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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini yaitu siswa kelas XI MIPA SMA Muhammadiyah 2 

Bandar Lampung pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015 yang 

terdiri atas 2 kelas berjumlah 60 siswa.  

Tabel 2.  Distribusi Siswa XI MIPA SMA Muhammadiyah  2  

           Bandar Lampung 

 

No Kelas Banyak siswa Guru Mitra 

1 XI MIPA1 29 Sonny G Saputra 

2 XI MIPA2 31 Suharti Ningsih 

Sumber: SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung TP 2014/2015 

Kelas yang digunakan dalam penelitian adalah XI MIPA1 (6 siswa laki-laki 

dan 23 siswa perempuan). 

 

B. Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik cluster 

random sampling. Cluster random sampling digunakan jika populasi tidak 

berdasarkan individu-individu, tetapi kelompok individu tertentu atau cluster. 
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Penelitian ini mengambil satu kelas sebagai sampel. Pada penelitian ini, 

sampel penelitian yang digunakan adalah kelas XI MIPA1 yang berjumlah 29 

siswa (6 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan).  

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan studi eksperimen dengan menggunakan sebuah 

kelas yang menjadi populasi sekaligus sampel dalam penelitian.  Penelitian 

dilakukan secara langsung dalam aktivitas pembelajaran siswa kelas XI 

MIPA SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung.  

 

Penelitian ini memiliki satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah keterampilan proses sains  dan variabel 

terikat pada penelitian ini adalah penguasaan konsep siswa dalam ranah 

kognitif. 

 

Desain penelitian ini adalah One-group pretest-postest design. Pada desain 

ini, hasil perlakuan dapat lebih akurat karena dapat membandingkan dengan 

keadaan sebelum diberi keterampilan. Kelas yang menjadi populasi dan 

sampel diberikan tes awal untuk  melihat pemahaman belajar awal siswa pada 

awal pertemuan sub bahasan, kemudian diberikan perlakuan.  Perlakuan 

tersebut melalui keterampilan proses sains.  

 

Beberapa menit terakhir sebelum pembelajaran, siswa diberikan tes akhir 

berupa soal pilihan ganda dengan mengemukakan alasan. Hasil tes awal akan  

dihitung menggunakan formula regresi linear sederhana. Struktur desain yang 

digunakan sebagai berikut. 



 

 

24 

X  = Keterampilan dalam proses pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

O1 = pretest 

O2 = postest 

 

 

 

D. Instrumen Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data kuantitatif pada ranah 

kognitif siswa. Ini diperoleh dari tes hasil belajar. Hasil belajar diperoleh 

ketika siswa telah mengerjakan tes mengenai pembelajaran gerak melingkar 

beraturan dalam pilihan jamak. Tes dilakukan sebelum dan setelah 

pembelajaran usai. Tes ini pula yang menjadi indikator meningkat atau 

tidaknya penguasaan konsep yang dimiliki siswa. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Teknik tes 

 

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan objek yang diteliti. Pada 

penelitian ini, pemberian tes diberikan dalam bentuk uji tes untuk 

mendapatkan data tentang penguasaan konsep siswa kelas XI MIPA SMA 

pada mata pelajaran fisika. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan data dari skor uji/tes. Adapun bentuk pengumpulan data 

berupa tabel dijelaskan pada sebagai berikut. 

 

O1           X         O2 

Gambar 3.  One-group pretest-postest design 
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 Tabel 3.  Data uji/tes tiap indikator 

 

No Nama Siswa 

Soal Ke- 

Skor  

 

Kategori 1 2 3 4 5 … … 

1                   

2                   

3                   

Skor Tertinggi                  

Skor Terendah                  

Jumlah Skor                  

Skor rata-rata 

siswa                 

 

 

Keberadaan tes sangat penting dalam penelitian ini. Siswa diberikan tes 

awal dan tes akhir berupa soal keterampilan proses sains untuk 

mendapatkan data kognitif tentang keterampilan proses sains siswa melalui 

pembelajaran keterampilan proses sains. 

 

2. Teknik observasi 

Observasi dilaksanakan untuk mengetahui proses belajar mengajar dengan 

menggunakan keterampilan proses sains siswa. Teknik pengumpulan data 

ini menggunakan lembar observasi keterampilan proses sains siswa.   
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Tabel 4.  Contoh lembar pengamatan keterampilan proses sains siswa  

   terhadap kegiatan pembelajaran 

 
No. Nama 

Siswa 

Keterampilan Proses 

Sains yang diamati 

Skor % 

Keterampilan 

Proses Sains 

Nilai 

keteram

pilan 

Kategori 

1 2 3 4 5 .. 

            

            

            

            

            

Keterampilan proses sains yang diamati (melakukan percobaan) :                                             

1. Mengamati 

2. Merumuskan hipotesis 

3. Merencanakan percobaan 

4. Melakukan percobaan 

5. Menginterpretasi data 

6. Memprediksi 

7. Menerapkan konsep 

8. Berkomunikasi 

Pada Tabel 4, masing- masing item keterampilan proses sains siswa diberi  

nilai rentang antara 1 sampai dengan 4. Dengan rincian sebagai berikut. 

Prediktor : 

1) Keterampilan mengamati 

a. Menggunakan  alat indra dengan baik dan sesuai 

b. Memperhatikan segi dan ciri dari aspek yang diamati 



 

 

27 

c. Memiliki sendiri informasi yang relevan dengan masalah yang 

sedang dihadapi dan diamati 

2) Keterampilan merumuskan Hipotesis 

a. Menjelaskan mengapa sesuatu terjadi atau alasan-alasan yang 

menjadi dasar pengamatan 

b. Menggunakan pengetahuan sebelumnya 

c. Menunjukkan bahwa ada beberapa kemungkinan penjelasan 

pada beberapa hal yang diamati 

3) Keterampilan merencanakan percobaan 

a. Menentukan alat, bahan, dan sumber yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

b. Menentukan apa yang harus diamati, diukur dan ditulis 

c. Menentukan cara dan langkah- langkah kerja 

4) Keterampilan melakukan percobaan 

a. Melaksanakan prosedur kerja yang telah dibuat 

b. Mampu menggunakan alat dan bahan 

c. Mengumpulkan data 

5) Kemampuan menginterprestasi data 

a. Mencatat setiap pengamatan secara terpisah 

b. Menghubungkan hasil pengamatan dengan teori 

c. Membuat simpulan dari data 

6) Keterampilan memprediksi 

a. Menggunakan pengalaman yang lalu 

b. Menganalisis pola (hubungan) dari hasil pengamatan 
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c. Menerka hasil yang akan terjadi dari suatu kejadian 

berdasarkan observasi 

7) Keterampilan menerapkan konsep 

a. Menentukan bagaimana mengolah pengamatan 

b. Menganalisis konsep hasil pengamatan 

c. Menggunakan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam 

situasi baru 

8) Keterampilan berkomunikasi 

a. Menggambar sketsa percobaan 

b. Menulis hasil diskusi dan pembahasan 

c. Menjelaskan data secara lisan 

Dengan deskriptor sebagai berikut: 

4 = Jika 3 atau semua indikator setiap aspek dilaksanakan 

3 = Jika 2 indikator setiap aspek dilaksanakan 

2 = Jika 1 indikator setiap aspek dilaksanakan 

1 = Jika tidak satupun indikator setiap aspek dilaksanakan tetapi  

peserta didik melakukan kegiatan keterampilan 

 

Rata- rata skor maksimal untuk setiap indikator adalah jumlah siswa x 4, 

dan skor minimal adalah jumlah siswa x 1. Sedangkan untuk setiap siswa, 

rata- rata skor maksimal adalah jumlah aktivitas x 4 dan rata- rata skor 

minimal adalah aktivitas x 1. Dalam penelitian data diperoleh dengan 

pengamatan secara langsung keterampilan proses sains siswa selama 

kegiatan eksperimen dan memberikan penilaian pada sikap aspek yang 

diamati. 
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Pada penelitian digunakan data keterampilan proses sains siswa sebagai data 

utama hasil observasi untuk dianalisis. Proses analisis data keterampilan 

proses sains siswa adalah sebagai berikut:  

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

aspek keterampilan . 

b. Persentase setiap siswa diperoleh dengan rumus : 

% keterampilan siswa =  
                                  

                         
        

c. Nilai keterampilan setiap siswa = % keterampilan (% nya dihilangkan) 

d. Nilai rata- rata keterampilan siswa secara keseluruhan dihitung 

menggunakan rumus :  

Nilai rata- rata keterampilan siswa = 
                                

                 
 

 

F. Langkah-langkah penelitian 

Langkah-langkah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Observasi awal, melihat tempat diadakan penelitian , seperti pembagian siswa 

dalam kelas, ketersediaan alat praktikum, dan proses pembelajaran yang 

terjadi. 

2. Menentukan kelas sampel untuk penelitian 

3. Merencanakan penelitian 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

b. Menyusun Lembar Kerja Siswa/LKS yang akan diberikan kepada siswa 

pada saat berlangsungnya kegiatan praktikum . 
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4. Menyiapkan instrumen penelitian seperti membuat kisi-kisi soal tes 

penguasaan  konsep fisika, kemudian membuat soal yang hendak diujikan. 

5. Melakukan validasi instrumen. 

6. Melakukan uji coba instrumen dalam bentuk pretest. 

7. Menghitung reliabilitas soal tes. 

8. Melakukan perbaikan instrumen. 

9. Melaksanakan proses belajar mengajar kepada seluruh siswa yang dijadikan 

sampel. 

10. Melakukan observasi dengan menggunakan lembar observasi keterampilan 

proses sains siswa selama proses pembelajaran berlangsung.  

11. Mengadakan posttest. 

12. Melakukan pengumpulan data. 

13. Menganalisis data. 

14. Membuat kesimpulan. 

 

G. Data Penelitian 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa data kuantitatif  yaitu data 

hasil tes formatif siswa yang diperoleh dari pemberian  soal pretest di awal 

pembelajaran dan  posttest pada akhir pembelajaran serta data keterampilan 

proses sains siswa selama proses pembelajaran berlangsung.  
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H. Validitas dan Reliabilitas 

1. 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). 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: 

    
     (  )(  )

√*     (  ) +*     (  ) +
 

(Arikunto, 2007) 

 

Adapun validitas item butir soal dapat diketahui dengan merujuk pada 

nilai     dengan kriteria sebagai berikut. 

Tabel 5.  Kriteria Validitas Butir Soal 

 

 

Batasan 

 

Kategori 

0,80 <     < 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 <     < 0,80 Tinggi 

0,40 <     < 0,60 Cukup 

0,20 <     < 0,40 Rendah 

    < 0,20 Sangat Rendah 

(Arikunto, 2007) 
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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 r hitung > r tabel dengan α = 

0,05 maka koefisien korelasi tersebut signifikan. 

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 kalau r = 0,3. 

 (Masrun dalam Sugiyono, 2010: 188). 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 16.0 dengan  kriterium uji bila correlated item – total 

correlation lebih besar dibandingkan dengan 0,3 maka data merupakan 

construck yang kuat (valid). 

 

2. 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 (2007) yang menyatakan bahwa untuk 

menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus alpha, yaitu: 

    (
 

   
)(  

   
 

   
) 

Di mana: 

r11   = reliabilitas yang dicari 

Σσi
2 
 = jumlah varians skor tiap-tiap item 

σt
2
   = varians total  (Arikunto, 2007) 
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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. 

Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan 

menggunakan SPSS 16.0 dengan metode Cronbach’s alpha yang diukur 

berdasarkan skala Cronbach’s alpha 0 sampai 1. 

 

Menurut Sayuti dan Saputri dalam Nuh (2010), kuesioner dinyatakan 

reliabel jika mempunyai nilai koefisien alpha, maka digunakan ukuran 

kemantapan alpha yang diinterprestasikan sebagai berikut. 

Tabel 6.  Kriteria nilai Cronbach’s alpha  

 

 

Nilai Cronbach’s alpha 

 

 

Kriteria 

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 

 

 

I.Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Data 

Pada data penguasaan konsep, data diberikan perlakuan uji 

normalitas terlebih dahulu. Uji ini digunakan untuk mengetahui 

normal atau tidaknya data yang diperoleh dari sampel yang berasal 

dari populasi. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 
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menggunakan program SPSS 16.0 dengan metode Kolmogorov – 

Smirnov. Uji ini memiliki kriteria sebagai berikut : 

(1) Jika nilai sig atau siginifikansi atau probabilitas < 0,05 

maka distribusi data tidak normal 

(2) Jika nilai sig atau siginifikansi atau probabilitas > 0,05 

maka distribusi data normal 

Hipotesis yang digunakan sebagai berikut. 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1: Data berdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang digunakan adalah : 

Terima H0 jika Zhitung < Ztabel  atau p-value > 0,05, tolak H0 untuk 

harga yang lainnya. 

 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik diperoleh berdasarkan hipotesis verbal yang  

telah dikemukakan dalam hipotesis penelitian.  Adapun 

penyusunannya sebagai berikut. 

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

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

(1) H0  :    Tidak terdapat pengaruh keterampilan proses sains  

        terhadap penguasaan konsep pada ranah kognitif  siswa  

kelas XI MIPA SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung 
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H1  :     Terdapat pengaruh keterampilan proses sains  

        terhadap penguasaan konsep pada ranah kognitif  siswa  

           kelas XI MIPA SMA Muhammadiyah 2 Bandar  

Lampung 

 

(2) H0  :   Tidak terdapat peningkatan yang signifikan pada hasil  

belajar sains ranah kognitif siswa kelas XI MIPA SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung setelah mengalami 

pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses 

sains. 

(3) H1  :    Terdapat peningkatan yang signifikan pada hasil  

belajar sains ranah kognitif siswa kelas XI MIPA SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung setelah mengalami 

pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses 

sains. 

 

b. Regresi Linier  

  

Untuk mengetahui hubungan antara keterampilan proses sains 

dengan penguasaan konsep siswa digunakan analisis regresi linear 

pada SPSS 16.0. 

 

Analisis regresi linier adalah hubungan secara linear antara 

independent  variable  (variabel bebas) dengan  dependent variable 

(variabel terikat).  Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari 

dependent variable mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk 
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mengetahui arah hubungan antara independent  variable dan 

dependent variable apakah masing – masing independent variable 

berhubungan positif atau negatif.  

 

Persamaan linier yang digunakan sebagai berikut: 

       

Keterangan: 

Y  : independent  variable  (variabel bebas) yang diprediksikan 

X  : dependent variable (variabel terikat) 

     : konstanta, harga Y jika X = 0  

b  : angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan  

     angka 

 

c. Paired Sample T-Test  

Dalam statistik pendidikan, satu masalah yang penting adalah 

apakah proses pembelajaran telah memberikan tambahan 

pengetahuan kepada siswa.  Hal ini sangat penting karena terkait 

dengan keberhasilan kerja seorang guru.  Jika setelah mengikuti 

proses belajar mengajar, siswa-siswa tersebut tidak menunjukkan 

tanda-tanda adanya peningkatan pemahaman, ini mengindikasikan 

bahwa ada yang salah dengan proses pembelajarannya. 

 

Untuk membuktikan apakah proses pembelajaran telah 

memberikan tambahan kemampuan kepada para siswa, maka 

dilakukan pengujian beda-rata-rata.  Pada SPSS, untuk menguji 
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apakah terdapat perbedaan kemampuan siswa-siswa sebelum dan 

setelah mengikuti proses pembelajaran dilakukan paired sample t-

test. Paired sample t-test digunakan untuk melakukan pengujian 

hipotesis beda dua rata-rata yang saling berhubungan.  Perolehan 

nilai signifikan uji paired sample t-test menjadi dasar diterima atau 

ditolaknya hipotesis kedua dalam penelitian  ini, yaitu terdapat 

peningkatan yang signifikan pada ranah kognitif siswa kelas XI 

MIPA SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung setelah 

mengalami pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses 

sains. 

   

 


