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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2012/2013 

pada bulan April 2013 di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.  

 

B. Populasi dan Sampel   

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X  semester genap SMA 

Al-Azhar 3 Bandar Lampung  pada tahun pelajaran 2012/2013. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, kemudian 

yang terambil sebagai sampel dalam penelitian. Berdasarkan populasi yang terdiri 

dari 8 kelas diambil 1 kelas berdasarkan pertimbangan peneliti sebagai sampel. 

Sampel yang diperoleh adalah kelas X8 yang terdiri dari 35 siswa. 

 

C. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan rancangan desain one-shot case study. Pada desain 

ini, terdapat suatu kelompok yang diberi perlakuan dan posttest setelah diberikan 

perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena 

dapat mengetahui pengaruh dari perlakuan tersebut.  
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Secara bagan desain penelitian yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.1  

 

 

 

Gambar 3.1 Desain One shot case study 

 

Keterangan :   

 

X  : Aktivitas Belajar Menggunakan Pemberian Bantuan (scaffolding)  

O  : Posstest Hasil Belajar 

(Sugiyono, 2010: 110) 

 

 

D. Variabel Penelitian 

 

Adapun variabel dalam penelitian ini antara lain variabel bebas adalah aktivitas 

belajar dengan  scaffolding (X), variabel terikat adalah hasil belajar (Y), dan 

variabel moderatornya adalah model pembelajaran penemuan terbimbing (M). 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah: 

1. Lembar observasi aktivitas siswa 

Lembar observasi aktivitas siswa berupa seluruh kegiatan dan aktualisasi 

yang dilakukan oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. 

2. Lembar tes soal hasil akhir untuk mengetahui hasil belajar siswa yang 

berbentuk soal essay. 

 

 

 

X O 
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F. Data Penelitian 

 

Data yang diperoleh adalah data primer berupa data kuantitatif dan kualitatif yang 

bersumber dari siswa dan tim peneliti, terdiri dari: 

1. Data lembar observasi aktivitas siswa 

2. Data soal hasil belajar 

 

G. Analisis Instrumen 

 

1. Uji Validitas 

 

Instrumen atau alat untuk  mengevaluasi harus valid agar data yang diperoleh juga 

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. Uji validitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0 dengan  kriterium uji bila 

correlated item-total correlation lebih besar dibandingkan dengan 0,33 maka data 

merupakan construct 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. Uji 

reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukuran 

dapat dipercaya atau diandalkan. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji 
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reliabilitas dengan menggunakan SPSS 17.0 dengan model Alpha Cronbach’s 

yang diukur berdasarkan skala Alpha Cronbach’s 0 sampai 1. Kuesioner 

dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien alpha, maka digunakan ukuran 

kemantapan alpha yang diinterprestasikan sesuai dengan pendapat Sayuti dalam 

Saputri (2010:30) yang diinterpretasikan pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Koefisien Alpha Croconbach’s 

 

Alpha Cronbach’s Keterangan 

0,00 - 0,20 Kurang Reliabel 

0,21 - 0,40 Agak Reliabel 

0,41 - 0,60 Cukup Reliabel 

0,61 - 0,80 Reliabel 

0,81 - 1,00 Sangat Reliabel 

 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Data Aktivitas Siswa 

 

Observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran 

berlangsung. Aktivitas yang diamati meliputi 2 aspek yaitu: 

A. Aktivitas siswa dalam melakukan eksperimen didalamnya terdapat visual 

activities, motor activities, writing activities, dan mental activities. 

B. Partisipasi siswa dalam pembelajaran didalamnya terdapat listening activities 

dan oral activities. 

 

Data aktivitas diambil dari lembar observasi aktivitas siswa dengan cara memberi 

angka 1, 2, 3, 4 untuk setiap indikator aspek yang teramati. Aspek aktivitas yang 
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diamati berupa perilaku siswa yang relevan saat pembelajaran dan mencakup 

ranah efektif dan psikomotorik, penjabarannya sebagai berikut: 

A. Aktivitas siswa dalam melakukan eksperimen 

 

Indikator: 

 

1. Aktivitas siswa dalam merangkai alat percobaan (motor activities). 

    Deskriptor: 

a. Merangkai alat sesuai dengan prosedur, teliti dan tepat waktu diberi 

skor 4. 

b. Merangkai alat sesuai dengan prosedur, teliti tapi tidak tepat waktu  

diberi skor 3.  

c. Merangkai alat sesuai dengan prosedur, tapi kurang teliti diberi skor 2. 

d. Merangkai alat tidak sesuai dengan prosedur diberi skor 1. 

 

 2.  Aktivitas siswa dalam menggunakan alat-alat percobaan (visual activities). 

           Deskriptor: 

a. Sesuai dengan fungsi dan cara kerja hati-hati dalam menggunakan 

alat.diberi skor 4. 

b. Sesuai dengan fungsi dan cara kerja kurang hati-hati dalam 

menggunakan alat diberi skor 3. 

c. Sesuai dengan fungsi dan cara kerja tidak hati-hati dalam 

menggunakan.alat diberi skor 2. 

d. Tidak sesuai dengan fungsi dan cara kerja tidak hati-hati dalam 

menggunakan alat diberi skor 1. 
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3. Aktivitas siswa dalam mengambil data hasil percobaan (writing.activities).    

       Deskriptor: 

a. Mengambil data dengan benar, tepat dan teliti diberi skor 4. 

b. Mengambil data dengan benar, teliti tapi tidak tepat diberi skor 3. 

c. Mengambil data dengan benar, tapi kurang teliti diberi skor 2. 

d. Tidak benar dalam mengambil data diberi skor 1. 

 

4. Aktivitas siswa dalam menarik kesimpulan (mental activities). 

Deskriptor: 

a. Kalimatnya logis, jelas dan benar diberi skor 4. 

b. Kalimatnya logis tapi kurang jelas diberi skor 3. 

c. Kalimatnya logis tapi tidak benar diberi skor 2. 

d. Kalimatnya tidak logis dan kurang jelas diberi skor 1. 

 

B.   Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran 

Indikator: 

1. Interaksi siswa dalam menerima materi selama proses pembelajaran  

(listening activities). 

    Deskriptor: 

a. Memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, mengikuti petunjuk 

guru dan berinteraksi dengan teman secara baik diberi skor 4. 

b. Memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, mengikuti petunjuk 

guru tapi kurang berinteraksi dengan teman secara baik diberi skor 3. 

c. Memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, mengikuti petunjuk 

guru tapi tidak berinteraksi dengan teman secara baik diberi skor 2. 
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d. Tidak memperhatikan dan tidak mengikuti petunjuk guru diberi skor 1 

 

2. Interaksi siswa dalam kelompok (oral activities). 

       Deskriptor: 

a. Berdiskusi, bekerja sama dengan baik dan menghargai pendapat 

teman diberi skor 4. 

b. Berdiskusi, bekerja sama dengan baik tapi kurang menghargai 

pendapat teman diberi skor 3. 

c. Berdiskusi, bekerja sama dengan baik tapi tidak menghargai pendapat 

teman diberi skor 2. 

d. Tidak melakukan diskusi diberi skor 1. 

 

2. Data Hasil Belajar  

Tes diberikan kepada siswa pada akhir pembelajaran untuk mendapatkan data  

hasil belajar fisika siswa, dengan memberikan tes berupa  soal essay.  Dengan tes 

bentuk essay ini maka akan menuntut kemampuan siswa untuk dapat 

mengorganisir, menginterprestasikan, menghubungkan pengertian-pengertian 

yang telah dimiliki, sehingga sangat cocok untuk menguji hasil belajar fisika 

siswa. Hasil data tes tersebut ditulis dalam bentuk tabel. 
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I. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

1. Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah : 

a. Data Aktivitas Siswa  

Data ini diambil setiap pertemuan dengan menggunakan lembar observasi 

terhadap aktivitas siswa. 

Data aktivitas dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Skor yang diperoleh dari masing-masing siswa adalah skor dari setiap aspek 

aktivitas. 

b. Presentase dari tiap siswa diperoleh dengan rumus: 

      Aktivitas siswa = 
                      

             
       

c.  Nilai aktivitas setiap siswa =   aktivitas (dihilangkan      ) 

Nilai rata-rata aktivitas siswa diperoleh dengan rumus: 

Rata-rata aktivitas siswa  = 
∑                          

            
 

 

Selanjutnya menentukan kategori hasil belajar siswa disajikan pada Tabel 3.2.  

 

Tabel 3.2 Kategori Aktivitas Belajar  

Nilai  Kategori  

90  - 100  

75  -   90     

50  -   75           

        <   50              

Sangat aktif 

Aktif 

Cukup Aktif 

Kurang Aktif 

       

          Arikunto (2007:130) 
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b. Data Hasil Belajar Siswa  

Data ini diambil dengan menggunakan lembar pengumpulan data hasil belajar 

siswa berupa soal tes kemampuan hasil belajar fisika siswa yang berbentuk soal 

essay 

Proses analisis untuk hasil belajar siswa adalah sebagai berikut: 

a) Skor yang diperoleh dari masing-masing siswa adalah jumlah skor dari   tiap 

soal. 

b) Presentase pencapaian hasil belajar siswa diperoleh dengan rumus: 

      Pencapaian Hasil Belajar = 
                   

             
       

Nilai hasil belajar siswa adalah: 

Nilai hasil belajar siswa =   hasil belajar siswa (dihilangkan      ) 

c)  Nilai rata-rata hasil belajar siswa diperoleh dengan rumus: 

Rata-rata Hasil Belajar Siswa = 
∑                                

            
 

Adapun kategori hasil belajar siswa disajikan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Kategori Hasil Belajar  

Nilai Kategori 

80,1-100 

60,1-  80 

40,1-  60 

20,1-  40 

  0,0-  20 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat rendah 

 

Sumber: Arikunto (2010:245) 
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2. Pengujian Hipotesis 

 

Data hasil penelitian dianalisis dengan melakukan uji sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dilakukan terhadap hasil tes akhir dari hasil data aktivitas belajar 

belajar dan data hasil belajar siswa, menggunakan program komputer.  Pada 

penelitian ini uji normalitas digunakan dengan uji kolmogorov smirnov.  Dasar 

dari pengambilan keputusan uji normalitas, dihitung menggunakan program 

komputer dengan metode kolmogorov smirnov berdasarkan pada besaran 

probabilitas atau nilai signifikasi.  Caranya adalah menentukan terlebih dahulu 

hipotesis pengujiannya yaitu: 

OH  : data terdistribusi secara normal 

1H   : data tidak terdistribusi secara normal 

Pedoman pengambilan keputusan: 

1. Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 maka distribusinya 

adalah tidak normal. 

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

adalah normal. 

 

b. 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 
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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) < 0,05. (Priyatno, 2010: 73) 

c. Uji Korelasi 

 

Jika data berdistibusi normal, maka untuk menguji hipotesis dapat digunakan uji 

Korelasi Product-Moment, dengan menggunakan persamaan berikut ini: 

 

  
 ∑     (∑  )(∑  )

√{ ∑  
 
 (∑  ) }{ ∑  

 
 (∑  ) }

 

 

(Sugiyono, 2010: 255) 

Ketentuannya bila rhitung lebih kecil dari rtabel, maka Ho diterima, dan H1 ditolak. 

Tetapi sebaliknya bila rhitung  lebih besar dari rtabel (rh > rt) maka H1 diterima. 

(Sugiyono, 2010: 261) 

  

Pada penelitian ini, untuk memudahkan dalam menguji hubungan antara variabel 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0 dengan uji Korelasi 

Bivariate jika data berdistribusi normal. Namun jika tidak berdistribusi normal, 

dapat menggunakan Korelasi Rho Spearman. 

 

Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan itu, maka dapat 

digunakan pedoman seperti pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4  Tingkat hubungan berdasarkan interval korelasi 

  Interval Koefisien 

 

Tingkat Hubungan 

   0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
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Lanjutan Tabel 3.4  Tingkat hubungan berdasarkan interval korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

 

(Sugiyono, 2010: 257) 

Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi, 

dengan cara mengkuadratkan koefisien yang ditemukan, untuk melihat pengaruh 

dalam bentuk persentase. 

 

d. 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 apakah positif atau 

negatif. 

        

Dengan: 

   
(∑ )(∑  )  (∑ )(∑  )

 (∑  )  (∑ ) 
 

   
 (∑  )  (∑ )(∑ )

 (∑  )  (∑ ) 
 

(Priyatno, 2010: 55)  

Untuk memudahkan dalam menguji hubungan antara variabel dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 17.0 dengan uji Reggression Linear. 
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e. Uji  Hipotesis 

 

Adapun hipotesis penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut 

Ho : Tidak Ada Pengaruh Pemberian Bantuan (Scaffolding) pada Aktivitas Belajar 

Menggunakan Model Penemuan Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Fisika 

Siswa.  

H1 : Ada Pengaruh Pemberian Bantuan (Scaffolding) pada Aktivitas Belajar 

Menggunakan Model Penemuan Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Fisika 

Siswa.  

 

Kriteria pengujian: 

Jika rhitung lebih kecil dari rtabel, maka Ho diterima, dan H1 ditolak,dan jika rhitung 

lebih besar dari rtabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

Berdasarkan tingkat signifikansi: 

Jika nilai sig >   (0,05) maka terima H0 

Jika nilai sig <   (0,05) maka tolak H0 

 


