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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi Penelitian  

 

Penelitian ini merupakan studi eksperimen dengan populasi penelitian yaitu 

seluruh siswa kelas X SMA N 1  Metro pada semester ganjil tahun pelajaran 

2015/2016.  

 

B. Sampel Penelitian  

 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik cluster 

random sampling, dimana teknik memilih sebuah sampel diambil dari 

kelompok-kelompok unit yang kecil. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas X MIA 7 SMA Negeri 1  Metro. 

 

C. Desain Penelitian  

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan one group pretest 

posttest design. Penelitian ini tidak menggunakan kelas pembanding namun 

sudah menggunakan tes awal sehingga besarnya efek atau pengaruh 

penggunaan modul pembelajaran fisika berbasis inkuiri terbimbing  dapat 

diketahui secara pasti. 
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Secara umum desain penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1: 

 

 

Gambar 3.1 Desain Eksperimen one group pretest posttest design 

Keterangan: 

O1 :  Tes awal pada kelas eksperimen 

O2 : Tes akhir  pada kelas eksperimen  

X : Perlakuan/ treatment 

        (Sugiyono, 2010: 110) 

 

D. Variabel Penelitian             

Pada penelitian ini terdapat dua bentuk variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan modul  

pembelajaran fisika berbasis inkuiri terbimbing,  sedangkan variabel terikatnya 

adalah minat dan hasil belajar siswa. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Rencana Pelaksanan Pembelajaran (RPP) 

RPP adalah suatu rancangan pelaksanaan pembelajaran yang digunakan 

untuk mengukur nilai sikap siswa. 

 

2. Lembar tes soal untuk mengetahui hasil belajar siswa.   

Tes ini digunakan pada saat tes awal dan tes akhir yang berbentuk soal 

pilihan jamak. 

 O1………….X …………. O2 
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3. Angket minat belajar  yang diberikan sebelum dan setelah perlakuan melalui 

penggunaan modul pembelajaran fisika berbasis inkuiri terbimbing untuk 

mengetahui minat belajar siswa. 

 

F. Analisis Instrumen  

 

Sebelum instrumen digunakan dalam sampel, instrumen harus diuji terlebih 

dahulu dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dengan 

menggunakan program SPSS. 

1. Uji Validitas 

Agar dapat diperoleh 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). Untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus 

korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus: 

  

     2222 YYNXXN

YXXYN
rXY




  

(Arikunto, 2012: 87) 

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.  
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Item yang mempunyai kerelasi 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 jika r = 0,3 didasarkan pendapat Masrun dalam 

Sugiyono (2010: 188). 

 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS 21.0 dengan  kriterium uji bila correlated item – total correlation 

lebih besar dibandingkan dengan 0,3 maka data 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. 

Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen didasarkan pada 

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

reliabilitas dapat digunakan rumus alpha, yaitu:         

r11 
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n

 

 

Dimana: 

r11 = reliabilitas yang dicari 

Σσi
2 

= jumlah varians skor tiap-tiap item 

σt
2 

= varians total 

        (Arikunto, 2012: 112) 
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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. 

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. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dilakukan sebelum dan setelah kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data 

penelitian ini adalah: 

1. Pemberian  tes awal kepada seluruh siswa sebelum kegiatan pembelajaran         

dengan menggunakan modul pembelajaran fisika berbasis inkuiri 

terbimbing. 

2. Pemberian tes akhir  kepada seluruh siswa setelah pembelajaran, kemudian 

dilakukan penilaian. Data  tes akhir ini dimaksudkan untuk melihat 



 
 

34 

perbedaan kemampuan penguasaan akademik siswa sebelum dan sesudah 

pembelajaran dengan menggunakan modul pembelajaran fisika berbasis 

inkuiri terbimbing. 

3. Pemberian angket  minat siswa kepada seluruh siswa sebelum dan setelah 

diberi perlakuan kemudian dilakukan penilaian. Data minat siswa 

dimaksudkan untuk  mengetahui tinggi rendahnya minat siswa dalam 

pembelajaran fisika. 

 

H. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini  adalah data  minat siswa dan hasil 

belajar siswa ranah kognitif yang ditunjukkan pada proses pembelajaran. 

 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan melakukan (1) uji normalitas, 

(2) uji paired sample t test  (3) uji N-Gain 

1. Uji Normalitas 

Hal yang pertama dilakukan adalah uji normalitas dimana uji ini 

digunakan untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis 

distribusi normal, dilakukan menggunakan uji statistik non-parametrik 

yaitu Kolmogrov-Smirnov menggunakan bantuan program komputer SPSS 

21.0. Caranya adalah menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujiannya 

yaitu: 

    =  data terdistribusi secara normal 

    =  data tidak terdistribusi secara normal 
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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. 

2. Uji T untuk Dua Sampel Berpasangan ( Paired Sample T Test) 

Data terdistribusi normal maka pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis uji paired sample t test, dengan bantuan program 

SPSS 21.0 

Paired sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel yang 

berpasangan. Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel 

dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan yang berbeda   

pada situasi sebelum dan sesudah proses. 

(Santoso, 2001). 

Menurut Widiyanto (2013)  paired sample t-test merupakan salah satu 

metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji kefektifan perlakuan, 

ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah 

diberikan perlakuan. Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau 

menolak Ho pada uji paired sampel t-test adalah sebagai berikut:  

Jika probabilitas (Asymp.Sig) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika probabilitas (Asymp.Sig) > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
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   Prosedur uji paired sample t-test : 

a. Menentukan hipotesis   

Hipotesis yang ditentukan dalam pengujian paired sample t-test ini  

adalah: 

     Hipotesis pertama 

   
H10  :  Tidak ada perbedaan minat belajar siswa sebelum dan setelah  

pembelajaran menggunakan modul pembelajaran fisika 

berbasis inkuiri terbimbing.
 

    H1a :  Ada perbedaan minat belajar siswa sebelum dan setelah  

pembelajaran menggunakan modul pembelajaran fisika 

berbasis inkuiri terbimbing. 

       Hipotesis kedua 

  H20 :  Tidak ada perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan setelah  

pembelajaran menggunakan modul pembelajaran fisika 

berbasis inkuiri terbimbing. 

 H2a : Ada perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan setelah 

pembelajaran menggunakan modul pembelajaran fisika 

berbasis inkuiri terbimbing. 

b. Menentukan level of significant sebesar 5% atau 0,05  

c. Menentukan kriteria pengujian   

d. Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis. 
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3. Uji N-Gain 

Untuk menganalisis data kuantitatif yaitu kategori minat dan tes hasil 

belajar siswa digunakan skor gain yang ternormalisasi. N-gain diperoleh 

dari pengurangan skor tes awal dengan skor tes akhir dibagi oleh skor 

maksimum dikurang skor tes awal Jika dituliskan dalam persamaan adalah: 

 

Keterangan: 

g  = gainN    

postS  = Skor postest 

preS  = Skor pretest 

maxS  = Skor maksimum 

   

   Kategori: Tinggi : 0,7  N-gain   1 

   Sedang : 0,3   N-gain < 0,7 

   Rendah : N-gain < 0,3 

(Meltzer dalam Marlangen, 2010: 34) 

Sedangkan untuk mengetahui tinggi rendahnya minat siswa maka 

pengambilan data dilakukan dalam dua tahap.  Tahap pertama data minat 

siswa sebelum mendapat perlakuan dan tahap kedua adalah data minat siswa 

setelah mendapatkan perlakuan.  Data diperoleh dari instrumen berupa 

angket dengan 12 soal dan terdiri dari tiga pilihan jawaban.  Setelah data 

terkumpul, diadakan penggolongan pertanyaan negatif dan positif.  Untuk 

pertanyaan positif, urutan nilainya adalah: 
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a = 3, b = 2, c = 1, dan d = 0.  Sedangkan untuk pertanyaan negatif urutan 

nilainya adalah a = 0, b = 1, c = 2, dan d = 3.   

Untuk skor akhir dihitung dengan rumus: 

            
                 

           
 

Sehingga akan diperoleh nilai terbesar, yaitu 3. 

Pengkategorian afektif adalah sebagai berikut: 

Skor 1,00 sampai 1,50 = minat rendah 

Skor 1,51 sampai 2,50 = minat sedang 

Skor 2,51 sampai 3,00 = minat tinggi 


