
 
 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Metode Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah Penelitian kuantitatif. Penelitian Kuantitatif 

merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran 

secara objektif terhadap fenomena sosial. Untuk melakukan pengukuran, setiap 

fenomena sosial dijabarkan dalam beberapa komponen masalah, variabel dan 

indikator. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan 

menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan 

dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian sentrall dalam 

penelitian kuantitatif, karena hal tersebut memberikan hubungan yang 

fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan 

hubungan kuantitatif. 

 Berdasarkan pertimbangan yang ada maka penulis menggunakan 

metode penelitian expost facto. Penelitian expost facto merupakan penelitian yang 

bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala 

atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang 

menyebabkan perubahan pada variable bebas yang secara keseluruhan sudah 

terjadi (Widarto, 2013:3). Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui dan 

mengkaji perbedaan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kreatif fisika 

siswa di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari perbedaan gender siswa. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap, Tahun Ajaran 2020 - 

2021 di MAN Pulau Taliabu yang beralamat di Jalan Al-Amanah, Desa Onemay, 

Kec. Taliabu Barat Laut, Kab. Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. 

 

3.3 Poppulasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

subyak/obyek yang mempunyai kualitas pendidikan dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2015 : 117). Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa-siswi kelas X IPA MAN Pulau Taliabu, Desa Onemay Kec. Taliabu 

Barat Laut, Kab. Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara tahun ajaran 

2020/2021 yang berjumlah 25 orang. 

 

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah dengan 

menggunakan  teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 

(Sugiyono, 2015, h. 82). Sampel yang diambil adalah 25 orang siswa. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk 

mengungkap atau menjaring informasi dari responden sesuai lingkup penelitian 

(V. Wiratna, 2014, h. 74).  

3.4.1 Nontes angket, Angket bertujuan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap karakteristik gender siswa. 

3.4.2 Tes yang digunakan adalah tes kemampuan kognitif berupa tes soal-

soal mengenai pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kreatif 

siswa. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Wiratna, 2014, h. 76). Instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu: 

3.5.1 Angket/kuisioner BEM, merupakan sejumlah pertanyaan mengenai 

sifa-sifat kepribadian yang dimiliki seseorang. Setiap siswa akan 

diminta untuk memberikan penilaian terhadap 60 sifat dalam skala ini 

untuk melukiskan kepribadian dirinya, dengan cara 

memilih/mencentang angka 1 sampai 7 sesuai dengan kesesuaian sifat 

itu dangan kepribadiannya pada kolom jawaban yang tersedia. Lembar 
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kerja angket kepribadian tersebut dapat dilihat pada lampiran halaman 

115-118. 

3.5.2 Soal Pemahaman Konsep dan Kemampuan Berpikir Kreatif Fisika, 

bentuk soal yang digunakan pada penelitian ini adalah soal uraian 

dimana 7 nomor untuk soal Pemahaman Konsep dan 4 nomor untuk 

soal Kemampuan Berpikir Kreatif. Kisi-kisi soal uraian pemahaman 

konsep dan kemampuan berpikir kreatif fisika siswa dapat dilihat pada 

lampiran halaman 119-125. 

 

3.6 Uji Coba Instrumen 

3.6.1 Validitas 

Uji coba instrumen dilakukan untuk mendapatkan data yang akan 

diolah untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen tersebut. Adapun 

untuk uji validitas angket gender yaitu menggunakan korelasi Product 

Moment. Untuk mengkorelasikan skor setiap item dengan skor totalnya 

dengan digunakan korelasi product moment dari pearson. Rumus tersebut 

adalah sebagai berikut: 

r= 
  ∑      (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑  (∑ ) +
 

Keterangan: 

r     = koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dalam hal ini variabel X 

adalah skor tiap item/faktor dan Y adalah skor total. 

N    = jumlah subyek (responden). 

    =  produk dari X dan Y 
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      =  jumlah skor per item 

      =  jumlah skor total 

( )2
 = jumlah nilai X yang dikuadratkan 

(  )2
 = jumlah nilai Y yang dikuadratkan 

Tabel 3.1 Kriteria Validitas Instrumen Tes 
 

Interval Validitas  Kriteria 

0,80 <rxy≤ 1,00 Sangat Valid 

0,60 <rxy≤ 0,80 Valid 

0,40 <rxy≤ 0,60 Sedang  

0,20 <rxy≤ 0,40 Tidak Valid 

0,00 <rxy≤ 0,20 Sangat Tidak Valid 

Sumber: Anas, 2007, h. 181 

 

Item pernyataan yang tidak valid tidak akan digunakan, sedangkan 

item yang valid tentu akan digunakan untuk mengetahui sifat-sifat 

kepribadian setiap siswa. Pada angket yang telah disediakan seperti pada 

Lampiran 1 terdapat 60 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas maka 

terdapat 56 item yang valid dan terdapat 4 item yang tidak valid. Kemudian, 

pada soal pemahaman konsep yang telah disediakan seperti pada Lampiran 2 

terdapat 7 nomor soal essay dan semuanya valid, begitu pula pada Lampiran 

3 soal kemampuan berpikir kreatif terdapat 4 nomor dan semuanya valid. 

Untuk uji validitas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11 untuk uji 

validitas angket, Lampiran 12 untuk uji validitas soal pemahaman konsep dan 

Lampiran 13 untuk uji validitas soal kemampuan berpikir kreatif pada 

halaman 148-150. 
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3.6.2 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketetapan suatu instrumen apabila diteskan 

kepada subjek yang sama (Suharsimi, 2012, h. 104).  Adapun teknik 

mencari reliabilitas untuk angket motivasi menggunakan rumus Alpha, 

sebagai berikut: 

     
 

   
(  

∑  
 

  
 ) 

Keterangan: 

     reliabilitas yang dicari 

∑  
  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
 = varians total 

   banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes 

   bilangan konstan 

Tabel 3.2 Kategori Koefisien Reliabilitas 

Interval Reliabilitas Kriteria 

0,80 <r11≤ 1,00 Sangat Reliabel 

0,60 <r11≤ 0,80 Reliabel 

0,40 <r11≤ 0,60 Sedang  

0,20 <r11≤ 0,40 Tidak Reliabel 

-1,00 <r11≤ 0,20 Sangat Tidak Reliabel 

Sumber: Anas, 2007, h. 253 

Setelah diadakan uji validitas, maka selanjutnya dilakukan uji 

reliabilitas pada instrumen. Pada instrumen angket hasil uji reliabiltasnya 

yaitu 0,9 dan ini tergolong sangat reliabel. Kemudian, pada instrumen soal 

pemahaman konsep hasil uji reliabiltasnya yaitu 0,7 dan ini tergolong 

reliabel. Selanjutnya, pada instrumen soal kemampuan berpikir kreatif hasil 
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uji reliabiltasnya yaitu 0,6 dan ini tergolong reliabel Untuk perhitungan 

lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 14-16 halaman 151-153. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 

2016:147). Analisis deskriptif juga digunakan untuk mendeskripsikan skor 

dari semua variabel dalam penelitian ini. 

Cara pengkategorisasian subjek penelitian dalam kategorisasi 

identitas peran gender dilakukan dengan metode median split, yaitu 

dengan membandingkan rata-rata skor maskulin dan skor feminin subjek 

dengan median skor maskulin dan skor feminin kelompok sampel. Subjek 

dikatakan memiliki identitas peran maskulin jika nilai rata-rata pada item 

maskulinnya berada di atas nilai tengah kelompok dan nilai rata-rata pada 

item feminin berada di bawah nilai tengah kelompok. Begitu pula dengan 

identitas peran feminin, subjek dikatakan memiliki identitas peran feminin 

jika nilai rata-rata pada item femininnya berada di atas nilai tengah 

kelompok dan nilai rata-rata pada item maskulinnya berada di atas nilai 

tengah kelompok. Sedangkan jika kedua nilai rata-rata pada item maskulin 

dan item feminin berada di atas nilai tengah kelompok maka subjek 



42 

 

 

dikatakan memiliki identitas peran androgini. Sebaliknya, jika subjek 

mendapatkan nilai rata-rata pada kedua item maskulin dan item feminin di 

bawah nilai tengah kelompok maka subjek tersebut dikatakan memiliki 

identitas peran gender yang tak terbedakan. 

Tabel 3.3 Pengkategorisasian Identitas Peran Gender Subjek Dengan 

median split 

 

  Rata-rata skor maskulin  

< median ≥ median 

Rata-rata skor 

feminim  

< median Tak terbedakan (low-

low) 

Maskulin (low 

fem-high masc) 

≥ median Faminim (high fem-

masc 

Androgini 

(high-high) 

 

Rumus yang digunakan untuk mencari nilai tengah atau median adalah; 

      *
     ⁄

  
+   

Dimana; 

   = Median 

  = Skor nyata bahwa dari interval skor yang mengandung median 

  = Jumlah angka dalam distribusi total 

   = Jumlah angka dibawah skor median 

   = Jumlah angka dalam interval median 

  = Ukuran interval 

 Setelah diketahui median item maskulin dan median item feminim 

maka dilakukan perbandingan rata-rata skor maskulin dan feminim subjek 

dengan median kelompok. Dari pengkategorisasian 25 subjek kemudian 

diketahui bahwa subjek yang termasuk kelompok identitas peran maskulin 
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berjumlah 10 orang (2 laki-laki dan 8 perempuan), yang termasuk identitas 

peran feminim berjumlah 5 orang (3 laki-laki dan 2 perempuan), yang 

termasuk identitas peran androgini berjumlah 5 orang (2 laki-laki dan 3 

perempuan), dan yang termasuk identitas peran tidak terbedakan 

berjumlah 5 orang (2 laki-laki dan 3 perempuan). Untuk 

pengkategorisasian gender selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 26 

halaman 163. 

  Kemudian data pemahaman konsep dan kemampuan berpikir 

kreatif yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Menghitung rata-rata 

 ̅   
∑    
   

 
  

Keterangan:  

 ̅    = rata-rata hitung  

      = data ke-I sampai ke-n  

n    = banyaknya data 

 

2. Rumus simpangan baku  

    √
∑(     ̅)

 

(   )
  

Keterangan : 

  = standar deviasi (simpangan baku) 

                 

 ̅ = rata-rata 
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  ukuran sampel 

Untuk pengkategorian tingkat pemahaman konsep dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa peneliti menggunakan pedoman dari 

Azwar (2014) adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 Pengkategorisasian Pemahaman Konsep dan Kemampuan 

Berpikir Kreatif Fisika Siswa 

 

Skor Kategori 

  X < (M – 1,0SD) Rendah 

(M – 1,0SD) ≤ X < (M + 1,0SD) Sedang 

(M + 1,0SD) ≤ X Tinggi 

  
 

3.7.2 Statistika Inferensial 

Statistika inferensial sering juga disebut statistik induktif, 

merupakan statistik yang berfungsi menyediakan aturan-aturan atau cara 

yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik 

suatu kesimpulan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dari 

sekumpulan data yang telah diolah (Supardi, 2017:91). Analisis statistika 

inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan. 

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji 

perbedaan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kreatif di masa 

pandemi Covid-19 ditinjau dari perbedaan gender siswa. Untuk Hipotesis 3 

dan 4 dilakukan dengan menggunakan one way Anova dengan terlebih 

dahulu melakukan uji prasyarat analisis yaitu: 
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Tabel 3.5 Tabel One-Way ANOVA 

 

 Populasi Total 

1 2 k 

Sampel X11 X21 Xk1  

X12 X22 Xk2 

... ... ... 

X1n X2n Xkn 

Total T1 T2 Tk T 

Ukuran          N 

Rata-rata   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅  

 

Keterangan: 

Xij = Individu (elemen) ke-i dari sampel j 

k= banyaknya populasi/perlakuan 

nj = banyaknya individu dalam sampel j 

N = S nj (j = 1,2,3, ..., k) = total observasi 

Tj = Jumlah indvidu dalam sampel j 

T = T1 + T2 + ... + Tk = jumlah seluru individu 

 

1. Uji Normalitas Univariat 

Uji normalitas univariat akan menguji normalitas data tiap 

variabel pada data, dan menghasilkan hasil uji normalitas sebanyak 

variabel yang diujikan. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui 

kenormalan distribusi data maka digunakan uji normalitas Kolmogorov 

Smirnov melalui SPSS. Untuk data Pemahaman Konsep  fisika siswa 

diketahui nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov
a
 0,148 dan nilai 

signifikansi Shapiro-Wilk 0,308 > nilai probabilitas (0,05) maka dikatakan 
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berdistribusi Normal, sehingga Analisis dilanjutkan dengan menguji 

Homogenitas varians kelompok sampel menggunakan Uji Levene. 

 

2. Uji Homogenitas Menggunakan Uji Levene 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk memberikan keyakinan 

bahwa sekumpulan data dalam serangkaian analisis memang berasal dari 

populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Uji homogenitas 

digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varians populasi adalah 

sama atau tidak (Supardi, 2017:189). Pengujian dengan uji levene dapat 

dilakukan dengan rumus berikut: 

   
(   )∑   ( ̅   ̅)

  
   

(   )∑ ( ̅    ̅ )
  

   

 

Keterangan: 

n= Jumlah siswa 

k= Banyaknya kelas 

    |      |  

   = rata-rata dari kelompok i 

 ̅  = rata-rata kelompok dari    

 ̅ = rata-rata menyeluruh dari     

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui homogennya suatu data 

maka digunakan uji levene melalui SPSS. Diketahui bahwa Signifikansi 

dari uji Levene > 0,05; yang artinya asumsi homogenitas varians telah 

terpenuhi (error varian antar jenis gender adalah sama). Jika data tidak 
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memenuhi asumsi distribusi normal, maka pengujian dilakukan 

menggunakan uji statistik nonparametrik kruskal-wallis. 

  
  

 (   )
∑

  
 

  

 

   

  (   ) 

Keterangan: 

N = jumlah sampel 

Ri = jumlah peringkat pada kelompok i 

ni = jumlah sampel pada kelompok i 

 

2.7.2.1 Pengujian Hipotesis (ANOVA) 

Anova satu arah (one way anova) digunakan apabila yang akan 

dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Interaksi 

suatu kebersamaan antar faktor dalam mempengaruhi variabel bebas, dengan 

sendirinya pengaruh faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika 

terdapat interaksi berarti efek faktor satu terhadap variabel terikatakan 

mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel 

terikat sejajar (saling berpotongan), maka antara faktor tidak mempunyai 

interaksi. 

Dalam analisis varians ini hipotsis statistik yang diuji adalah: 

H0 :          

H1 : Minimal ada    yang berbeda dari yang lainnya ( i = 1,2,3) 

Untuk pengujian hipotesis tersebut digunakan uji F dengan bantuan tabel 

analisis varians seperti pada tabel berikut: 
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Tabel 3.5 Persiapan Anova 

 

Sumber 

variasi 

DK JK KT F 

Rata-rata 1 RY RY : 1   

Antar 

kelompok 

k-1 AY A=AY : (k-1) F=A/D 

Dalam 

kelompok 

Ʃ(ni-1) DY D=D  : (Ʃ(ni-

1) 

  

Total Ʃni  Ʃ   -   - 

Keterangan: 

RY = (X)
2
/ n 

AY = (Xj)
2
/nj – RY 

JK tot = Xi
2 

DY = JK tot – RY – AY (Sudjana, 2005:305) 

Jika hasil uji F dikonsultasikan dengan F tabel, apabila F hitung > F 

tabel dengan dk1 = (k-1) berbanding dk2 = (ni-1) maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak yang berarti ada perbedaan yang signifikan (Sudjana, 

2005:305) 

2.7.2.2 Statistik Nonparametrik Uji Kruskal-Wallis 

Statistik Kruskal Wallis adalah salah satu peralatan statistika non 

parametrik dalam kelompok prosedur untuk sampel independen. Prosedur ini 

digunakan ketika kita ingin membandingkan dua variabel yang diukur dari 

sampel yang tidak sama (bebas), dimana kelompok yang diperbandingkan 

lebih dari dua. Statistik uji Kruskal-Wallis dapat dituliskan sebagai berikut 

(Junaidi, 2010:4) 
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 (   )
∑

  
 

  

 

   

  (   ) 

Keterangan: 

N = jumlah sampel 

Ri = jumlah peringkat pada kelompok i 

ni = jumlah sampel pada kelompok i 

 

Untuk hipotesis 5 dan 6 pengujian dilakukan dengan menggunakan uji 

t dua sampel berbeda (two indepenent sampel t-test) dengan terlebih dahulu 

melakukan uji prasyarat analisis yaitu: 

1. Uji Normalitas Univariat 

Uji normalitas univariat akan menguji normalitas data tiap variabel 

pada data, dan menghasilkan hasil uji normalitas sebanyak variabel yang 

diujikan. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui kenormalan distribusi data 

maka digunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov melalui SPSS. Untuk 

data Pemahaman Konsep  fisika siswa diketahui nilai signifikansi 

Kolmogorov-Smirnov
a
 0,148 dan nilai signifikansi Shapiro-Wilk 0,308 > 

nilai probabilitas (0,05) maka dikatakan berdistribusi Normal, sehingga 

Analisis dilanjutkan dengan menguji Homogenitas varians kelompok sampel 

menggunakan Uji Levene. 
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2. Uji Homogenitas Menggunakan Uji Levene 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk memberikan keyakinan 

bahwa sekumpulan data dalam serangkaian analisis memang berasal dari 

populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Uji homogenitas 

digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varians populasi adalah 

sama atau tidak (Supardi, 2017:189). Pengujian dengan uji levene dapat 

dilakukan dengan rumus berikut: 

   
(   )∑   ( ̅   ̅)

  
   

(   )∑ ( ̅    ̅ )
  

   

 

Keterangan: 

n= Jumlah siswa 

k= Banyaknya kelas 

    |      |  

   = rata-rata dari kelompok i 

 ̅  = rata-rata kelompok dari    

 ̅ = rata-rata menyeluruh dari     

 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui homogennya suatu data maka 

digunakan uji levene melalui SPSS. Diketahui bahwa Signifikansi dari uji 

Levene > 0,05; yang artinya asumsi homogenitas varians telah terpenuhi 

(error varian antar jenis gender adalah sama). Jika data tidak memenuhi 

asumsi distribusi normal, maka pengujian dilakukan menggunakan uji 

statistik nonparametrik mann-witney u. 
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2.7.3 Uji T Dua Sampel Berbeda/Independen 

Uji-t 2 sampel independen (bebas) adalah metode yang digunakan 

untuk menguji kesamaan rata-rata dari 2 populasi yang bersifat independen, 

dimana peneliti tidak memiliki informasi mengenai ragam populasi. 

Independen maksudnya adalah bahwa populasi yang satu tidak dipengaruhi 

atau tidak berhubungan dengan populasi yang lain. Barangkali, kondisi 

dimana peneliti tidak memiliki informasi mengenai ragam populasi adalah 

kondisi yang paling sering dijumpai di kehidupan nyata. Oleh karena itu 

secara umum, uji-t (baik 1-sampel, 2-sampel, independen maupun paired) 

adalah metode yang paling sering digunakan (Deny, 2008:1). 

Uji t untuk varian yang sama (equal variance) menggunakan rumus 

Polled Varians: 

  
 ̅   ̅ 

√
(    )  

   (    )  
  

        
(
 
  
 
 
  
)

 

 

Uji t untuk varian yang berbeda (unequal variance) menggunakan 

rumus Separated Varians: 

  
 ̅   ̅ 

√
  
 

  
 
  
 

  

 

Keterangan: 

 ̅  = rata-rata sampel 1 

 ̅  = rata-rata sampel 2 
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   = varians sampel 1 

  
   = varians sampel 2 

   = banyaknya sampel pengukuran kelompok pertama 

   = banyaknya sampel pengukuran kelompok kedua 

 

2.7.4 Statistik Nonparametrik Uji Mann-Witney U 

Prosedur nonparametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis 

mengenai median dua populasi yang saling bebas diperkenalkan oleh Mann 

dan Whitney. Prosedur ini dinamakan uji Mann-Whitney (Mann-Whitney 

test). Statistik uji Mann-Whitney dapat diperoleh melalui rumus : 

 

        
  (    )

 
 ∑   

 

        
  (    )

 
 ∑   

 

Keterangan: 

   = jumlah peringkat sampel pertama 

   = jumlah peringkat sampel kedua 

   = sampel pertama 

   = sampel kedua 

   = jumlah rangking pertama 

   = jumlah rangking kedua 


