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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-

angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2015). Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara penelitian deskriptif dan 

penelitian eksperimen semu (quasy experiment) yang dilakukan pada siswa kelas 

IX di SMP Negeri Kota Batu tahun pelajaran 2018/2019. Menurut Sugiyono (2015) 

disebut quasy experiment karena mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen.  

Desain penelitian ini menggunakan Nonequivalent Control Group Design. 

Pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih 

secara random (Sugiyono, 2015). Penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

telah ditetapkan peneliti dengan mempertimbangkan kedua kelas tersebut memiliki 

kemampuan yang setara. Kelas eksperimen dijadikan sebagai variabel perlakuan 

yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan model Problem based learning dipadu 

dengan mind mapping sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Adapun desain penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Desain penelitian nonequivalent control group design 

Kelompok Eksperimen  O1 X1 O2 

Kelompok Kontrol  O3 X2 O4 

(Sumber: Sugiyono, 2015) 

Keterangan: 

O1:  pretest pada kelas eksperimen 

O2: post test pada kelas eksperimen 

O3: pretest pada kelas kontrol 

O4: post test pada kelas kontrol 

X1: model Problem based learning dipadu dengan mind mapping 

X2: pembelajaran konvensional 

  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada 10-21 September tahun ajaran 

2018/2019 di SMP Negeri di Kota Batu yaitu kelas IX (SMP N 01 Batu, SMP N 02 

Batu, SMP N 04 Batu). Secara rinci jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Jadwal penelitian 

No Kegiatan Waktu Penelitian 

1 Penyusunan proposal Januari - Mei 2018 

2 Penyusunan instrument Mei 2018 

3 Pengujian validitas dan reabilitas Juni 2018 

4 Perizinan dan penentuan sampel Mei 2018 

5 Pengumpulan data September 2018 

6 Analisis data September 2018 

7 Pembuatan laporan Oktober 2018 

 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Negeri di Kota Batu. 

Adapun jumlah SMP Negeri yang ada di Kota Batu berjumlah 6 sekolah yaitu SMP 

N 1 Batu, SMP 2 Batu, SMP N 3 Batu, SMP N 4 Batu, SMP N 5 Batu, SMP N 6 

Batu. 
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3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Cluster Random 

Sampling yaitu teknik yang digunakan jika populasi sangat luas dengan wilayah 

populasi terdiri dari beberapa sub wilayah (cluster). Penetapan jumlah sampel yang 

digunakan pada masing-masing cluster dengan cara proportionate stratified 

random yaitu penarikan jumlah sampel berstrata dengan mengambil jumlah unit 

dalam setiap unit secara seimbang dengan ciri antar strata bersifat heterogen dan 

dalam strata bersifat homogen. Ciri utama Cluster Random Sampling adalah antar 

cluster bersifat homogen dan dalam cluster bersifat heterogen. Hal ini dapat 

digambarkan seperti pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Skema Perlakuan Unit Cluster Random Sampling 
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Berdasarkan skema Gambar 3.1 dapat diketahui bahwa Teknik pegambilan 

sampel dilakukan dengan Cluster Random Sampling yang dikelompokkan menjadi 

6 cluster dalam populasi yang mencakup seluruh SMP Negeri di Kota Batu. Sampel 

penelitian dipilih secara randomisasi sehingga terpilih tiga sekolah. Ketiga sekolah 

tersebut dipilih dua kelas yaitu kelompok A sebagai kelas eksperimen dan 

kelompok B sebagai kelas kontrol, kedua kelas tersebut telah ditetapkan peneliti 

dengan mempertimbangkan memiliki kemampuan yang setara berdasarkan rata-

rata nilai semester sebelumnya. Penetapan jumlah sampel yang digunakan pada 

masing-masing cluster dengan cara proportionate stratified random. Dimana 

pengambilan sampel dilakukan dengan membagi siswa menjadi tiga strata yaitu 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah masing-masing berjumlah tiga siswa 

sehingga jumlah seluruh sampel dari kelas eksperimen dan kelas kontrol berjumlah 

54 siswa. 

3.3.3 Sampel 

Jumlah SMP Negeri yang ada di Kota Batu adalah 6 sekolah. Sampel yang 

digunakan sesuai dengan hasil randomisasi terdapat 3 sekolah yaitu SMP N 1 Batu, 

SMP N 2 Batu dan SMP N 4 Batu. Adapun pengambilan sampel dari ketiga sekolah 

yaitu 54 siswa yang terdiri dari kelompok  A (kelompok eksperimen) dan kelompok 

B (kelompok kontrol). 
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3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu penerapan model Problem based 

learning dipadu dengan mind mapping. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian adalah kemampuan berpikir kritis. 

3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX, materi sistem 

reproduksi pada manusia dan validasi sintak model problem based learning 

dipadu dengan mind mapping kepada guru IPA sebelum pelaksanaan penelitian. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Adapun devinisi operasional variabel tiap variabel meliputi: 

1. Model problem based learning dipadu dengan mind mapping yang digunakan 

merupakan gabungan dari sintaks model problem based learning menurut 

Rusman (2012) dan sintak metode mind mapping menurut Trianto (2011). 

Adapun hasil sintak gabungan dari model problem based learning dipadu 

dengan mind mapping sebagai berikut: 1) orientasi siswa pada maslah; 2) 

mengorganisasikan siswa untuk belajar; 3) membimbing siswa memilih 

sumber literatur yang relevan; 4) membimbing siswa menghubungkan konsep 

dengan permasalahn; 5) menyusun kerangka berpikir berupa bagan mind 

mapping; 6) menganalisis dan mengevaluasi peoses pemecahan masalah. 
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Adapun penjelasan sintak dalam proses pembelajaran yang digunakan dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) terdapat pada Lampiran 3. 

2. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan yang dimiliki siswa dalam 

memecahkan masalah yang dibantu dengan metode mind mapping yang 

membantu dalam memetakan pikiran untuk menyelesaikan masalah. Adapun 

indikator berpikir kritis yang digunakan adalah lima indikator berpikir kritis 

menurut Ennis (1985). Adapun kelima indikator yang digunakan meliputi: 1) 

memberikan penjelasan sederhana (memfokuskan pertanyaan, menganalisis 

argumen, bertanya dan menjawab pertanyaan yang membutuhkan penjelasan); 

2) membangun keterampilan dasar (mempertimbangkan kredibilitas sumber, 

mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi); 3) penarikan 

kesimpulan (penalaran deduktif, penalaran induktif, menyusun keputusan dan 

mempertimbangkan hasilnya); 4) memberikan penjelasan lebih lanjut 

(mendefinisikan istilah, mempertimbangkan definisi & mengidentifikasi 

asumsi); 5) mengatur srategi dan taktik (menentukan suatu tindakan dan 

berinteraksi dengan orang lain).  

3. Materi sistem reproduksi adalah materi biologi yang dipilih sebagai bahan 

penelitian yang ditempuh siswa kelas IX semester ganjil dengan Kompetensi 

Dasar 3.1 yang memuat sub materi kelainan dan penyakit pada sistem 

reproduksi dan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 

4. Siswa kelas IX adalah sekelompok siswa yang berada di kelas penelitian yang 

menempuh materi sistem reproduksi pada manusia. 
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5. Kelompok kontrol adalah kelompok yang terdiri kelas kontrol dari tiga sekolah 

meliputi: SMP N 1 Batu (kelas IX-D), SMP N 2 Batu (kelas IX-G) dan SMP 

N 4 Batu (kelas IX-D). 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian  

a. Melakukan observasi ke sekolah dan meminta perizinan penelitian dan 

konsultasi dengan guru mata pelajaran. 

b. Memberikan pengarahan pada guru mata pelajaran tentang pelaksanaan 

pembelajaran selama penelitian yaitu tentang penerapan model Problem based 

learning  dipadu dengan Mind mapping. 

c. Membuat kisi-kisi instrument berupa tes uraian 10 soal untuk mengukur 

kemampuan berpikir kritis terdapat pada Lampiran 1. 

d. Menyusun lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan selama pembelajaran untuk mengontrol dan menilai 

aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran agar sesuai dengan 

kondisi yang diharapkan. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran 

terdapat pada Lampiran 2. 

e. Menyusun perangkat pelaksanaan pembelajaran berupa (RPP) model Problem 

based learning  dipadu dengan Mind mapping materi sistem reproduksi pada 

manusia. Lembar rancana pelaksanaan pembelajaran (RPP) terdapat pada 

Lampiran 3. 
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f. Menyusun LKS (lembar kerja siswa) yang berisi petunjuk cara kerja siswa 

dalam tugas kelompok. Lembar kerja siswa (LKS) terdapat pada Lampiran 4. 

g. Menyusun lembar observasi keterampilan berpikir kritis dalam proses 

pembelajaran yang terdapat pada Lampiran 5. 

3.5.2 Pelaksanaan dan alur penelitian 

a. Melakukan pre test yang dilakukan satu kali selama penelitian untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa yang diberikan sebelum 

perlakuan pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

b. Melakukan proses pembelajaran dengan menerapkan model Problem based 

learning  dipadu dengan Mind mapping pada kelas eksperimen dan untuk kelas 

kontrol menggunakan model konvensional. Penelitian ini dilaksanakan pada 

materi sistem reproduksi pada manusia semester ganjil tahun ajaran 2017/2018. 

Guru pengajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah guru mata 

pelajaran IPA. Pelaksanaan pembelajaran model Problem based learning  

dipadu dengan Mind mapping berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang telah dibuat sedangkan pada kelas konvensional metode yang 

digunakan adalah diskusi, presentasi dan mengerjakan LKS.   

c. Melakukan post test dilakukan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis 

yang dilaksanakan pada akhir pertemuan dilaksanakan pada kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol. 

Prosedur langkah-langkah pembelajaran model problem based learning dipadu 

dengan mind mapping dapat dilihat pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3. Langkah pembelajaran model problem based learning dipadu dengan mind mapping 

Tahap Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 

1 Orientasi siswa pada masalah 

2 Mengorganisasi siswa untuk belajar 

3 Membimbing siswa memilih sumber literatur yang 

relevan 

4 Membimbing siswa menghubungkan konsep dengan 

permasalahan 

5 Menyusun kerangka berpikir berupa bagan mind mapping 

6 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

Untuk mengetahui keterlaksanaan dalam proses penelitian maka perlu 

adanya alur penelitian. Alur penelitian digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan 

penelitian. Adapun alur penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Skema alur penelitian 
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dipadu dengan mind mapping dengan mengonsultasikan sintak yang telah 

dirumuskan kepada guru.  

Kegiatan berikutnya menyusun berbagai instrumen yang akan digunakan 

utamanya yaitu soal untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Sebelum 

digunakan dalam penelitian maka soal harus melewati validasi konstrak pada ahli 

materi dan validasi eksternal dengan diuji cobakan di kelas IX-A SMP N 06 Batu. 

Hasil uji coba dilanjutkan validasi internal dengan uji validitas dan uji reliabilitas 

dengan bantuan SPSS terdapat pada Lampiran 8. 

Sebelum melakukan penelitian maka dilakukan uji kesetaraan kelas antara 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Uji kesetaraan dilakukan dengan uji 

Independent Samples Test dengan bantuan SPSS terdapat pada Lampiran 9. Setelah 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dinyatakan setara maka dilanjutkan dengan 

melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

telah dibuat. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

dokumen dan metode tes. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan 

data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik (Sukmadinata, 2015). Studi dokumen 

digunakan untuk melihat bahwa kemampuan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

memiliki kemampuan yang setara dengan melihat nilai raport. 
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Metode tes merupakan metode seperangkat pertanyaan dalam bentuk uraian 

untuk dijawab oleh siswa yang dilakukan sebelum dan sesudah pemberian 

perlakuan. Karakteristik instrument jenis tes adalah digunakan untuk mengukur 

kemampuan seseorang atau gejala yang diteliti untuk mengukur kemampuan awal 

dan akhir perlakuan (Musfiqon, 2012).  Hal ini dilakukan pada kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen yaitu sebagai perbandingan hasil yang diperoleh dari 

kedua kelompok tersebut.  

3.6.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

1. Instrumen berupa soal untuk mengukur kemampuan berpikir kritis berupa tes. 

Tes diberikan pada awal pembelajaran berupa pretest dan post test diakhir 

pembelajaran sebagai evaluasi setelah dilakukan perlakuan (Lampiran 1). 

Setelah soal pretest dan post test diberikan kemudian hasilnya dianalisis 

dengan beberapa pengujian, diantaranya: 

a. Uji validitas soal 

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau keahlian suatu instrumen. Sebuah instrument dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono, 2015). Uji 

validitas yang digunakan untuk menguji skala kemampuan berpikir kritis 

yakni uji validitas empiris, dengan melakukan uji coba pada siswa yang setara 

dengan kelompok yang akan diteliti. Uji statistika yang digunakan 

menggunakan uji Cronbach’s Alpha (Sufren, 2014). 

b. Uji reliabilitas soal 
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Suatu instrument dikatakan reliable jika instrument tersebut digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan hasil 

yang sama (Sugiyono, 2015). Teknik pengujian reliabilitas dengan  

menggunakan uji reliabilitas Cronbach’s Alpha (Sufren, 2014). 

 

2. Kemampuan berpikir kritis 

Kemampuan berpikir kritis diperoleh dari hasil pretest dan post test dengan 

penskoran menggunakan rubrik. Besarnya skor setiap item ditentukan dengan 

rubrik yang mengacu pada rubrik penilaian berpikir kritis menurut Finken dan 

Ennis (1993) dalam (Zubaidah et al., 2015). Adapun rubrik penilaian berpikir kritis 

dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4.  Rubrik penilaian berpikir kritis Finken dan Ennis (1993) dalam Zubaidah (2015) 

Skor/ 

Poin 

Deskriptor 

5 

5 Semua konsep benar, jelas dan spesifik 

4 Semua uraian jawaban benar, jelas, dan spesifik, didukung oleh alasan yang 

kuat, benar, argumen jelas 

3 Alur berpikir baik, semua konsep saling berkaitan dan terpadu 

2 Tata bahasa baik dan benar 

1 Semua aspek nampak, bukti baik dan seimbang 

3  

4 

 5     Sebagian besar konsep benar, jelas namun kurang spesifik 

4 Sebagian besar uraian jawaban benar, jelas, namun kurang spesifik 

2 Alur berpikir baik, sebagian besar konsep saling berkaitan dan terpadu 

3 Tata bahasa baik dan benar, ada kesalahan kecil 

1 Semua aspek nampak, namun belum seimbang 

3

3 

3 

 5      Sebagian kecil konsep benar dan jelas 

4 Sebagian kecil uraian jawaban benar dan jelas namun alasan dan argumen 

tidak jelas 

 3…..Alur berpikir cukup baik, sebagian kecil saling berkaitan 

2 Tata bahasa cukup baik, ada kesalahan pada ejaan 

1 Sebagian besar aspek yang nampak benar 

2 

5 Konsep kurang fokus atau berlebihan atau meragukan 

4      Uraian jawaban tidak mendukung 

2 Alur berpikir kurang baik, konsep tidak saling berkaitan 

2 Tata bahasa baik, kalimat tidak lengkap 

1 Sebagian kecil aspek yang nampak benar 

1 

5….. Semua konsep tidak benar atau tidak mencukupi 

4…...Alasan tidak benar 

3       Alur berpikir tidak baik 
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2…...Tata bahasa tidak baik 

1 Secara keseluruhan aspek tidak mencukupi 

0 1 Tidak ada jawaban atau jawaban salah 

Kemampuan berpikir kritis yang diukur mengacu pada Ennis (1985) dalam 

Maulana (2017) meliputi: (1) Memberikan penjelasan sederhana meliputi: 

menganalisis argumen; (2) Membangun keterampilan dasar meliputi: 

mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi; (3) Penarikan kesimpulan 

meliputi: penalaran deduktif dan penalaran induktif; (4) Memberikan penjelasan 

lebih lanjut meliputi: mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi; (5) 

Mengatur strategi dan taktik meliputi: menentukan suatu tindakan. 

3. Lembar observasi keterlaksanaan sintaks 

Analisis sintaks pembelajaran dilakukan untuk mengetahui konsistensi 

pelaksanaan pembelajaran selama penelitian dilakukan berdasarkan sintaks yang 

telah ditentukan, yaitu sintaks PBL dan mind mapping. Analisis keterlaksanaan 

sintaks dilakukan dengan melihat lembar observasi keterlaksanaan sintak terdapat 

pada Lampiran 2. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji 

Anakova dengan bantuan program komputer SPSS dan dilakukan pada taraf 

signifikansi 5%. Tujuan utama menggunakan Anakova adalah untuk menguji 

apakah nilai-nilai pada variabel tergantung berbeda secara signifikan disemua 

faktor yang diukur dengan menggunakan kovariatnya (Sarwono, 2017). Adapun 

hipotesis operasional pada penelitian ini dinyatakan pada pernyataan sebagai 

berikut: 
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H0: Tidak Ada perbedaan model Problem Based Learning dipadu dengan Mind 

mapping terhadap kemampuan berpikir kritis materi sistem reproduksi pada 

manusia pada siswa kelas IX SMP Negeri di Kota Batu. 

H1: Ada perbedaan model Problem Based Learning dipadu dengan Mind mapping 

terhadap kemampuan berpikir kritis materi sistem reproduksi pada manusia 

pada siswa kelas IX SMP Negeri di Kota Batu.. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika nilai probabilitas > 0.05, maka hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis 

alternatif (Ha) ditolak 

b. Jika nilai probabilitas < 0.05, maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis 

alternatif (Ha) diterima. 

Sebelum melakukan uji anakova dilakukan uji prasyarat yaitu uji asumsi yang 

meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam 

sebaran normal (Hanief, 2017). Uji normalitas dilakukan dengan menggunkan  uji 

kolmogorov smirnov dengan bantuan SPSS. 

Pengujian normalitas dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi 

normal 

2. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak 

berdistribusi normal 

Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk 

memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi 
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yang memiliki variansi sama (Hanief, 2017). Uji homogenitas dilakukan dengan 

menggunakan levene test dengan bantuan SPSS. Pengujian homogenitas data 

dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dikatakan bahwa varian dari 

dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama (homogen) 

2. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan bahwa varian dari 

dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama (tidak homogen). 

Setelah data diuji dengan uji prasyarat dan data dinyatakan memilii hubungan 

linear serta data dinyatakan memiliki variansi yang sama maka dilanjutkan dengan 

uji Anakova dengan bantuan SPSS. Adapun langkah-langkah pengoperasian SPSS 

untuk uji Anakova menurut Sarwono (2017) sebagai berikut: 

1. Menyiapkan data yang akan dikelola 

2. Membuat desain variabel 

3. Memasukkan data ke dalam variabel view dan data view 

4. Melakukan prosedur analisis dengan IBM SPSS.  

5. Prosedur uji anakova dimulai dengan  Klik Analyze > General Linear 

Moderator > Univariate  

6. Lalu akan muncul kotak dialog Univariate. Pindahkan data post test ke 

Dependent variabel, model Problem Based Learning  dipadu dengan Mind 

Mapping ke Fixed Factor dan data pretest ke covariate 

7. Pilih option, pilih variabel merek yang ada pada kolom Faktor (s) and Faktor 

Interaction kemudian pindahkan ke kolom Display Means For dengan cara 

klik anak panah ke kanan. Cek Compare Main Effect . Pada pilihan Confidence 



49 

 

Interval Adjustment pilih Bonferonni. Pada pilihan Display cek: Deskriptive 

Statistics, Estimates of Effect Size, Parameter Estimates, Homogenitiy Test dan 

Residual Plot > Continue > klik Ok. 

 


