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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Waktu  dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran  2012/2013 

antara Januari–Februari  2013 di SMP Negeri 1 Purbolinggo, Kabupaten 

Lampung Timur. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Pada penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh siswa  

kelas VIII SMP Negeri 1 Purbolinggo pada semester genap Tahun Ajaran 

2012/ 2013. Sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas VIIID yang 

berjumlah  30 siswa. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik cluster random sampling, dengan melihat hasil belajar 

fisika siswa dan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran fisika semester 

ganjil tahun pelajaran 2012/2013. 

 

C. Desain Penelitian 

 

Adapun desain penelitian dalam  penelitian  ini adalah menggunakan 

rancangan desain one-shot case study,dimana  terdapat suatu kelompok yang 
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diberi perlakuan dan selanjutnya diobservasi keterampilan berkomunikasi dan 

berpikir kritisnya. Secara prosedur rancangan desain penelitiannya seperti 

ditunjukkan pada Gambar 3.1 

 

 

Gambar 3.1 Desain One-Shot Case Study 

Keterangan:  

X = Keterampilan metakognisi melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

TSTS. 

O = Keterampilan berkomunikasi dan berpikir kritis. 

 

 

D. Variabel Penelitian 

 

Variabel-variabel pada penelitian  ini terdiri dari: 

1. Variabel bebas (X), yaitu keterampilan  metakognisi melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe TSTS. 

2. Variabel terikat yaitu  keterampilan berkomunikasi (Y1) dan  keterampilan 

berpikir kritis (Y2). 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Keterampilan metakognisi  menggunakan instrumen angket berbentuk 

Check List, dengan indikator perencanaan (mengidentifikasi tugas yang 

X                               O 
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sedang dikerjakan), memantau diri, mengevaluasi diri, dan memprediksi 

hasil yang akan diperoleh. 

2. Keterampilan berkomunikasi menggunakan instrumen lembar observasi 

dan instrumen soal berbentuk essay. Indikator lembar observasi adalah 

mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, menyampaikan 

pendapat tentang materi yang dibahas, dan menanggapi pendapat siswa 

lain pada saat diskusi sedangkan indikator  instrumen  soal berbentuk 

essay adalah mendeskripsikan situasi masalah serta menyatakan solusi 

masalah menggunakan gambar, mendeskripsikan situasi masalah serta 

menyatakan solusi masalah menggunakan konsep, dan mendeskripsikan 

situasi masalah serta menyatakan solusi masalah secara matematis. 

3. Keterampilan berpikir kritis menggunakan instrumen  soal berbentuk 

essay. Indikatornya adalah mengidentifikasi asumsi-asumsi, 

mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau  tidak, 

menentukan suatu tindakan, serta menginduksi dan mempertimbangkan 

hasil induksi. 

 

 

F. Analisis Instrumen  

 

1. Uji Validitas 

 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur (ketepatan). Instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data 

variabel yang diteliti secara tepat. Untuk menguji validitas instrumen 
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digunakan rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh 

Pearson dengan rumus: 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁  𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

  𝑁 𝑋2 −   𝑋 2  𝑁 𝑌2 −   𝑌 2 
 

 

Metode uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menghitung korelasi product moment pearson (Pearson Correlation 

Total) antara skor satu  item dengan skor total.  Menurut Masrun dalam 

Sugiyono (2010: 188),  jika kriteria pengujian  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 r hitung 

> r tabel dengan α = 0,05 maka koefisien korelasi tersebut signifikan. 

 

2. Uji Reliabilitas 

 

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan pengukuran, maka 

perlu dilakukan uji reliabilitas pada instrumen penelitian. Sebelum soal 

digunakan kepada kelas eksperimen, soal diuji cobakan kepada kelas non 

eksperimental. Uji coba soal bertujuan untuk menguji reliabilitas dan 

validitas dari soal tersebut. Reliabilitas soal tes dihitung dengan 

menggunakan rumus Alpha. Soal tersebut diberikan setelah pembelajaran 

selesai dilaksanakan. 
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Keterangan:  

 

11r   =  Koefisien reliabilitas yang dicari 
2

i   =  Jumlah varians skor tiap-tiap item 

2

i   =  Varians total 

n  =  banyaknya item angket 

 

Dimana: 
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Keterangan: 
2

iX  =  Kuadrat skor total 

iX  =  Skor total 

N =  Banyaknya responden 

 

Harga 11r  yang diperoleh diimplementasikan dengan indeks reliabilitas, 

dengan kriteria sebagai berikut. 

 

antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat tinggi 

antara 0,600 sampai dengan 0,800 : tinggi 

antara 0,400 sampai dengan 0,600: sedang 

antara 0,200 sampai dengan 0,400 : rendah 

antara 0,000 sampai dengan 0,200: sangat rendah 

(Arikunto, 2001:75) 

Setelah instrumen valid dan  reliabel, kemudian  instrumen digunakan 

pada penelitian. Skor total setiap siswa diperoleh dengan menjumlahkan 

skor setiap nomor soal. 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah  sebagai 

berikut : 

1. Pengumpulan data keterampilan metakognisi dilakukan sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung menggunakan lembar angket. 

2. Pengumpulan data mengenai keterampilan berkomunikasi siswa 

dilakukan dengan menggunakan soal berbentuk essay dan lembar 

observasi. Untuk soal essay dilakukan pada saat pembelajaran sudah 

selesai, sedangkan lembar observasi digunakan saat berlangsungnya 

kegiatan diskusi. Adapun bentuk pengumpulan datanya berupa tabel yang 

terdapat pada LP- 27. 

3. Pengumpulan data keterampilan berpikir kritis dilakukan dengan 

menggunakan soal berbentuk essay. Soal ini akan diberikan setelah 

selesai pembelajaran.  

Adapun bentuk pengumpulan datanya berupa tabel yang terdapat pada 

LP- 28. 

 

H. Teknik Analisis Data 

  

Setelah data penelitian diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data. Untuk 

keterampilan metakognisi, pengambilan data dilakukan sebelum  siswa 

mendapat perlakuan. Data diperoleh dari instrumen berupa angket dengan 25 

soal dan terdiri dari lima pilihan jawaban. Masing-masing pertanyaan dalam 

angket terdapat lima pilihan jawaban, yaitu SL (Selalu), SR (Sering), KD 
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(Kadang-kadang), JR (Jarang), dan TP (Tidak Pernah). Untuk skor akhir 

dihitung dengan rumus: 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

Sehingga akan diperoleh nilai terbesar, yaitu 5. Pengkategorian keterampilan 

metakognitif dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Pengkatagorian Keterampilan metakognisi 

 

S  Nilai keterampilan metakognisi 

4,1 – 5,0 Sangat baik 

3,1 – 4,0 Baik 

2,1 – 3,0 Cukup baik 

Kurang dari 2,1 Kurang baik 

 

Keterangan: 

S  = Skor dari penilaian instrument metakognisi 

 

Data skor keterampilan berkomunikasi dan keterampilan berpikir kritis  dari 

penelitian dianalisis untuk menguji hipotesis dengan melakukan uji sebagai 

berikut : 

 

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dilakukan terhadap hasil tes akhir (posttest) dari 

keterampilan berkomunikasi dan berpikir kritis  menggunakan program 

komputer.  Pada penelitian ini uji normalitas digunakan dengan uji 

kolmogorov smirnov.  Dasar dari pengambilan keputusan uji normalitas, 

dihitung menggunakan program komputer yaitu SPSS 17.0 dengan 

metode kolmogorov smirnov yang berdasarkan pada besaran probabilitas 
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atau nilai signifikasi.  Caranya adalah menentukan terlebih dahulu 

hipotesis pengujiannya yaitu: 

H0 : data terdistribusi secara normal 

H1  : 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. 

 

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; dan  jika F hitung > F tabel maka H0 

ditolak dan sebaliknya. Serta jika t hitung > t  tabel maka H0 ditolak dan 

sebaliknya. 
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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 apakah positif atau negatif. 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Dengan: 

𝑎 =  
  𝑦   𝑥2 −   𝑥   𝑥𝑦 

𝑛  𝑥2 −   𝑥 2
 

𝑏 =  
𝑛  𝑥𝑦 −   𝑥   𝑦 

𝑛  𝑥2 −   𝑥 2
 

 

Untuk memudahkan dalam menguji hubungan antara variabel dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 17.0 dengan uji Reggression 

Linear. 

 


