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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan metode 

penelitian quasi eksperimental dengan desain pretest-posttest control group 

design. Penelitian eksperimen digunakan apabila peneliti ingin mengetahui 

pengaruh sebab dan akibat antara variabel independen dan dependen. Hal ini 

berarti peneliti harus dapat mengontrol semua variabel yang akan mempengaruhi 

autcome kecuali variabel independen (treatment) yang telah ditetapkan. Metode 

penelitian eksperimen berarti mencoba, mencari, dan mengkonfirmasi.1 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa SMP Negeri 12 Konawe Selatan, 

beralamat di Jl. Mayjen Katamso, Konda, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap, bulan Maret sampai dengan 

bulan Mei  2019. 

 
C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 12 Konawe Selatan tahun pelajaran 2018/2019 dengan jumlah siswa 

sebanyak 169 orang yang terdistribusi pada 7 (tujuh) kelas paralel. Penetapan

                                                 
1
Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, ( Bandung: Alfabeta, 2018), h . 110-111. 
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populasi siswa kelas VIII didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa 

tersebut representatif untuk dijadikan sebagai kelas perlakuan, karena 

siswanya masih labil dan kemampuan berpikirnya mulai sempurna dan kritis. 

Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki usia yang 

merupakan masa peralihan dari usia anak-anak ke usia yang remaja. Perilaku 

yang disebabkan oleh masa peralihan ini menimbulkan berbagai keadaan 

dimana siswa labil dalam pengendalian emosi. Keingintahuan pada hal-hal 

baru yang belum pernah ditemui sebelumnya mengakibatkan muncul 

perilaku-perilaku yang mulai memunculkan karakter diri. 2 Pada masa ini, 

remaja sering merasa terisolasi, hampa, cemas dan bimbang. Remaja sangat 

peka terhadap cara-cara orang lain memandang dirinya, mereka mudah 

merasa tersinggung dan malu.3 Hal-hal tersebut dapat dijumpai pada siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 12 Konawe Selatan. Kadang terjadi perkelahian 

didalam kelas hanya karena masalah kecil, seperti si A yang tidak sengaja 

mendorong si B sehingga muncul pertikaian. Ada juga siswa yang terisolasi 

dari temen-temannya karena jarang berbaur dengan teman-teman sekelasnya. 

Berpikir kritis merupakan pengaturan diri dalam memutuskan sesuatu 

yang menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi, maupun 

pemaparan menggunakan suatu bukti, konsep, metodologi, kriteria, atau 

pertimbangan kontekstual yang menjadi dasar dibuatnya keputusan. Seorang 

                                                 
2
Septyan Wahyu A., Persepsi Siswa Kelas VIII terhadap Pembelajaran Aktivitas Air di 

SMP Negeri 2 Klaten, (Skripsi: Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta), 

2016, h.26. 
3
Arum Setiowat i, Personal Social Guidance Program to Increase Intrapersonal 

Competence Junior High School Students, Seminar Nasional: Universitas PGRI Yogyakarta, 2015, 

hal. 181. 
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pemikir kritis mampu menganalisis dan mengevaluasi setiap informasi yang 

diterimanya. Pemikir kritis juga mampu mengkritisi, bertanya, mengevaluasi, 

dan merefleksi informasi yang diperoleh.4 Hal-hal tersebut tidak peneliti 

jumpai pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 12 Konawe Selatan. Hal 

tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah model 

pembelajaran yang diterapkan masih bersifat monoton dan pembelajaran yang 

masih berpusat pada guru sehingga menekan berpikir kritis siswa. Selain itu 

sifat siswa yang pasif dan malu bertanya juga menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi hal tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, maka keadaan populasi penelitian ini dapat 

disajikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1. Keadaan Populasi Penelitian 
 

No Kelas Jumlah Siswa Nilai Rata-rata 

1 VIII A  26 74,10 

2 VIII B 26 72,92 

3 VIII C 24 72,30 

4 VIII D 24 71,44 

5 VIII E 22 74,00 

6 VIII F 24 70,25 

7 VIII G 23 73,50 

Jumlah  169  

Sumber: Dokumentasi SMPN 12 Konawe Selatan, 2018 

2. Sampel 

Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA sebagai kelas 

eksperimen yang menggunakan model problem based learning dan VIIIE  

sebagai kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional.  

Penetapan 2 (dua) sampel kelas dilakukan secara purposive random sampling. 

                                                 
4
Lilis Nuryanti, dkk, Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP, Jurnal 

Pendidikan, Vol.3, No. 2, 2018, h. 155-156. 
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Peneliti menentukan dua kelas yang ada di SMP Negeri 12 Konawe Selatan 

sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dalam penelitian ini sampel 

dipilih secara random dengan menggunakan cara melihat nilai rata-rata 

ulangan tengah semester sebelumnya pada kelas yang diteliti. Kelas yang 

dipilih adalah kelas yang memiliki nilai rata-rata ulangan semester yang 

hampir sama, agar tidak terjadi ketimpangan.  

Dengan terpilihnya dua kelas yang memiliki nilai rata-rata yang 

hampir sama atau homogen, langkah selanjutnya adalah menentukan kelas 

yang akan menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penentuan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan cara kedua kelas diberikan nomor urut 

kemudian diundi dua kelas sehingga terpilih kelas VIIIA sebagai kelas 

ekperimen dan kelas VIIIE sebagai kelas kontrol. Untuk kelas eksperimen 

diterapkan model problem based learning berjumlah 26 orang siswa dan 

kelas kontrol diterapkan model pembelajaran konvensional dengan jumlah 22 

orang siswa. Keadaan sampel penelitian yang dimaksudkan dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Keadaan Sampel Penelitian 
 

No Kelas Jumlah Siswa Nilai Rata-rata Keterangan 

1 VIII A  26 74,10 Model PBL  

2 VIII E 22 74,00 Model konvensional 

Jumlah  48   

Sumber: Dokumentasi SMPN 12 Konawe Selatan, 2018 
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D. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, 

atau obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain 

atau satu obyek dengan obyek yang lain. Variabel juga dapat merupakan  

atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Kerlinger menyatakan 

bahwa variabel adalah konstruk (constructs) atau sifat yang akan dipelajari. 

Selanjutnya Kidder, menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas 

(qualities) dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya.5 

Variabel adalah karakteristik atau atribut dari individu atau organisasi yang 

dapat diukur atau diobservasi yang bisa bervariasi antara orang dan 

organisassi yang diteliti.6 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, variabel 

penelitian adalah suatu sifat, atribut, nilai, organisasi atau kegiatan yang 

memiliki variasi tertentu yang ditatapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

diambil kesimpulan dari pengamatan tersebut. Penelitian ini terdiri dari satu 

variabel bebas satu variabel terikat dan satu variabel moderat. Variabel bebas 

adalah variabel independen yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi 

sebab perubahan atau yang menyebabkan timbulnya variabel dependen. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah model Problem 

Based Learning (PBL) yang diterapkan dalam pembelajaran IPA Terpadu 

pada kelas eksperimen. Variabel terikat adalah variabel dependen yang 

                                                 
5
 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).  

(Bandung: Alfabeta, 2018), h. 63-64. 
6
 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif..., h. 56. 
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dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Variabel terikat adalah hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. Sedangkan 

variabel moderat adalah variabel yang mempengaruhi variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel moderat pada penelitian ini yaitu motivasi yang 

dikategorikan tinggi, sedang, dan rendah.  

Tabel 3.3. Keterkaitan Antara Variabel Model Pembelajaran, Motivasi 

Belajar dan Hasil Belajar 
 

Motivasi Belajar (B) 

Model (A) 

Problem Based Learning 

(A-1) 

Pembelajaran 

Konvensional (A-2) 

Motivasi Belajar Tinggi (B-1) 𝜇11 𝜇12 

Motivasi Belajar Sedang (B-2) 𝜇21 𝜇22 

Motivasi Belajar Rendah (B-3) 𝜇31 𝜇32 

 𝜇1 𝜇2 

 
2. Desain Penelitian 

Desain dari penelitian ini menggunakan metode penelitian quasi 

eksperimental design (penelitian eksperimen semu). Quasi eksperimental 

design bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel atau lebih 

kelas yang menjadi subjek penelitian.7 Dalam penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan model PBL terhadap hasil 

belajar IPA Terpadu berdasarkan motivasi siswa SMP Negeri 12 Konawe 

Selatan. Kelas eksperimen diberi perlakuan model PBL dan kelas kontrol 

diberi perlakuan  menggunakan  model pembelajaran  yang  biasa dilakukan 

oleh guru yaitu menggunakan model STAD pada materi cahaya dan alat 

optik. 

                                                 
7
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) , 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 144. 
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Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian pretest-posttest 

control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelas  yang dipilih secara 

random, kemudian diberi pre-test. Hasil pre-test yang baik bila nilai kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol tidak berbeda secara signifikan.8 Rancangan 

penelitian yang peneliti buat ini merupakan hasil modifikasi dari buku 

Sugiyono yang disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan dan 

digambarkan dalam bentuk desain sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Desain Pretest-Postest Control Group 
 

Kelas Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksperimen  OE1 X1 OE2 

Kontrol OK1 ─ OK2 

 
Keterangan : 

OE1 : pre-test (kelas eksperimen) 
OE2 : post-test (kelas eksperimen) 

OK1 : pre-test (kelas kontrol) 
OK2 : post-test (kelas kontrol) 
X1   : Modelproblem based learning 

─     : Tanpa perlakuan 

 
E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrument adalah alat atau fasilitas yang digunakan pada waktu penelitian 

dengan menggunakan sesuatu metode.9 Karena pada prinsipnya meneliti adalah 

melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam 

penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian 

                                                 
8
 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif..., h. 114. 

9
 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik , (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 192. 
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adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial 

yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.10 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, instrumen penelitian 

adalah alat ukur atau fasilitas yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur 

variabel suatu penelitian. Instrumen berfungsi untuk memudahkan dalam 

penelitian dan hasil yang diperoleh lebih baik, lengkap dan sistematis sehingga 

lebih mudah dikelola. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah; (1) 

kuesioner motivasi belajar, (2) tes hasil belajar, (3)lembar observasi, dan (4) 

dokumentasi. Instrumen yang dimaksudkan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Kuesioner (angket) yang digunakan adalah motivasi belajar. Angket digunakan 

untuk menentukan kategori motivasi belajar siswa dalam kategori tinggi, 

sedang, rendah. Angket yang peneliti gunakan merupakan angket yang sudah 

baku dan sudah pernah diuji sebelumnya pada mata kuliah metodelogi 

penelitian. Model skala motivasi belajar yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala likert, dimana tiap item terdiri dari empat (4) alternatif jawaban 

dengan kriteria sebagai berikut.  

Tabel 3.5. Kriteria Skor Angket Motivasi Belajar 
 

Jawaban 
Skor Pertanyaan  

Positif Negatif 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

 

                                                 
10

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., h. 166. 
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Indikator dari variabel motivasi belajar diperoleh dari teori yang 

dikemukakan oleh Sardiman A.M mengenai ciri-ciri motivasi belajar. Kisi-kisi 

angket motivasi belajar disajikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.6. Kisi – kisi Kuesioner (angket) Motivasi Belajar 
 

Variabel  Indikator 
Pernyataan Jumlah 

Soal Positif Negatif 

 

 

 

Motivasi 

Belajar 

 

 

 

 

Tekun dalam menghadapi tugas 1, 2, 3 4 4 

Ulet dalam menghadapi kesulitan 5, 7 6 3 

Menunjukkan minat  9, 11 8, 10 4 

Senang bekerja mandiri  12, 13 14 3 

Cepat bosan pada tugas-tugas rutin 15, 17 16, 18 4 

Dapat mempertahankan pendapatnya 19, 20,22 21, 23 5 

Tidak mudah melepas hal yang diyakin i 

itu 
26, 27 24, 25 4 

Senang mencari dan memecahkan 

masalah soal-soal 
28, 29 30 3 

Jumlah Butir 30 

 
Tolak ukur untuk menginterpretasikan motivasi belajar tiap kelas perlakuan 

digunakan kriteria sebagai berikut:11 

Tabel 3.7. Kategori Motivasi Belajar 
 

Interval  Kategori 

X ≥x + SD Tinggi 

x − SD ≤X <x + SD Sedang 

X <x – SD Rendah 

Keterangan : 
x: rata-rata 

SD : standar deviasi 
 

2. Tes yaitu teknik pengunpulan data dengan cara memberikan sejumlah item 

pertanyaan mengenai materi cahaya dan alat optik kepada subjek penelitian. 

Pada penelitian ini model tes digunakan untuk mengumpulkan kemampuan 

awal dan tingkat pengetahuan siswa. Tes dalam penelitian ini berbentuk tes 

tertulis dengan bentuk essay yang memuat beberapa pertanyaan soal 

                                                 
11

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , (Jakarta: 

RinekaKarya 2008), h . 230. 
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tentangkonsep cahaya dan alat optik. Jika siswa menjawab benar diberi nilai 

sesuai dengan bobot soal yang dijawab.  

Instrumen penelitianberupa soal uraian untuk mengukur hasil belajar dengan 

menggunakan taksonomi bloom C1-C6 dengan criteria yaitu: C1-C2: soal mudah, 

C3-C4: soal sedang, dan C5-C6: soal sukar/sulit. Jika siswa menjawab benar 

diberi nilai sesuai dengan bobot  pada setiap soal. Keadaan kisi-kisi soal 

mengukur hasil belajar disajikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.8. Kisi – kisi Soal mengukur Hasil Belajar 
 

Indikator 

Jenjang Kemampuan dan 

Tingkat Kemudahan Skor 

Total 

Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sukar 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1. Menyelidiki pembiasan 

cahaya 6       
Terlampir 

2. Menganalisis keterkaitan  

antara titik fokus, jarak 

benda, dan jarak bayangan 

pada cermin cekung 

  

1 

    

3. Mengukur jarak fokus 

cermin cekung 
      

4. Menghitung jarak bayangan 

pada cermin cembung    

8 

 

3 

 

5. Menjelaskan letak bayangan 

melalui persamaan umum 

cermin  

     

6. Menghitung kekuatan lensa 

cembung 
  5     

7. Menjelaskan letak bayangan 

melalui persamaan umum 

lensa 

   2    

8. Menyelidiki pembentukan 

bayangan pada mata 

manusia 

   

7 

   

9. Menyebutkan struktur dan 

fungsi bagian mata        

10. Menjelaskan gangguan pada 

mata 
 9   4   

11. Menjelaskan pembentukan 

bayangan pada kamera, lup, 

mikroskop, dan teleskop 

 10      
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3. Lembar observasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengamati penerapan model problem based learning dalam pembelajaran IPA. 

Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa format 

pengamatan (daftar chek list) dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang 

aktivitas siswa dan guru selama kegiatan pembelajaran, seperti interaksi guru 

dengan siswa, siswa dengan siswa lainnya, materi pelajaran, metode 

pembelajaran, partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan keberhasilan 

pembelajaran siswa dengan menggunakan model pembelajaran PBL. 

 

F. Validitas dan Reabilitas Instrumen 

Instrumen yang telah disusun sebelumnya, terlebih dahulu harus di uji 

coba sebelum dipergunakan sebagai pengumpul data untuk mendapatkan 

instrumen yang valid dan reliabel. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

adalah instrumen tes hasil belajar dan angket motivasi. Kuesioner motivasi belajar 

pada penelitian di uji validitasnya dengan menggunakan rumus product-moment 

dan uji  reliabilitas. Sedangkan untuk tes hasil belajar dilakukan pengujian yang 

sama dengan kuesioner motivasi belajar hanya saja dalam pengujian validitas tes 

terdapat analisis butir soal yakni analisis tingkat kesukaran dan daya pembeda.  

Langkah- langkah uji validitas dan reliabilitas instrumen tes dan kuesioner, 

secara berturut-turut diuraikan sebagai berikut: 

1. Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi.  Sebaliknya, instrumen yang kurang valid 
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berarti memiliki validitas rendah.12 Validitas adalah alat ukur untuk 

mengetahui data yang diteliti apakah valid atau tidak valid dalam suatu 

instrumen.13 Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat atau tidak mengukur tingkat ketepatan 

tes yaitu mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk menguji validitas 

dapat digunakan rumus product – moment, sebagai berikut:14 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁  ∑𝑋𝑌 –(∑𝑋)(∑𝑌)

 {𝑁 ∑𝑋2 –(∑𝑋)2} {𝑁 ∑𝑌2 – (∑𝑌)2} 
    (1) 

Keterangan: 
rxy  = koefisien korelasi x dan y 

N  = jumlah subyek 
ΣX  = jumlah skor item 

ΣY  = jumlah skor total 

Untuk menginterprestasikan kofisien korelasi yang te lah diperoleh 

adalah dengan melihat tabel nilai r product moment. Untuk 

menginterprestasikan tingkat validitasnya, maka kofisien  korelasinya 

dikategorikan pada kriteria nilai berikut: 

Tabel 3.9. Kriteria Validitas Butir Soal 
 

Nilai Validitas 

0,80 ≤ rxy ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 ≤ rxy ≤ 0,80 Tinggi  

0,40 ≤ rxy ≤ 0,60 Sedang  

0,20 ≤ rxy ≤ 0,40 Rendah  

0,00 ≤ rxy ≤ 0,20 Sangat rendah 

                                                 
12

Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian...., h. 211. 
13

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), h. 121. 
14

Zainal Arifin, Penenlitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru , (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2012), h. 254. 
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Setelah diperoleh hasil validitas tersebut kemudian diuji juga tingkat 

signifikansinya dengan menggunakan rumus:15 

𝑡 =  
𝑟  𝑛− 2

 1 − 𝑟2
     (2) 

Nilai thitung kemudian dibandingkan dengan nilai ttabel dengan taraf signifikansi 

0,05 dengan derajat kebebasan (dk) = n – 2. Apabila thitung > ttabel, berarti 

korelasi tersebut signifikan atau berarti.16 

Uji coba instrumen dalam penelitian ini dilakukan di kelas IX SMP 

Negeri 12 Konawe Selatan. Uji coba instrumen tes dilakukan pada tanggal 17 

Maret 2019 di kelas IX A dengan jumlah 20 siswa. Uji coba dilakukan untuk 

mengetahui validitas dan realibilitas instrumen. Hasil perhitungan validitas 

tes kognitif dengan menggunakan rumus product – moment sebagaimana 

proses terlampir diperoleh hasil sebagaimana tertera pada tabel 3.10 berikut. 

Tabel 3.10 Nilai Validitas Tes Kognitif 

 

Nomor 

Soal 
rxy thitung Alfa dk  ttabel Keterangan 

1 0,6055 3,3163 0,05 19 2,0930 valid  

2 0,6438 3,6674 0,05 19 2,0930 valid  

3 0,5975 3,2483 0,05 19 2,0930 valid  

4 0,7386 4,7750 0,05 19 2,0930 valid  

5 0,6169 3,4169 0,05 19 2,0930 valid  

6 0,7239 4,5738 0,05 19 2,0930 valid  

7 0,7395 4,7889 0,05 19 2,0930 valid  

8 0,6866 4,1161 0,05 19 2,0930 valid  

9 0,8008 5,8286 0,05 19 2,0930 valid  

10 0,8158 6,1488 0,05 19 2,0930 valid  

Sumber: analisis excel (Lampiran A.3 hal.98.) 

                                                 
15

Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan , (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2009), h. 149. 
16

Nana Sudjana dan Ibrahim,Penelitian dan Penilaian...,  h. 149 



43 

 

 

 

Analisis butir soal atau analisis item adalah pengkajian pertanyaan-

pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas 

yang memadai. Ada dua jenis analisis butir soal, yakni analisis tingkat 

kesukaran soal dan analisis daya pembeda disamping validitas dan 

reliabilitas.17 

a. Analisis tingkat kesukaran 

Menganalisis tingkat kesukaran soal artinya mengkaji soal-soal tes 

dari segi kesulitannya sehingga dapat diperoleh soal-soal mana yang 

termasuk mudah, sedang dan sukar.18 Cara melakukan analisis untuk 

menentukan tingkat kesukaran soal essai adalah dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut:19 

TK = 
SkA + SkB – (2n X Sk min)

2n X (Sk mak – Sk min)
      (3) 

Keterangan:  
TK    = tingkat kesukaran 

SkA   = jumlah skor jawaban kelas atas 
SkB   = jumlah skor jawaban kelas bawah 
n    = jumlah sampel kelas atas atau bawah 

Sk. Mak  = skor maksimal 
Sk. Min  = skor minimal 

 
Kriteria indeks kesulitan soal dikategorikan sebagai berikut: 

0 – 0,30 = soal kategori sukar 

0,31 – 0,70 = soal kategori sedang 

0,71 – 1,00 = soal kategori mudah 

                                                 
17

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2017), h. 135. 
18

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses..., h. 135. 
19

 Dedi Sutedi, Penelitian Pendidikan Bahasa Jepang,(Bandung: Humaniora Utama 

Press, 2009), h. 216. 
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Hasil perhitungan tingkat kesukaran tes kognitif dengan 

menggunakan rumus sebagaimana proses terlampir diperoleh hasil 

sebagaimana tertera pada tabel 3.11 berikut. 

Tabel 3.11 Nilai Tingkat Kesukaran Tes Kognitif 
 

Nomor 

Soal 

Rata-

rata 

Tingkat 

Kesuran 
Keterangan 

1 3,4 0,85 Mudah 

2 6,3 0,63 Sedang 

3 6,6 0,55 Sedang 

4 5,2 0,43 Sedang 

5 2,35 0,587 Sedang 

6 0,65 0,325 Sedang 

7 2,61 0,435 Sedang 

8 1,05 0,13 Sukar 

9 2,1 0,35 Sedang 

10 2 0,33 Sedang 

Sumber: analisis excel 2007 (Lampiran A.6 hal 100 ) 

b. Analisis daya pembeda 

Menganalisis daya pembeda artinya mengkaji soal-soal tes dari 

segi kesanggupan tes tersebut dalam membedakan siswa yang termasuk ke 

dalam kategori lemah atau rendah dan kategori kuat atau tinggi 

prestasinya.20 Rumus untuk menentukan daya pembeda adalah:21 

DP =  
SkA - SkB

n  (Sk mak – Sk min)
(4) 

Keterangan: 
DP    = daya pembeda 
Sk A   = jumlah skor jawaban atas 

Sk B   = jumlah skor jawaban bawah 
n    = jumlah sampel kelas atas atau bawah 

Sk.mak  = skor maksimal 
Sk.min  = skor minimal 

                                                 
20

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses..., h. 135. 
21

Dedi Sutedi, Penelitian Pendidikan Bahasa...,  h. 217. 
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Tolak ukur untuk menginterpretasikan daya pembeda tiap butir soal 

digunakan kriteria sebagai berikut:22 

Tabel 3.12. Kriteria Daya Pembeda Butir Soal 
 

Rentang Kriteria Daya Pembeda  

0 – 0,20 Jelek  

0,21 – 0,40 Cukup   

0,41 – 0,70 Baik  

0,71 – 1,00 Baik sekali 

 (negatif) Semuanya tidak baik 

Hasil perhitungan daya pembeda tes kognitif dengan menggunakan rumus 

sebagaimana proses terlampir diperoleh hasil semua soalnya dikategorikan 

sangat baik. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah dikatakan baik. Dengan demikian suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap.23 

Rumus yang digunakan adalah rumus alpha cronbach, karena rumus alpha 

cronbach digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 0 

dan 1, misalnya angket atau soal bentuk uraian. 24 Rumus alpha cronbac hadalah 

sebagai berikut: 

𝑟 =
𝑘

(𝑘 − 1) 
 1 − 

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2         (5) 

 

                                                 
22

Suharsimi Arikunto,  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

h. 232. 
23

Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian...., h. 211. 
24

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., h.365. 
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Keterangan:  

          r  = koefisien reliabilitas instrument 
k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
∑𝜎𝑏

2 = total varians butir 

𝜎𝑡
2 = totalvarians 

Tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas alat evaluasi 

dapat digunakan tolak ukur sebagai berikut:25 

Tabel 3.13. Tolak Ukur Reliabilitas Alat Evaluasi 
 

Rentang Kriteria 

0,80 - 1,00  Sangat Tinggi 

0,60 - 0,80 Tinggi 

0,40 - 0,60 Sedang 

0,20 -0,40 Rendah 

0,00 - 0,20 Sangat Rendah 

Hasil perhitungan reliabilitas tes kognitif dengan menggunakan rumus 

alpha cronbach sebagaimana proses terlampir diperoleh hasil sebagaimana 

tertera pada tabel 3.14 berikut. 

Tabel 3.14 Nilai Reliabilitas Tes Kognitif 
 

Nomor Soal  Varians 

1 1,2 

2 12,6421 

3 7,516 

4 19,6421 

5 2,9763 

6 0,8711 

7 9,0752 

8 3,1026 

9 7,7789 

10 7,5789 

Jumlah varians 72,3831 

Varians Total 291,0526 

Reliab ilitas 0,8348 

Sumber: (Lampiran A.4 hal 98) 

                                                 
25

Suharsimi Arikunto,  Dasar-Dasar Evaluasi..., h. 89. 
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G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari data yang berupa 

data kuantitatif. Maka rancangan analisis data yang digunakan juga menggunakan 

teknik analisis data kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data terkumpul dari seluruh responden atau sumber 

data lain terkumpul.26 

Ada dua hal pokok yang harus dilakukan oleh peneliti saat melakukan 

pengolahan data kuantitatif, yakni pertama memilih teknik statistik mana yang 

tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua, mempersiapkan dan memilih 

software bila pengolahan data dilakukan secara elektronis. Ketiga, melaksanakan 

pengolaha data.27 Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji- t (t-

test). Sebelum dilakukan uji-t, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas sebagai syarat agar bisa dilakukan penelitian.  

1. Uji Prasyarat 

      a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang 

digunakan pada penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Pengujian normalitas ini menggunakan one-sample kolmogorov-smirnov. 

Data dikatakan berdistribusi normal jika pada output kolmogorov- smirnov harga 

koefisien Asymptotic Sig > dari nilai alpha yang ditentukan, yaitu 5% (0,05). 

Sebaliknya jika harga koefisien Asymptotic Sig <0,05 maka data dinyatakan tidak 

berdistribusi normal. 

                                                 
26

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif...,h. 207. 
27

Rully Indrawandan Poppy Yuniawat i, Metodelogi Penelitian, (Bandung: 

RefikaAditama, 2016), h. 160. 
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      b. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang 

digunakan pada penelitian ini memiliki variansi yang sama (homogen) atau tidak.  

Pengujian homogenitas ini menggunakan uji levene. Data dikatakan homogen jika 

pada output uji levene > nilai tabel, atauharga koefisien Sig > dari nilai alpha 

yang ditentukan, yaitu 5% (0,05).  Sebaliknya jika uji levene < nilai tabel, atau 

harga koefisien Sig < 0,05 maka data dinyatakan tidak homogen. 

2. Uji Hipotesis 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Hipotesis I 

H0: μ1 = μ2 (Tidak terdapat perbedaan pengaruh penerapan model PBL dan 

model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPA siswa) 

H1: 𝜇1 > 𝜇2(Penerapan model PBL berpengaruh lebih baik daripada model 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPA siswa) 

Hipotesis II 

H0: 𝜇11 = 𝜇12 (Tidak terdapat perbedaan pengaruh penerapan model PBL dan 

model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPA siswa 

khususnya siswa yang memiliki motiasi tinggi) 

H1: 𝜇11 > 𝜇12 (Penerapan model PBL berpengaruh lebih baik daripada model 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPA siswa khususnya 

siswa yang memiliki motiasi tinggi) 
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Hipotesis III 

H0: 𝜇21 = 𝜇22 (Tidak terdapat perbedaan pengaruh penerapan model PBL dan 

model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPA siswa 

khususnya siswa yang memiliki motiasi sedang) 

H1: 𝜇21 > 𝜇22 (Penerapan model PBL berpengaruh lebih baik daripada model 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPA siswa khususnya 

siswa yang memiliki motiasi sedang) 

Hipotesis IV 

H0: 𝜇31 = 𝜇32 (Tidak terdapat perbedaan pengaruh penerapan model PBL dan 

model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPA siswa 

khususnya siswa yang memiliki motiasi rendah) 

H1: 𝜇31> 𝜇32 (Penerapan model PBL berpengaruh lebih baik daripada model 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPA siswa khususnya 

siswa yang memiliki motiasi rendah) 

Pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan uji-t 

(t-test),dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Taraf Signifikansi ( α ) = 0,05 atau 5% 

b. Kriteria yang digunakan dalam Uji-t adalah : 

Ho diterima apabila Sig > 0,05, atau thitung< ttabel 

Ho ditolak apabila Sig < 0,05 atau thitung> ttabel 

Pengujian rerata (uji-t) merupakan salah satu teknik statistik parametrik.  

Uji ini digunakan menguji hipotesa komparatif (uji perbedaan) untuk sampel kecil 
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dan varian populasi tidak diketahui. Uji atau analisis ini digolongkan menjadi tiga 

jenis, yaitu: one sample t-test, paired sample t-test, dan independent sample t-test. 

Uji t yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  independent sample t-test. 

Independent sample t-test adalah uji yang digunakan untuk membandingkan dua 

kelasrerata dari dua sampel yang berbeda (independent). Tujuannya adalah untuk 

mengetahui apakah kedua kelas tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama 

ataukah tidak sama secara signifikan.  
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H. Prosedur Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat prosedur dan alur penelitian 

yang dilaksanakan sebagaimana digambarkan sebagai berikut:  

Gambar 3.1 Prosedur dan Alur Penelitian 
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Bagan di atas menunjukkan prosedur atau alur kegiatan  penelitian yang 

menjelaskan tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan mulai dari latar 

belakang masalah, pelaksanaan eksperimen, pengumpulan dan pengolahan data 

sampai pada hasil penelitian. Secara garis besar langkah- langkah pelaksanaannya 

dapat diuraikan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:  

1. Tahap Persiapan 

Langkah- langkah yang dilakukan pada tahap persiapan antara lain: (1) 

melakukan observasi (survei awal) di SMP Negeri 12 Konawe Selatan, (2) 

mengkaji literatur dan kurikulum ipa untuk smp, (3) menganalisis masalah, (4) 

menentukan konsep pokok bahasan yang akan diteliti, (5)  menentukan jadwal 

pelaksanaan penelitian bersama guru IPA, (6) membuat perangkat 

pembelajaran dan instrumen penelitian, (7) melaksanakan uji-coba dan validasi 

instrumen penelitian, (8) merevisi perangkat pembelajaran dan instrumen 

penelitian sesuai hasil validasi dan reabilitasnya, (9) mengurus surat izin untuk 

mengadakan penelitian, (10) melakukan pertemuan dengan guru ipa dengan 

agenda sosialisasi (persamaan persepsi) tentang model pembelajaran yang 

diterapkan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Langkah- langkah pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 

memberikan tes awal (pretes) kepada seluruh siswa yang menjadi objek 

penelitian, untuk mendapatkan data kemampuan awal siswa sebelum diberikan 

perlakuan, (2) memberikan kuesioner (angket) kepada siswa secara 

keseluruhan untuk mengetahui motivasi siswa sebelum melakukan 
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pembelajaran IPA. (3) menentukan kelas eksperimen secara acak berdasarkan 

kemampuan awal yang diperoleh dari hasil tes awal, (4) memberikan  

perlakuan (eksperimen) dengan model pembelajaran PBL dan model 

konvensional pada materi/konsep IPA tentang cahaya dan alat optik, (5) 

melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dan guru selama pelajaran 

berlangsung, (6)  memberikan  tes akhir (post-tes) kepada siswa kelas yang 

diberi perlakuan (ekperimen) model pembelajaran PBL dengan materi/konsep 

cahaya dan alat optik untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar 

siswa setelah mengalami proses pembelajaran.  

3. Tahap Akhir 

Langkah- langkah dalam tahap akhir penelitian ini meliputi: (1) 

mengumpulkan dan mengelompokkan data hasil tes akhir (post-tes) dari semua 

kelas, (2) menganalisis data secara deskriptif dan inferensial dengan 

menggunakan uji statistika berdasarkan uji persyaratan pengujian hipotesis dan 

menginterpretasi data hasil analisis kemudian menarik kesimpulan, dan (3) 

penulisan laporan hasil penelitian.  

 

 

 

 

 

 


