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BAB III
BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka penelitian ini termasuk jenis
penelitian dan pengembangan (Research and development). Model penelitian
pengembangan

yang

digunakan

merujuk

pada

model

penelitian

dan

pengembangan pendidikan yang dikembangkan oleh Borg dan Gall (1983).
Rangkaian langkah-langkah penelitian dan pengembangan dilakukan secara siklis,
dan setiap langkah yang akan dilalui atau dilakukan selalu mengacu pada hasil
langkah sebelumnya hingga pada akhirnya diperoleh suatu produk pendidikan
yang baru.
Jenis penelitian R&D pada penelitian ini dimanfaatkan untuk menghasilkan
model pembelajaran Guided Inquiry dengan Multi Representasi (GIMuR) yang
meliputi rencana pembelajaran, skenario pembelajaran, bahan ajar serta alat-alat
evaluasi. Model yang dikembangkan ini diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan generik sains peserta didik SMA.
B. Prosedur Pengembangan
Borg & Gall (1983) telah menyusun rangkaian tahapan atau langkah yang
ditempuh dalam menghasilkan produk pendidikan, yang berdasarkan penelitian
dan siap digunakan di sekolah-sekolah. Tahapan-tahapan tersebut seperti yang
disajikan pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.1. Langkah Penelitian Pengembangan Borg & Gall (1983)
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Secara garis besar penelitian dan pengembangan terdiri atas 4 tahap seperti
disajikan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Bagan 4 fase penelitian dan pengembangan

Penjelasan singkat dari bagan Gambar 3.2 adalah sebagai berikut.
1. Memilih produk yang akan dikembangkan berdasarkan analisis
lapangan.
Langkah pertama dalam R&D adalah memilih produk yang akan
dikembangkan. Pemilihan didasarkan pada hasil analisis produk yang sudah ada
(existing product) dan hasil analisis kebutuhan. Kriteria pemi- lihan produk antara
lain mencakup (1) apakah produk yang akan dikembangkan memenuhi
kebutuhan? (2) Apakah produk dapat dikembangkan dalam waktu yang tersedia?
(3) Apakah tersedia SDM dan piranti yang diperlukan? Rangkaian kegiatan yang
dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut.
a) Observasi dan Wawancara
Tujuan kegiatan observasi adalah untuk mengetahui secara
langsung kondisi sekolah dan proses pembelajaran fisika SMA di
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kabupaten Purworejo. Wawancara dilakukan kepada wakasek kurikulum
dan guru mata pelajaran Fisika. Tujuan wawancara ini adalah untuk
mengetahui

permasalahan

yang

muncul

terkait

dengan

proses

pembelajaran fisika di sekolah.

b) Pemberian Angket Kepada Guru dan Peserta Didik
Tujuan kegiatan ini adalah untuk menperoleh gambaran tentang
proses pembelajaran fisika yang dilakukan oleh guru meliputi model
pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, serta instrumen evaluasi
yang digunakan.

c) Analisis Hasil UN
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian SKL
dalam UN, sehingga dari kegiatan ini peneliti dapat mengetahui
kompetensi dasar mana yang belum tercapai oleh peserta didik.
Berdasarkan analisis ini peneliti dapat menentukan materi KD yang akan
dikembangkan.

d) Analisis Silabus dan RPP yang dibuat oleh Guru
Kegiatan ini bertujuan untuk menjabarkan indikator pembelajaran
yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan materi dalam produk
pengembangan.
2.

Melakukan kajian teori yang relevan.
Kajian teori dilakukan untuk menentukan “the state of knowledge in the area

of concern”. Di samping itu, kajian teori juga dimaksudkan “to locate research
that could be used to develop a…model…” Kajian teori dilakukan dengan cara
mereview sebanyak mungkin hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik
yang sedang dikaji. Kajian teori yang digunakan meliputi kajian tentang konsepkonsep penting pada magnet yang sesuai dengan kurikulum SMA, multi
representasi yang ada pada materi kemagnetan, penerapan model inkuiri pada
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pembelajaran fisika dan kemampuan generik sains yang dapat dilatihkan dari
materi kemagnetan.
3.

Menentukan spesifikasi product (Plainning)
Berdasarkan hasil kajian empirik di lapangan, hasil analisis kebutuhan, dan

hasil kajian pustaka yang relevan, peneliti membuat spesifikasi produk. Langkah
ini bertujuan untuk memastikan bahwa daya dukung (SDM, material, peralatan,
waktu, lokasi, dll.) yang diperlukan untuk mengembangkan produk dapat
dipenuhi. Tahap ini telah dilakukan melalui diskusi dengan rekan sejawat dalam
perkuliahan sejak semester 1 sampai semester 3, kolokium dengan rekan sejawat
dan dosen pembimbing yang difasilitasi Program Studi S3 Pendidikan IPA UNS,
dan Focus Group Discussion (FGD) dengan guru dan pakar pembelajaran Fisika.

4.

Menyusun Prototype Produk berdasarkan spesifikasi
Setelah spesifikasi ditetapkan, peneliti mengembangkan prototipe produk.

Prototipe produk tersebut harus dikonstruksi sedemikian rupa sehingga
memudahkan bagi peneliti dan pihak-pihak terkait untuk melakukan uji coba di
lapangan dan memberikan masukan (feedback). Sangat dimungkinkan bahwa
prototipe tersebut berubah setelah dilakukan ujicoba di lapangan. Prinsip penting
pada langkah ini adalah menyusun produk sehingga dapat memperoleh umpan
balik sebanyak-banyaknya dari tahap berikutnya di uji lapangan. Kegiatan
penyusunan draf model meliputi:
a) Rancangan Model Pembelajaran
Pada tahap ini peneliti menyusun draf model pembelajaran GIMuR
yang dituangkan dalam bentuk buku model, memuat komponen-komponen
pembelajaran seperti yang telah dijelaskan pada Bab 2. Pendesainan draf
model ini berlandaskan pada teori-teori pendukung dalam pengembangan
model. Teori-teori yang melandasi model pembelajaran GIMuR ini, yaitu
teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivis, teori pengolahan
informasi dan teori pengkodean ganda.
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b) Penyusunan Perangkat Pembelajaran
Penyusunan perangkat pembelajaran dilakukan setelah draf buku
model disusun. Langkah dalam menyusun perangkat pembelajaran dengan
menggunakan model yang dikembangkan adalah sebagai berikut.
1) Menyusun

pengorganisasisan

materi

berdasarkan

kurikulum

mencakup karakteristik, keluasan, kedalaman materi, dan alokasi
waktu.
2) Menetapkan indikator keberhasilan dalam pembelajaran, meliputi
indikator kemampuan generik sains.
3) Menyusun silabus, RPP, modul pembelajaran, dan bahan ajar peserta
didik sesuai kurikulum.
4) Menyusun

media

pembelajaran

dan

menyediakan

media

pembelajaran.

c) Mereview Draft Model
Draft rancangan pengembangan selanjutnya direview dan divalidasi
oleh empat orang pakar (dosen). Empat pakar yang dipilih sebagai ahli
masing-masing memiliki keahlian dalam bidang model pembelajaran,
perangkat pembelajaran dan materi fisika kemagnetan. Pada tahap ini juga
dilakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan calon guruguru model, calon observer dan beberapa guru fisika SMA kelas XII.
Sedangkan guru yang dipilih pada kemampuan dan keahlian dalam
pemahaman pembelajaran fisika kemagnetan. Hasil dari validasi ini
digunakan untuk menyempurnakan draft model GIMuR. Bahan-bahan
yang divalidasi pakar adalah buku model, perangkat pembelajaran,
instrumen penelitian.
Validitas model pembelajaran dapat dilihat dari tingkat validitas isi
menurut ahli dan juga harus memenuhi validitas konstruk. Validitas isi
oleh para ahli mencerminkan rasional teoritik, sedangkan validitas
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konstruk mengukur keterkaitan dan konsistensi semua komponen dalam
model.
5.

Melakukan uji coba prototipe produk di lapangan (hingga dikatakan
layak – bersifat kualitatif)
Prototipe yang telah dikonstruksi selanjutnya diujicobakan di lapangan. Uji

coba dilakukan beberapa kali dan di beberapa setting sesuai dengan kebutuhan.
Tujuan ujicoba adalah untuk memperoleh penilaian kualitatif dari produk tersebut.
Mekanisme uji coba adalah: draf model → uji coba 1 → monitoring dan evaluasi
1 → revisi 1 → draf model yang telah direvisi → uji coba 2 → monitoring dan
evaluasi 2 →

revisi 2 → ... dan seterusnya sampai model dianggap baik

berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti dan
pihak-pihak terkait. Selama pelaksanaan pembelajaran peneliti dan para observer
mengadakan pengamatan dan pencatatan secara intensif dengan pendekatan
kualitatif. Pengamatan intensif meliputi aktivitas guru, respon peserta didik
tentang penyampaian guru model dan aktivitas peserta didik. Setelah selesai
kegiatan dilakukan pertemuan antara peneliti, guru dan observer untuk
mendiskusikan

hasil

pengamatan

sebagai

bahan

untuk

penyempurnaan

pelaksanaan model GIMuR. Langkah kegiatan pada uji coba 2 sama dengan uji
coba 1 hanya saja dilakukan dengan sampel yang lebih banyak, yaitu dua kelas
pada sekolah kategori sedang. Pengamatan, diskusi dan penyempurnaan terus
dilakukan sampai dipandang tidak ada lagi kelemahan sehingga uji coba dapat
dihentikan. Peneliti mengadakan evaluasi untuk proses penyempurnaan produk
hasil uji coba.

6.

Menguji keefektifan produk dengan rancangan eksperimen.
Pengujian dimaksudkan untuk mengkaji keefektifan produk pasca ujicoba

yang tercermin dari efek positif yang dihasilkan dari produk tersebut. Metode
yang digunakan adalah eksperimen. Pada tahap ini, masih dimungkinkan
melakukan penilaian secara kualitatif untuk menyempurnakan produk.
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Uji keefektifan model di tiga sekolah masing-masing kategori tinggi, sedang,
rendah masing-masing sekolah dua kelas. Metode yang digunakan dalam tahap uji
efektivitas ini adalah pra-eksperimen (weak experimental) dengan pretest-posttest
design. Kedua kelompok diberikan tes awal dan tes akhir yang sama. Desain
penelitian yang digunakan dalam pengujian model adalah pre-test post-test design
(Fraenkel, et.al., 2012), seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.2.
Tabel 3.1 Desain Tes Awal dan Tes Akhir Uji Efektivitas
Kelas
Tes Awal
Perlakuan
Tes Akhir
O1
X1
O2
Eksperimen
O1
X2
O2
Kontrol
Keterangan:
X1
= Pembelajaran dengan model GIMuR
X2
= Pembelajaran dengan model konvensional
O1
= pre-test dilakukan untuk mengetahui kemampuan generik sains
sebelum diberi perlakuan
O2
= post-test dilakukan untuk mengetahui kemampuan generik sains
setelah perlakuan
7.

Diseminasi
Pada tahap ini peneliti mensosialisasikan dan menyebarluaskan produk yang

telah dikembangkannya agar model tersebut dapat dikenali oleh masyarakat luas
dan dapat diimplementasikan di lapangan. Produk akhir dari penelitian dan
pengembangan ini berupa model pembelajaran GIMuR yang telah teruji dapat
meningkatkan kemampuan generik sains peserta didik SMA. Setelah dihasilkan
model akhir GIMuR yang sudah diuji efektivitasnya maka langkah selanjutnya
adalah sosialisasi hasil. Langkah ini merupakan bentuk sosialisasi dan
menyebarkan hasil produk yang telah dikembangkan. Bentuk kegiatan yang
dilakukan adalah dengan menerbitkan buku panduan model pembelajaran GIMuR
secara luas, sosialisasi di forum MGMP kabupaten Purworejo, mempresentasikan
dalam forum seminar, dan penulisan artikel di jurnal ilmiah.
C.

Lokasi dan Subjek penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMAN 2 Purworejo, SMAN 4 Purworejo dan
SMA Muhammadiyah Kutoarjo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa
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pertimbangan: (1) SMAN 2 Purworejo merupakan sekolah kategori tinggi,
SMAN

4

Purworejo

merupakan

sekolah

kategori

sedang,

dan

SMA

Muhammadiyah Kutoarjo merupakan sekolah kategori rendah dalam hal
penyerapan dan penguasaan materi serta perolehan ujian nasional, berdasarkan
hasil kluster sekolah SMA/MA tahun 2015 di kabupaten Purworejo. (2)
Berdasarkan studi pendahuluan ditemukan bahwa kemampuan generik sains
peserta didik di sekolah tersebut masih rendah sehingga perlu ditingkatkan (Emi
& Fatmaryanti, 2015; Munawaroh & Fatmaryanti, 2015). (3) Sekolah tersebut
memiliki fasilitas lengkap, misalnya laboratorium fisika, laboratorium komputer,
dan sarana pendukung lainnya. Penelitian ini dilaksanakan selama satu semester
pada semester gasal tahun pelajaran 2016/2017.
Model pembelajaran GIMuR ini akan diujicobakan terbatas pada dua kelas
kategori sedang (SMAN 4 Purworejo), satu kelas eksperimen dan satu kelas
kontrol untuk memperoleh kepraktisan dan keefektifan model pembelajaran.
Selanjutnya dilakukan uji coba skala luas, yaitu untuk tiga sekolah.

Materi

pembelajaran adalah medan magnet dan induksi magnet kelas XII. Fokus dalam
pengujian model ini adalah untuk melihat keterlaksanaan dan keefektifan model
pembelajaran Guided inquiry dengan Multi Representasi (GIMuR).
D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
1. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data-data yang
relevan dan tepat sesuai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
a. Dokumentasi
Teknik dokumentasi untuk mencari data-data mengenai: nama peserta
didik sebagai subjek penelitian, nilai tes peserta didik sebelum dan sesudah
dilakukan pembelajaran, dan foto kegiatan pembelajaran, serta data
pendukung lain yang diperlukan.
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b. Pengamatan
Pada penelitian ini pengamatan dilakukan untuk observasi awal dan
menilai keterlaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), aktivitas
peserta didik selama pembelajaran (data pendukung) dengan model
Pembelajaran Guided Inquiry dengan Multi Representasi (GIMuR).

c. Tes
Pemberian tes meliputi pretest dan posttest sesuai dengan indikator
dan tujuan yang dikembangkan oleh peneliti. Tes digunakan untuk mengukur
atau mengetahui adanya kontribusi model pembelajaran Guided Inquiry
dengan Multi Representasi (GIMuR) terhadap kemampuan generik sains, dan
data pendukung untuk memenuhi tuntutan dari sekolah (hasil belajar kognitif
produk dan kemampuan generik sains).

d. Angket
Angket digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif tentang uji
validitas terhadap model dan perangkat pembelajaran yang dikembangkan.
Data yang diperoleh digunakan untuk mengetahui informasi tentang respon
peserta didik terhadap pelaksanaan pembelajaran model dan perangkat.
Struktur angket terdiri dari empat bagian yaitu: (1) identitas peneliti, (2)
identitas responden, (3) petunjuk pengisian angket dan (4) daftar pernyataan
untuk mengungkap informasi-informasi yang diperlukan.

e. Wawancara
Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dari
peserta didik dan guru model yang menggunakan model dan perangkat
pembelajaran yang dikembangkan. Data hasil wawancara juga digunakan
untuk mendapatkan informasi tentang respon peserta didik terhadap
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pelaksanaan pembelajaran model dan perangkatnya, kemampuan generik sains
dan kendala yang dialami oleh peserta didik selama menggunakan model
Pembelajaran Guided Inquiry dengan Multi Representasi (GIMuR).
2.

Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam rangka pengumpulan data adalah sebagai

berikut.
a. Lembar Validitas Model Pembelajaran
Lembar

validitas

perangkat

pembelajaran

digunakan

untuk

memperoleh data validitas model pembelajaran. Lembar validasi diisi pakar
yang menelaah dan menilai model pembelajaran yang dikembangkan oleh
peneliti. Validitas isi oleh para ahli mencerminkan kebutuhan pengembangan
model pembelajaran GIMuR dan state of the art of knowledge dari model
pembelajaran GIMuR. Sedangkan validitas konstruk mengukur rasional
model pembelajaran, dukungan teoritik maupun empirik, dan keterkaitan dan
konsistensi semua komponen dalam model pembelajaran GIMuR. Kisi-kisi
validasi dapat dilihat pada Tabel 3.2, dan instumen validasi lengkap disajikan
pada Lampiran 1.
Tabel 3.2 Kisi-kisi validasi isi dan validasi konstruk model pembelajaran
Validasi
Isi

Konstruk

Aspek Penilaian
Kebutuhan pengembangan model GIMuR
Pengetahuan mutakhir (State of the art of
knowledge)
Model GIMuR medorong Penelitian lebih
lanjut
Rasional model GIMuR
Dukungan teoritik dan empirik model GIMuR
Sintak model GIMuR
Sistem social
Prinsip reaksi
Lingkungan belajar dan pengelolaan kelas
Pelaksanaan evaluasi

Item pertanyaan
3
6
1
2
4
17
5
3
3
1
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b. Lembar Validitas Perangkat Model Pembelajaran
Lembar

validitas

perangkat

pembelajaran

digunakan

untuk

memperoleh data validitas perangkat pembelajaran. Lembar validitas diisi
oleh para pakar yang menelaah dan menilai perangkat pembelajaran dari
model GIMuR. Instrumen lembar validasi terdiri atas validasi RPP, lembar
validasi modul pembelajaran, dan lembar validasi instrumen penilaian
kemampuan generik sains. Kisi-kisi validasi dapat dilihat pada Tabel 3.3, dan
instumen validasi lengkap disajikan pada Lampiran1.
Tabel 3.3 Kisi-kisi validasi perangkat pembelajaran
Validasi
RPP

Penilaian
Sikap
Ilmiah

Aspek Penilaian

Item pertanyaan

Identitas RPP

5

Tujuan Pembelajaran

4

Kompetensi dasar dan indicator pencapaian
kompetansi

3

Kesesuaian pendekatan, model dan metode
dengan indikator dan tujuan pembelajaran

1

Media pembelajaran

2

Langkah-langkah pembelajaran

4

Bahasa dan tulisan

4

Manfaat RPP

2

Keterkaitan antar komponen

2

Isi

5

Bahasa

5

c. Lembar validasi Materi
Lembar validisi materi digunakan untuk memperoleh data validitas materi
pada modul dan tes kemampuan generik sains. Lembar validitas diisi oleh

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
87

pakar materi fisika kemagnetan. Instrumen lembar validasi terdiri atas validasi
modul pembelajaran dan tes kemampuan generik sains. Kisi-kisi validasi
dapat dilihat pada Tabel 3.4, dan instumen validasi lengkap disajikan pada
Lampiran 1.
Tabel 3.4 Kisi-kisi Validasi Materi
Validasi
Modul
Pembelajaran

Tes
kemampuan
generik sains

Aspek Penilaian

Item pertanyaan

Format

6

Isi yang disajikan

6

Materi

2

Pertanyaan

2

Bahasa

5

Materi

7

Konstruksi

11

Bahasa

5

Bahasa

5

d. Lembar Pengamatan Keterlaksanaan Pembelajaran
Keterlaksanaan pembelajaran diamati dengan menggunakan lembar
pengamatan keterlaksanaan RPP oleh dua observer yang dapat mengamati
seluruh kegiatan pembelajaran. Pengamatan keterlaksanaan RPP ditinjau dari
aktivitas guru dan aktivitas peserta didik pada setiap fase pembelajaran
GIMuR. Lembar pengamatan bersifat langsung berupa pernyataan-pernyataan
dengan tipe pilihan, bentuknya adalah check list, dimana observer
memberikan tanda check (√) pada kolom yang ada. Lembar keterlaksanaan
model digunakan untuk mengetahui kepraktisan model GIMuR pada uji coba
terbatas, uji luas maupun uji efektivitas. Instumen validasi lengkap disajikan
pada Lampiran 6.
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e. Lembar Catatan Kendala-kendala Pembelajaran
Data kendala selama pembelajaran diperoleh melalui catatan-catatan
peneliti dan observer selama berlangsungnya proses pembelajaran solusi yang
digunakan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.
f. Instrumen Penilaian Kemampuan Generik Sains
Data kemampuan generik sains diperoleh dengan menggunakan tes
kemampuan generik sains dan penilaian lembar kerja peserta didik. Tes
kemampuan generik sains berbentuk pilihan ganda untuk topik medan magnet
dan gaya magnet. Tes ini disusun berdasarkan langkah-langkah kerja dengan
model GIMuR.

Jumlah soal ada 17 pertanyaan pada setiap topik yang

berkaitan dengan variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Kisikisi tes penilaian kemampuan generik sains dapat dilihat pada Tabel 3.5, dan
instumen lengkap disajikan pada Lampiran 24.

Tabel 3.5 Kisi-kisi tes kemampuan generik sains
Jumlah soal pada aspek kemampuan generik sains
Hukum
Pengamatan
Bahasa
Pemodelan
Inferensi
sebab
langsung
simbolik
matematis
logis
akibat

Materi
Medan
magnet pada
kawat lurus
Medan
magnet pada
melingkar
Gaya magnet

3

4

4

3

3

3

4

4

3

3

3

6

2

3

3

Penilaian lembar kerja dilakukan dengan penilaian pada modul
pembelajaran peserta didik dan observasi selama proses pembelajaran
berlangsung. Kisi-kisi pedoman penskoran penilaian lembar kerja peserta
didik disajikan pada lampiran 25.

g. Instrumen Penilaian Sikap Ilmiah
Data sikap ilmiah peserta didik diperoleh dengan menggunakan hasil
observasi dari 2 orang observer. Observasi dilakukan selama proses

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
89

pembelajaran dengan mengamati sikap ilmiah yang muncul dari masingmasing peserta didik. Aspek-aspek pengamatan pada lembar observasi
disusun berdasarkan kajian dimensi indikator sikap ilmiah (Tabel 2.5) yang
disesuaikan dengan langkah-langkah model pembelajaran GIMuR. Kisi-kisi
observasi sikap ilmiah dapat dilihat pada Tabel 3.6, dan instumen lengkap
disajikan pada Lampiran 26.
Tabel 3.6 Kisi-kisi observasi sikap ilmiah peserta didik
Aspek
Rasa ingin tahu

Indikator

Jumlah Item

Antusias mencari jawaban

1

Semangat bertanya pada setiap
langkah kegiatan

1

Semangat menjawab pertanyaan

1

Bertanggung
jawab Mencatat setiap hasil pengamatan
terhadap data/fakta
dengan objektif
Mengambil keputusan sesuai fakta

1
1

Tidak mengabaikan data meskipun
kecil
Bekerja sama

Menunjukan sikap positif terhadap
tugas kelompok
Berpartisipasi
kelompok

Saling menghargai

Santun

aktif

1

dalam

Memberikan kesempatan bicara
kepada teman kelompok

1

Menghargai pendapat dan temuan
teman

1

Menyampaikan pendapat dengan
bahasa yang sopan

1

Mengikuti arahan guru
menjaga ketenangan kelas

1

dan
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h. Angket Respon Peserta didik
Angket digunakan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap
model

dan

perangkat

pembelajaran

dengan

menggunakan

model

Pembelajaran Guided Inquiry dengan Multi Representasi (GIMuR) untuk
meningkatkan kemampuan generik sains peserta didik SMA. Angket
diberikan dan diisi oleh peserta didik setelah seluruh pertemuan berakhir.
Angket yang disusun peneliti adalah angket langsung berupa pertanyaanpertanyaan dengan tipe pilihan, dan bentuknya adalah check list, dimana
peserta didik memberikan tanda check (√) pada kolom yang sesuai. Lembar
angket respon peserta didik disajikan pada lampiran 27.
E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan
dengan masing-masing data yang diperoleh selama tahapan penelitian.
1.

Analisis Validitas Model dan Perangkat Pembelajaran
Teknik analisis data validasi model dan perangkat pembelajaran meliputi

RPP, buku ajar, modul pembelajaran, instrumen tes kemampuan generik sains dan
penilaian kinerja kemampuan generik sains menggunakan deskriptif kualitatif.
Data yang diperoleh dianalisis dengan rata-rata skor tiap aspek. Penafsiran data
dengan kriteria harga persentase seperti pada Tabel 3.7.
Tabel 3.7 Kriteria Tingkat Keterlaksanaan

(Adaptasi Ratumanan & Laurens, 2006)
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Analisis Keterlaksanaan Pembelajaran
Teknik analisis data keterlaksanaan model Pembelajaran Guided Inquiry

dengan Multi Representasi (GIMuR) menggunakan deskriptif kuantitatif dan
kualitatif. Data hasil penilaian keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh
dua pengamat diolah dengan menghitung dengan menggunakan persamaan
sebagai berikut:

Pelaksanaan

pengamatan

masing-masing

pengamat

memberikan

penilaian (4 : Sangat baik, 3 : Baik, 2 : Tidak baik, 1 : Sangat tid ak baik) .

Kriteria

penilaian yang diperoleh dengan membandingkan hasil rata-rata penilaian dari
kedua pengamat dengan kriteria penilaian sebagai berikut.
3.2 < Sangat Baik ≤ 4.00
2.75 <Baik ≤3.25
1.75 <Tidak baik ≤2.75
1.00 <Sangat Tidak Baik ≤1.75
(Adaptasi Ratumanan & Laurens, 2011)
3.

Analisis Kendala-Kendala Penelitian
Hambatan selama pelaksanaan model Pembelajaran Guided Inquiry

dengan Multi Representasi (GIMuR) dianalisis menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Pengamat dan peneliti memberikan catatan mengenai hambatan atau
kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan model pembelajaran GIMuR.
4.

Analisis Kemampuan Generik Sains
Untuk menganalisis data skor tes kemampuan generik sains digunakan

analisis statistik yaitu rata-rata, proporsi, persentase sebagai berikut.
a. Hasil uji coba terbatas dianalisis menggunakan statistik deskriptif yaitu
rata-rata, proporsi, dan persentase dan uji normalized gain score untuk
melihat peningkatan kemampuan generik sains. Perhitungan gain score (Ngain) didasarkan pada formula yang telah digunakan oleh Hake (1998):
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Dengan:
<g>

: gain ternormalisasi

<Sf>

: nilai pre-test

<St>

: nilai post-test

Kriteria peningkatan kemampuan generik sains berdasarkan ketentuan
sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.8.
Tabel 3.8 Kriteria peningkatan kemampuan generik sains

(Sumber: Hake, 1998)
b. Perolehan data dari uji efektivitas dianalisis menggunakan statistik
inferensial uji dua pihak untuk melihat efek model pembelajaran yang
dikembangkan

terhadap

Pengolahan data

peningkatan

bertujuan

untuk

kemampuan

mengetahui

generik

besar

sains.

peningkatan

kemampuan generik sains setelah penerapan model pembelajaran GIMuR.
1) Uji normalitas
Uji ini bertujuan untuk mengetahui distribudi normal dari data yang
diperoleh. Perolehan data hasil pretest, posttest, dan n-gain
kemampuan generik sains diuji menggunakan uji KolmogorovSmirnov (Trihendradi, 2012). Uji ini dipilih karena jumlah data besar
(N > 30). Hipotesis untuk uji normalitas adalah sebagai berikut.

H 0 : data berasal dari populasi yang berdistrib usi normal
H1 : data berasal dari populasi yang berdistrib usi tidak normal
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Pada pengujian hipotesis menggunakan taraf signifikansi α = 0.05 (2tailed). Kriteria penolakan H0 didasarkan pada P-value sebagai berikut.

Jika P - value   , maka H 0 ditolak

Jika P - value   , maka H 0 tidak dapat ditolak
2) Uji homogenitas
Uji ini bertujuan untuk mengetahui homogen dan tidaknya data yang
diperoleh. Uji homogenitas data pretest dan posttest dengan
menggunakan Levene test (Trihendradi, 2012). Bentuk hipotesis untuk
uji homogenitas sebagai berikut:

H 0 : data berasal dari populasi yang bersifat homogen
H1 : data berasal dari populasi yang bersifat tidak homogen
Pada pengujian hipotesis menggunakan taraf signifikansi α = 0.05 (2tailed). Kriteria penolakan H0 didasarkan pada P-value (dalam program
SPSS digunakan istilah significance atau “Sig” sebagai berikut:

Jika P - value   , maka H 0 ditolak
Jika P - value   , maka H 0 tidak dapat ditolak

3) Uji t
Uji ini digunakan ntuk melihat perbedaan pretest dan post-test kelas
eksperimen dan kelas kontrol.
H0: diduga kedua varians adalah sama.
H1: diduga kedua varians adalah berbeda.
Pada pengujian hipotesis menggunakan taraf signifikansi α = 0.05 (2tailed). Kriteria penolakan H0 didasarkan pada P-value sebagai berikut.

Jika P - value   , maka H 0 ditolak
Jika P - value   , maka H 0 tidak dapat ditolak
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5. Analisis Penilaian Sikap Ilmiah Peserta didik
Teknik analisis data observasi sikap ilmiah peserta didik menggunakan
deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Pelaksanaan pengamatan masing-masing
pengamat memberikan penilaian berdasarkan kriteria. Kriteria penilaian yang
diperoleh dengan membandingkan hasil rata-rata penilaian dari kedua pengamat
dengan kriteria penilaian sebagai berikut.
3.2 < Sangat Baik ≤ 4.00
2.75 <Baik ≤3.25
1.75 <Tidak baik ≤2.75
1.00 <Sangat Tidak Baik ≤1.75
(Adaptasi Ratumanan & Laurens, 2011)
Data hasil penilaian sikap ilmiah dari dua pengamat diolah dengan dengan
menggunakan rerata nilai pada setiap aspek sikap ilmiah di setiap pertemuan
yang dilaksanakan.
6. Analisis Respon Peserta didik
Perolehan data hasil angket respon peserta didik dianalisis menggunakan
deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan skala Guttman,
dimana jawaban “Ya” bernilai (1) dan jawaban “Tidak” bernilai (0). Secara
matematis ditulis sebagai berikut:

Keterangan :
P : Persentase skor respon peserta didik
 K : Jumlah Peserta didik yang memilih jawaban Ya atau Tidak
 N : Jumlah peserta didik yang mengisi angket

