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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini mengunakan penelitian dengan metode eksperimen ( posttest 

only control desaign). Metode eksperimen yaitu suatu metode yang terdapat dua 

kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol (Noor, 2011: 114). eksperimen 

yang digunakan dalam penelitian adalah true experimental. Ciri utama dari true 

experimental adalah sampel yang daapat digunakan untuk eksperimen maupu 

kelas kontrol diambil secara  random dari populasi tertentu ( sugiyono, 2012: 75). 

Dalam penelitian ini mengunakan dua kelas dipilih secara  random. kelas pertama 

sebagai kelas Eksperimen yang dikenakan perlakuan (diajarkan dengan 

pendekatan pembelajaran Konstruktivisme) sedangkan kelas kedua sebagai kelas 

kontrol yang  tidak dikenakan perlakukan adalah Problem solving (pemecahan 

masalah) tetapi hanya dilakukan pengukuran saja. Kemudian kedua kelas tersebut 

dikenakan pengukuran yang sama.  

3.2 Waktu Dan  Tempat Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April tahun 2019 dan 

Tempat penelitian Penelitian ini dilakukan di SMPN 24 Buton Tengah yang 

berlokasi di Desa banabungi Kec. Talaga Raya. 

3.3. Variabel dan Desain Penelitian  

3.3.1 Variabel Penelitian  

 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel pokok, yaitu pendekatan 

konstruktivisme sebagai variabel bebas dan problem solving (pemecahan masalah) 

sebagai variabel terikat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skersa berikut : 



problem selving (pemecahan 
masalah) 

Pendekatan pembelajaran 
konstruktivisme 
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3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi Penelitian  

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono,2013:297). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di SMPN 24 Buton Tengah 

yang berjumlah 40 siswa terdiri dari 2 kelas dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Populasi Penelitian  

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 VII A 5 15 20 
2 V II B 8 12 20 

 Jumlah  40 
Sumber :  SMPN 24 Buton Tengah 

3.4.2 Sampel Penelitian  

Sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang diambil melalui cara-

cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap 

dianggap bisa mewakili populasi (Sugiyono,2013:297). 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah cluster ramdom 

sampling dengan cara memandang populasi sebagai kelompok-kelompok. Dalam 

hal ini, pada kelas VII SMPN 24 Buton Tengah di pandang sebagai cluster 

kemudian secara acak dipilih dua kelas dengan kemampuan siswa yang homogen 

yaitu VII A dan VII B. Setelah itu dilakukan pemilihan secara acak lagi untuk 

menentukan kelas manakah yang akan dijadikan kelas kontrol dan kelas 
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eksperimen yaitu kelas VII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VII B sebagai 

kelas kontrol. 

Tabel 3.5 Gambar Sampel Penelitian 
No  Kelompok  Kelas  Jumlah siswa 

1 Eksperimen  VII A 20 

2 Kontrol  VII B 20 

 Jumlah   40 

Sumber : SMPN 24 Buton Tengah 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Tes  

Sebelum melakukan pengelolahan  data langkah yang harus ditempuh 

adalah melakukan pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data dalam 

penelitian ini mengunakan tes pilihan  ganda. 

Dalam penelitian instrument berupa Tes yang dilakukan berupa  postest. 

Tes ini untuk mengetahui perbandingan hasil belajar IPA mengunakan model 

pendekatan konstruktivisme dan problem solving (pemecahan masalah) pada mata 

pelajaran pencemaran lingkungan di SMPN 24 Buton Tengah. Kemudian data 

hasil tes yang dikumpulkan daalam penelitian digunakan untuk menjawab 

hipotesis yang telah dirumuskan, karena data yang diperoleh akan dijadikan 

landasan dalam pengambilan kesimpulan. 

3.6 Teknik Analisis Data  

3.6.1 Analisis Validitas Instrumen  

 Validitas menujukan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa 

yang mau diukur (valid measure if it successfully measure the penemohnen.)  
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Suatu Instrumen penelitian dikatakan valid, apabila : 

1) Jika koefesien korelasi product moment  melebihi 0,3. 

2) Jika korelasi product moment > r-tabel (α; n-2),n = jumlah sampel  

3) Nilai Sing ≤ α. 

Validitas tes bertalian dengan tingkat keabsahan atau ketetapan suatu tes 

dalam mengukur apa yang mau diukur. Tes yang valid absah= sahih adalah tes 

yang benar-benar mengukur apa yang diukur. Untuk kepentingan penelitian ini 

mengunakan pengujian validitas konstruk construct validity yaitu bentuk 

pengujian yang mengkorelasikan skor tiap intim soal ( variabel X) dengan skor 

total yang diperoleh ( variabel Y) dengan mengunakan uji korelasi product 

moment pearson yang persamaanya sebagai berikut: 

𝐫 =
𝐧(∑𝐱𝐲)(∑𝐲)

√[𝐧(∑𝐱𝟐) − (∑𝒙)𝟐][𝒏(∑𝒚𝟐) − (∑𝒚)𝟐]
 

Rumus 3.1 product moment pearson ( Sugiyono, 2017). 

Keterangan: 

r : koefesien koreasi anatara variabel X & Y  dengan kriteria pengujian 

pada taraf singnifikan α = 0,05’’ jika rXY ≥  rtabel (valid), dan r < rtabel 

(tidak valid).  

N : jumlah subyek/ Responden  

X : Jumlah skor item (jawaban Responden) 

Y : Jumlah skor total (untuk Responden  N). 

      Hasil perhitungan konnversi mengunakan kriteria sebagai berikut: 

0,91 ≤ r ≤ 1.00 : validitas sangat tinggi (sangat baik) 

0,71 ≤ r ≤ 0,90 : validitas tinggi (baik) 

0,41 ≤ r ≤ 0,70 : validitas sedang (cukup baik) 

0,21 ≤ r ≤ 0,40 : validitas rendah (kurang)  

0,00 ≤ r  ≤ 0,20 : validitas sangat rendah dan  

r < 0,00 : tidak valid  
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Penelahan soal sacara kuantitatif maksudnya adalah penelaahan butir soal 

didasarkan pada data emperik dari butir soal yang bersangkutan. Data emperik ini 

diperoleh dari data yang sudah diujikan. Aspek yang perluh diperhatikan dalam 

analisis butir soal ditelaah dari segi: tingkat kesukaran butir, daya beda butir, dan 

penyebaran pilihan jawaban ( untuk soal bentuk obyetif) frekuensi jawaban dari 

tiap pilihan. 

3.6.2 Analisis Tingkat kesukaran  

Bermutu atau tidaknya butir-butir item hasil belajar pertama-tama dapat 

diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki masing- masing 

butir item tersebut. Butir-butir item hasil belajar dapat dikatakan sebagai butir 

item yang baik, apabila  butir-butir  item  tersebut  tidak  terlalu  sukar dan tidak 

terlalu mudah, dengan kata lain derajat kesukaran item itu adalah sedang atau 

cukup. Angka indek kesukaran dapat diukur dengan rumus: 

𝑃
𝑆

𝐽𝐵
 

Keterangan : 

 P = Indeks kesukaran soal 
 S = Banyaknya  siswa  yang  menjawab  soal  itu dengan betul 

JB = Jumlah seluruh siswa peserta tes 
Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar;  
Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang;  
Soal dengan 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah. 
 

Tingkat kesukaran butir soal dapat mempengaruhi bentuk distrubusi total skor 

tes. Nilai tingkat kesukaran yang dipakai dalm penelitian ini adalah 0,30 P ≤ 0,71.  

 





 

33 
 

r11 = Koefesien reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan 

p = proporsi   subjek   yang   mendapatkan skor 1 

q = proporsi   subjek   yang   mendapatkan skor 0 

  Vt = deviasi  skor total. 

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 0,00 < rxy < 0,20 : sangat rendah 
 0,20 < rxy < 0,40 : rendah  
 0,40 < rxy < 0,60 : sedang  
 0,60 < rxy < 0,80 : tinggi  
 0,80 < rxy <1,00 : sangat  tinggi 

Kriteria pengujian reabilitas tes yaitu setelah dapat r11 tersebut. Harga r11 

dibandingkan dengan harga r product momenct pada r tabel. Jika  r hitung>rtabel   maka  

item tes yang diujicobakan reliabel. 

3.7 Teknis Analisis Data  

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif  

 Penelitian tentang hasil belajar peserta didik yang diperoleh melalui 

pembelajaran konstruktivisme dan pemecahan masalah. Diukur dengan instrument 

tes pengetahuan, yang akan diolah dan dianalisis secara diskriptif. Analisis 

statistik deskriptif, yaitu menghitung rata-rata, median, modus, standar devians, 

variansi, disribusi frekuensi, prsentasi, kategori dan grafik. 

a. Rata-rata  

Setelah pengumpulan data pada kelas penelitian. Selajutnya 

membandingkan skor hasil pengukuran postest. Hal tersebut untuk bahan 

pertimbangan tindakan selajutnya. Skor pengukuran rata-rata tes akhir setalah 

diberi perlakukan pada kelas penelitian.  
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Kemudian menjadi pertimbangan yang terjadi. Rumus yang digunakan 

sebagai berikut: 

M 
∑

 

 Keterangan : 

 M : mean ( rata-rata ) 
 ∑  : jumlah  
 X : nilai  
 N : jumlah individu.( sugiyono, 2017). 

b. Median  

Median yang digunakan mencari nilai tengah dari skor total keseluruhan 

jawaban yang diberikan oleh responden yang telah tersusun dalam distribusi data. 

c. Modus  

Modus adalah nilai yang sering muncul atau yang frekuensinya banyak 

dalam suatu distribusi data. Dalam penelitian ini,  modus yang digunakan untuk 

mencari jawaban yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling banyak 

dari responden. 

d. Disribusi frekuensi 

1) Menetukan jumlah kelas interval  

Untuk menentukan panjang interval, digunakan rumus sturges yaitu: 

K = 1+ 3,3 Log n 

 Keterangan:  

 K = jumlah kelas data 

 n = jumlah data Observasi  

 log = logaritma. 

2) Menghitung rantang data  

Untuk menghitung rantang data digunakan rumus sebagai berikut:  
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Ratang data = skor tertinggi –skor terendah 

3) Menghitung panjang kelas  

Untuk menetukan panjang kelas digunakan rumus sebagai berikut: 

 Panjang kelas  
 

 
 (Sugiyono, 2017) 

e. Varians dan Standar deviasi  

Varians merupakan jumlah kuadrat semua diviasi semua nila-nilai 

individual terhadap rata-raata kelompok. Sedangkan standar  deviasi adalah nilai 

statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaaimana sebaran data dalam 

sampel, serta data titik data individu kemean atau rata-rata nilai sampel atau akar 

dari varian. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:  

 Rumus varian: 

S2 = 
𝒏 ∑ (𝒙𝒊 𝒙)𝟐𝒏

𝒊 𝒏

𝒏 𝟏
 

Rumus standar deviasi :  

S = 
𝒏 ∑ (𝒙𝒊 𝒙)𝟐𝒏

𝒊 𝒏

𝒏 𝟏
 

 Keterangan:  
 S2 = varian  
 S = stantar deviasi  
 Xi = nilai x ke-i  
 x  = rata –rata  
 n = jumlah sampel ( Budiyono, 2009). 
 

f. Tabel kecendenrungan ( kategori )  

Deskripsi selanjutnya adalah menetukan pengkategorian skor (X) yang 

dipeoleh masing-masing variabel. Dari skor tersebut kemudian dibagi menjadi 

empat kategori. Pengkategorian dilaksanakan berdasarkan mean (M), Dan standar 

devasi  (SD) yang diperoleh. Tingkat kecenderungan dibedakan menjadi kategori 

sebagai berikut: 
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X ≥ (M + 1 SD)  : sangat tinggi 
M ≥ X < ( M + 1 SD ) :  tinggi 
( M- 1 SD ) ≤ X  : rendah  
Dibawah ( M -  1 SD ) : sanggat rendah ( Merdapi, dkk, 2010). 
 

3.7.2 Analisis Statistik Iferensial  

 Analisis Statistik Iferensial digunakan menguji hipotesis penelitian. 

Namun sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu melakukan 

pengujian persyaratan analisis (uji asumsi) pengujian persyaratan analisis 

dimaksudkan adalah sebagai berikut:  

a. Pengujian normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah  data yang dianlisis 

berditribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan adalah rumus chi kuadrat:  

X2 = ∑  

Keterangan : 
 X2 = Chi kuadrat  
 Fo = frekuensi yang diobservasi  

 Fn = frekuensi yang diharapkan ( Sugiyono, 2017) 

 Kriteria pengujiannya adalah jika X2 
hitung<X2

tabel dengan derajat kebebasan 

dk = k=13 dengan taraf segnifikan 5% maka Ha, dalam hl lainya maka Ho 

diterima. Apabila data berdistribusi normal, maka analisis statistik selanjutnya 

mengunakan statistik parametris, jika data tidak berdistrubis normal maka analisis 

statistik selanjutnya mengunakan statistik non-praametris. 

b. Pengujian Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari masing-

masing kelompok sampel mempunyai varians yang sama atau tidak, dengan 

sebagai berikut:  
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f hitung = 
   

 
 

 Keterangan:  

 S1
2 = varians terbesar 

 S2
2 = varians terkecil 

 Sumber data yang diuji homegenitas ini akan dinilai posttest  kelas 

penelitian.  Nilai F yang diperoleh dari perhitungan dikonsultasikan denagn F tabel 

dengan α =5%. Jika F hitung < Ftabel, maka tolak Ha, dalam hal lainnya maka Ho 

diterima ( Sdujana, 2010). 

3.8 Pengujian Hipotesis  

Data berdistribusi normal dilakukan uji t untuk melihat perbandingan 

antara model konstruktivisme dan pemecahan masalah terhadap hasil belajar 

siswa IPA, dengan membandingkan hasil belajar siswa melalui tes akhir (posttest) 

pada kelas penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengunakan rumus: 

t = 
𝑿𝟏 𝑿𝟏

𝟐
𝒏𝟐

𝟐 𝟐
𝒏𝟐

𝟐𝒔
 

Keterangan:  

 X 1  = Nilai rata-rata dari kelompok eksperimen 

 X2  =  Nilai rata-rata dari kelompok kontrol 

 S1
2  = Varians dari kelompok eksperimen 

 S2
2 = Varians dari kelompok kontrol 

 S = Standar devasia 

 N1 = Jumlah subyek dari kelompok eksperimen 

 N2 = Jumlah subyek dari kelompok kontrol. 

 Dari t hitung dikonsultasikan dengan t tabel dengan dk = n1- n2 -2 dan taraf 

singnifikan 5%. Kriteria pengujian adalah tolak Ho jika t hitung ≥ t ( 1-α ) (  n1 +n2-

2 ). Untuk t lainnya H1 diterima. 



Uji coba instrumen & revisi  

Pros-test kontrol 

Model kontruktivisme 

Pros-test 

PERLAKUAN 

Pros-test 
Analisis data

Hasil penelitian & kesimpulan 

Penyusun instrumen 

Pelaksanaan penelitian 

pendekatan 
pemecahan masalah 

Studi Literatur Survei Pendahuluan 
Analisi masalah 

Pros-test eksperimen 

 Bagan 3.6 Prosedur penelitian 
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e. Membuat perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian 

f. Melaksanakan uji-coba dan validasi instrumen penelitian. 

g. Merevisi  perangkat  pembelajaran  dan  instrumen  penelitian  sesuai  

hasil validasi dan reliabilitasnya, 

h. Mengurus surat izin untuk mengadakan penelitian, 

i. Melakukan   pertemuan   dengan   guru   IPA dengan   pilihan genda   

sosialisasi (persamaan persepsi) tentang model pembelajaran yang 

diterapkan. 

2) Tahap Pelaksanaan 

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan  tes  akhir (prosttes) kepada seluruh  siswa  yang  menjadi  

obyek penelitian, untuk mendapatkan data akhir sebelum diberikan 

perlakuan, 

b. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol; 

Memberikan  perlakuan  (eksperimen)  dengan  model  pembelajaran   

kontruktivisme  dan  model  pendekatan pemecahan masalah  pada  kelas  

kontrol dengan materi tentang Pencemaran Lingkungan” 

c. Melakukan  pengamatan  terhadap  aktivitas  peserta  didik  dan  guru  

selama pembelajaran berlangsung. 

d. Memberikan  tes  akhir  (posttest)  kepada  peserta  didik  setelah  

diberikan perlakuan pada kedua kolompok guna untuk mengetahui hasil 

belajar setelah mengalami proses pembelajaran. 
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3) Tahap akhir 

Langkah-langkah dalam tahap akhir penelitian ini meliputi: 

a. Mengumpulkan  dan  mengolah  data  hasil  tes  akhir  (postest)  dari  

semua kelompok. 

b. Menganalisis data secara deskriptif dan inferensial dengan  

menggunakan aplikasi ecxel pengujian hipotesis dan mengiterpretasi 

data hasil analisis kemudian menarik kesimpulan. 

c. Penulisan laporan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


