
 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

A. Populasi Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah  seluruh siswa kelas VIII SMP N 19 Bandar 

Lampung pada semester genap Tahun Pelajaran 2012/2013. Siswa terbagi dalam 

delapan kelas, yaitu kelas VIIIA sampai dengan kelas VIIIH dengan jumlah 

keseluruhannya yaitu 289 siswa.  

B. Sampel Penelitian 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik ini 

merupakan berdasarkan analisis nilai hasil belajar semester 1. Sampel penelitian 

yang diambil yaitu kelas VIIIB dan VIIIC masing-masing berjumlah 36 orang 

siswa.  

 

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode eksperiemen dan desain 

faktorial (2x2). Studi ini menggunakan dua kelas yang diberikan perlakuan bentuk 

tes berbeda yaitu, bentuk tes uraian pada kelas eksperimen 1 dan bentuk tes 

pilihan jamak beralasan pada kelas eksperimen 2. Faktor pertama adalah bentuk 

tes dalam evaluasi hasil belajar siswa yaitu dengan bentuk tes uraian (X1) dan 

bentuk tes pilihan jamak beralasan (X2). Faktor kedua adalah kemampuan berpikir 
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kritis siswa, terbagi dalam dua kategori yaitu kemampuan berpikir kritis kategori 

tinggi (X3) dan kemampuan berpikir kritis kategori rendah (X4). Didesain seperti 

pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Desain Penelitian 

  Bentuk Tes 

 

Kemampuan Berpikir Kritis 

Tes Uraian (X1) Tes Pilihan Jamak 

Beralasan (X2) 

Tinggi (X3) X1X3 X2X3 

Rendah (X4) X1X4 X2X4 

Sumber: Modifikasi dari Hardiansyah (2006) 

 

Keterangan: 

X1X3  =  Hasil belajar fisika siswa yang diberikan perlakuan menggunakan bentuk 

tes uraian pada siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. 

X2X3  = Hasil belajar fisika siswa yang diberikan perlakuan menggunakan bentuk 

tes pilihan jamak beralasan pada siswa yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis tinggi. 

X1X4  =  Hasil belajar fisika siswa yang diberikan perlakuan menggunakan bentuk 

tes uraian pada siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis. 

X2X4  = Hasil belajar fisika siswa yang diberikan perlakuan menggunakan bentuk 

tes pilihan jamak beralasan pada siswa yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis rendah. 

Masing-masing kelas eksperimen diberikan perlakuan yaitu penerapan bentuk tes 

uraian pada kelas eksperimen 1 dan bentuk tes pilihan jamak beralasan pada kelas 



20 

 
 

eksperimen 2 dengan keduanya diberikan model pembelajaran TPS (Think Pair 

and Share). Pada awal pertemuan, siswa diberikan tes berupa soal uraian untuk 

mengukur kemampuan berpikir kritis yang dimiliki siswa. Kemudian masing-

masing kelompok eksperimen dikategorikan berdasarkan kemampuan berpikir 

kritisnya, yaitu kemampuan berpikir kritis tinggi dan kemampuan berpikir kritis 

rendah menggunakan nilai hasil tes pada masing-masing kelas eksperimen. 

Perlakuan bentuk tes diberikan kepada siswa melalui soal-soal sebagai tugas 

terstruktur yang dikerjakan dirumah setelah pembelajaran berlangsung. Tugas 

berupa soal-soal dengan bentuk uraian di kelas eksperimen 1 dan soal pilihan 

jamak beralasan di kelas eksperimen 2. Pada akhir pertemuan di akhir 

pembelajarn, masing-masing kelas eksperimen diberikan tes berupa perpaduan 

soal antara bentuk uraian dan pilihan jamak beralasan untuk mengukur hasil 

belajar fisika siswa meliputi kemampuan kognitifnya. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas meliputi bentuk tes uraian (X1) 

dan bentuk tes pilihan jamak beralasan (X2). Kemudian variabel terikat berupa 

hasil belajar fisika siswa (Y) yang terdiri dari (Y1) dan (Y2). Variabel moderator 

yaitu kemampuan berpikir kritis tersebut dibagi menjadi dua kategori berdasarkan 

kemampuan berpikir kritis yang dimiliki siswa yaitu kemampuan berpikir kritis 

tinggi (X3) dan kemampuan berpikir kritis rendah (X4). 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan instrumen berbentuk uraian. 

Tes ini digunakan pada saat awal pertemuan dengan jumlah soal yaitu 5 butir. 

2. Hasil belajar pada ranah kognitif menggunakan instrumen perpaduan antara 

bentuk tes, yaitu 2 butir soal bentuk uraian dan 3 butir soal bentuk pilihan 

jamak beralasan. Tes ini digunakan pada saat akhir pertemuan dengan jumlah 

soal yaitu 5 butir. 

 

F. Analisis Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan dalam sampel, instrumen harus diuji terlebih 

dahulu dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

 

Sebuah tes dikatakan valid jika hasilnya sesuai dengan kriterium, artinya memiliki 

kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium. Valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(ketepatan).Untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus korelasi product 

moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus: 

 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
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Keterangan: 

    =  Koefisien korelasi yang menyatakan validitas  

     = Skor butir soal  

     = Skor total 

     = Jumlah sampel 

 (Arikunto, 2008: 72) 

 

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

maka instrumen tersebut dinyatakan valid, atau sebaliknya jika korelasi antar butir 

dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. 

Dan jika rhitung > rtabel dengan α = 0,05 maka koefisien korelasi tersebut signifikan.  

          Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta 

korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai 

validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap 

memenuhi syarat adalah kalau r = 0,3. (Sugiyono, 2010: 188) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, sebuah instrumen dinyatakan valid jika korelasi antar 

butir dengan skor total lebih dari 0,3. Sebaliknya jika korelasi antar butir dengan 

skor total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Dan 

jika rhitung > rtabel dengan α = 0,05 maka koefisien korelasi tersebut signifikan. 

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS 17.0 dengan  kriteria  uji bila correlated item – total correlation lebih besar 

dibandingkan dengan 0,3 maka data tersebut kuat (valid). 

2. Uji Reliabilitas 

 

Setelah instrumen dikatakan valid, selanjutnya instrumen harus dikatakan reliabel 

yaitu, jika instrumen tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur objek 
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yang sama maka akan menghasilkan data yang sama. Perhitungan untuk mencari 

harga reliabilitas instrumen didasarkan pada pendapat Arikunto (2008: 109), 

menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus alpha, 

yaitu: 

    (
 

   
)(  

∑  
 

  
 ) 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas yang dicari 

Σσi
2
 = jumlah varians skor tiap-tiap item 

σt
2
 = varians total 

(Arikunto, 2008: 109) 

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat 

pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas instrumen diperlukan 

untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk 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 Sayuti dalam Saputri (2010: 30), instrumen dinyatakan reliabel jika 

mempunyai nilai koefisien alpha, maka digunakan ukuran kemantapan alpha 

yang diinterprestasikan pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2. Interpretasi ukuran kemantapan nilai alpha 

Nilai 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 

0,81-1,00 

reliabel. 

sangat reliabel. 

 

Setelah instrumen valid dan reliabel, kemudian instrumen akan diujikan kepada 

sampel penelitian. Skor total setiap siswa diperoleh dengan menjumlahkan skor 

setiap nomor soal. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Jenis Data 

Data penelitian ini berupa data kuantitatif, yaitu penguasaan materi pokok 

tekanan yang diperoleh dari nilai tes siswa di awal dan akhir pertemuan. 

Setelah mengikuti tes, siswa akan memperoleh suatu  skor yang besarnya 

ditentukan dari banyaknya soal yang dijawab benar. 

2. Sumber Data 

Sumber data diperoleh dari nilai tes kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar. Nilai tes diambil pada awal pertemuan sebelum pembelajaran dan 

akhir pertemuan setelah pembelajaran pada kedua kelompok kelas 

eksperimen. 
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H. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa yang 

diperoleh dibuat dalam bentuk nilai dengan rumus:  

      
           

             
    

 

 Syah dalam Ulfarina (2010: 34) 

Adapun kriteria hasil kemampuan berpikir kritis siswa dapat dikategorikan dalam 

3 kategori yang dapat dilihat pada Tabel 3.5, Sedangkan rencana kriteria hasil 

belajar ranah kognitif siswa disajikan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.3 Kriteria Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Kategori  Kriteria  

Tinggi  > 70 

Sedang  > 60 sampai < 70 

Rendah  < 60 

Noer (2010: 88) 

 

Tabel 3.4 Kriteria Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

Nilai  Kriteria 

80,1-100 

60,1-80 

40,1-60 

20,1-40 

0,0-20 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat rendah 

(dimodifikasi dari Arikunto, 2008: 245) 

 

 

Pengujian kebenaran hipotesis yang diajukan dilakukan melalui analisis data yang 

diperoleh. Pertama melakukan uji persyaratan analisis yang diperlukan guna 
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mengetahui apakah analisis data untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau 

tidak. Uji prasyarat analisis berupa uji normalitas data dan uji homogenitas data, 

kemudian melakukan uji anova dua jalur (Two Way ANOVA) untuk menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan. Keputusan hasil pengujian dilakukan dengan 

membandingkan hasil analisis dengan kriteria uji dari masing-masing jenis 

pengujian. 

 

1. Uji Normalitas Data 

Untuk menguji apakah sampel penelitian berdistribusi normal, dapat dilakukan 

dengan uji statistik non-parametrik kolmogrov smirnov. Caranya adalah 

menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujiannya yaitu: 

Ho : data tidak terdistribusi secara normal. 

H1 : data terdistribusi secara normal. 

Dasar dari pengambilan keputusan di atas kemudian dihitung menggunakan 

program SPSS 17.0 dengan metode kolmogrov smirnov berdasarkan pada besaran 

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

dengan pedoman pengambilan keputusan adalah: 

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. 
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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). 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas yang dapat digunakan jika masing-masing variabel berdistribusi 

normal. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua sampel atau lebih 

memiliki varian yang sama. Terlebih dulu mempertimbangkan hipotesis 

pengujiananya, yaitu: 

H0   : Kedua sampel mempunyai variansi sama  

H1  : Kedua sampel mempunyai variansi berbeda 

 

Pertimbangan efisiensi uji ini dilakukan dengan menggunakan fungsi univariate 

pada program komputer.  Menurut Sudjana (2005: 250), kriteria uji yang 

digunakan adalah: (1) jika nilai sig < α (0,05) atau Fhitung >  Ftabel  maka data dari 

perlakuan yang diberikan tidak homogen, (2) jika nilai sig > α (0,05) atau Fhitung ≤ 

Ftabel maka data dari perlakuan yang diberikan adalah homogen. 

3. Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan desain faktorial 2x2, maka digunakanlah analisis 

varians dua arah (Two Way ANOVA), yaitu cara yang digunakan untuk menguji 

perbedaan variansi dua variabel atau lebih. Unsur utama dalam analisis variansi 

adalah variansi antar kelompok dan variansi di dalam kelompok. Variansi antar 
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kelompok dapat dikatakan sebagai pembilang dan variansi di dalam kelompok 

sebagai penyebut. 

Beberapa asumsi yang harus dipenuhi pada uji ANOVA yaitu: 

a) Varians homogen (sama) 

b) Sampel kelompok dependent atau independent ketegorikal 

c) Data berdistribusi normal 

 

Tahapan-tahapan yang diambil dalam pengujian menggunakan ANOVA adalah: 

1) Penentuan hipotesis nol (H0) baik antar kolom (antar kemampuan berpikir 

kritis ) maupun antar baris (antar bentuk tes)  

Hipotesis nol-kolom (H0-kolom)  :  Rata-rata hasil belajar fisika siswa kedua    

kemampuan berpikir kritis siswa adalah 

sama  

Hipotesis nol-baris (H0-baris)      :  Rata-rata hasil belajar fisika siswa kedua 

bentuk tes adalah sama. 

2) Memasukkan data dalam program SPSS 17.0 

3) Struktur Informasi pokok analisis ANOVA antara lain:  

a) Deskripsi rata-rata dan standar deviasi dari sampel. 

Pada tabel Descriptive nilai mean, standar deviasi, dan nilai minimum 

serta maksimum dapat diketahui. 

b) Uji Homoskedastisitas 

Dengan hipotesis: 

H0: varians k populasi sama 

H1: varians k populasi berbeda 
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Bila nilai Sig. di dapat > α maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis satu 

diterima dengan kata lain asumsi kesamaan ragam terpenuhi. 

c) Hasil uji beda rata-rata k populasi                 ) 

Terlihat pada tabel ANOVA, Bila nilai signifikansi atau p-value didapat ≤ 

α, maka hipotesis  nol ditolak dan hipotesis satu diterima dengan kata 

lain minimal ada satu diantara tiap populasi yang memiliki perbedaan 

rata-rata. Oleh karena itu uji ANOVA dipenuhi.    

 

Hipotesis statistik disusun berdasarkan hipotesis verbal yang telah dikemukakan 

dalam hipotesis penelitian. Hipotesis statistik disusun sebagai berikut: 

 

Hipotesis pertama 

 

H0   : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar fisika siswa yang evaluasi 

pembelajarannya menggunakan bentuk tes uraian dan pilihan jamak 

beralasan. 

H1    : Terdapat perbedaan hasil belajar fisika siswa yang evaluasi 

pembelajarannya menggunakan bentuk tes uraian dan pilihan jamak 

beralasan. 

Hipotesis statistik: 

 

H0 :           

H1 :           

µx11   =  Hasil belajar fisika siswa dengan menggunakan bentuk tes uraian. 
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µx21   =  Hasil belajar fisika siswa dengan menggunakan bentuk tes pilihan jamak 

beralasan. 

Kriteria Uji: 

Jika nilai Sig. > 0,050 maka H0 diterima. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan 

hasil belajar fisika siswa antara model bentuk tes uraian dan pilihan jamak 

beralasan. (Trihendradi, 2005: 172). Kemudian jika hasil belajar fisika siswa 

adalah            maka H0 ditolak. 

Hipotesis kedua 

 

H0   : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar fisika siswa dilihat dari kemampuan 

berpikir kritis. 

H1    : Terdapat perbedaan hasil belajar fisika siswa dilihat dari kemampuan 

berpikir kritis. 

Hipotesis statistik: 

 

H0 :           

H1 :           

µx11   =  Hasil belajar fisika pada siswa kemampuan berpikir kritis tinggi. 

µx21   =  Hasil belajar fisika pada siswa dengan kemampuan berpikir kritis rendah. 
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Kriteria Uji: 

Jika nilai Sig. > 0,050 maka H0 diterima. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan 

hasil belajar fisika siswa dilihat dari kemampuan berpikir kritis. (Trihendradi, 

2005: 172). Kemudian jika hasil belajar fisika siswa adalah  maka H0 ditolak. 

 

Hipotesis ketiga 

 

H0   : Tidak terdapat interaksi antara bentuk tes dengan kemampuan berpikir kritis 

dalam peningkatan hasil belajar fisika siswa. 

H1    : Terdapat interaksi antara bentuk tes dengan kemampuan berpikir kritis 

dalam peningkatan hasil belajar fisika siswa. 

 

Hipotesis statistik: 

 

H0 : Interaksi A = B A = Bentuk tes 

H1 : Interaksi A ≠ B B = Kemampuan berpikir kritis 

 

Kriteria uji: 

 

Jika nilai Sig. interaksi Bentuk tes * kemampuan berpikir kritis > 0,050 maka H0 

diterima.  

Trihendradi (2005: 172) 

 

 

 

 


