

Pengujian hipotesis pertama dilakukan menggunakan dua metode 

analisis dalam SPSS 17.0 yaitu: 
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1) Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dilakukan terhadap data pretest dan data posttest 

penguasaan konsep menggunakan program komputer. Untuk 

melihat peningkatan penguasaan konsep fisika siswa maka data 

hasil prestest dan  posttest harus terdistribusi normal. Pada 

penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji kolmogrov-

smirnov. Data dikatakan memenuhi asumsi normalitas atau 

terdistribusi normal jika pada Kolmogorov-Smirnov nilai sig.>0.05 

sebaliknya data yang tidak terdistribusi normal mamiliki nilai 

sig.<0.05. 

 

2) Uji Paired Sample T Test 

 

Uji Paired Sample T Test atau lebih dikenal dengan pre-post 

design dilakukan untuk menganalisis data pretest dan posttest 

penguasaan konsep akibat pengaruh keterampilan berkomunikasi 

sains siswa. dasar pemikiran sederhana, yaitu apabila suatu 

perlakuan tidak memberikan pengaruh maka perbadaan rata-rata 

adalah nol. Pada uji ini juga akan terlihat peningkatan atau 

penurunan penguasaan konsep secara signifikan. Ketentuannya bila 

thitung lebih kecil dari ttabel, maka H0 diterima, dan H1 ditolak. Tetapi 

sebaliknya bila thitung lebih besar dari ttabel maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Secara signifikan bila Sig (2-tailed) < 0,025, maka H0 



 

 

31 

 

ditolak dan sebaliknya. Untuk memudahkan dalam menguji hal 

tersebut maka dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0 

yaitu uji Paired Samples T Test.  

 

Adapun hipotesis penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

 

Hipotesis Pertama 

H0 : Tidak terjadi peningkatan penguasaan konsep fisika siswa dengan  

   menggunakan keterampilan berkomunikasi sains. 

H1 :.Terjadi peningkatan penguasaan konsep fisika siswa dengan  

   menggunakan keterampilan berkomunikasi sains. 

 

b. Hipotesis Kedua 

 

Pengujian hipotesis kedua dilakukan menggunakan tiga metode 

analisis dalam SPSS 17.0 yaitu: 

 

1) Uji Normalitas 

 

Pada pengujian apakah sampel penelitian merupakan jenis 

distribusi normal, dapat dilakukan dengan uji statistik Kolmogrov-

Smirnov. Dasar dari pengambilan keputusan uji normalitas, 

dihitung menggunakan program komputer dengan metode 

Kolmogorov-Smirnov berdasarkan pada besaran prababilitas atau 

nilai signifikansi. Data dikatakan memenuhi asumsi normalitas 

atau terdistribusi normal jika pada Kolmogorov-Smirnov nilai sig.> 
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0.05 sebaliknya data yang tidak terdistribusi normal memiliki nilai 

sig.< 0.05. 

 

2) Uji Linearitas 

 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji 

ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi 

atau regresi linear. 

 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0 

dengan metode Test for Linearity pada taraf signifikan 0.05. Dua 

variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila 

signifikansi (Linearity) kurang dari 0.05. 

 

3) Uji Regresi Linier Sederhana 

 

Uji regresi linier 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 pakah 

positif atau negatif serta untuk menghitungnya menggunakan 

rumus di bawah ini. 

𝑌′ = 𝑎 + 𝑏𝑋 
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Dengan:  

𝑎 =  
 Ʃ𝑦  Ʃ𝑥2 −   Ʃ𝑥  Ʃ𝑥𝑦 

𝑛 Ʃ𝑥2 −   Ʃ𝑥 2
  

𝑏 =  
𝑛 Ʃ𝑥𝑦 −   Ʃ𝑥  Ʃ𝑦 

𝑛 Ʃ𝑥2 −   Ʃ𝑥 2
 

(Priyatno, 2010 : 55) 

Untuk memudahkan dalam pengujian hubungan antar variabel 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0 dengan uji 

Regresi Linear. 

 

Adapun hipotesis penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

 

Hipotesis Kedua 

H0 : Tidak terdapat pengaruh keterampilan berkomunikasi sains  

   terhadap penguasaan konsep fisika siswa. 

H1 : Terdapat pengaruh keterampilan berkomunikasi sains terhadap  

   penguasaan konsep fisika siswa. 


