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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Definisi Operasional  

Untuk menghindari berbagai penafsiran yang keliru terhadap definisi yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka operasional dari masing-masing variabel yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan inkuiri guru SMA diartikan sebagai skor kemampuan inkuiri guru 

yang ditunjukkan melalui hasil tes essay kemampuan inkuiri dengan indikator 

seperti mengajukan pertanyan, merumuskan hipotesis, merencanakan dan 

melaksanakan suatu percobaan sederhana, analisis data dan menyimpulkan ( 

Joyce & Weil, 2000). Data peningkatan kemampuan inkuiri guru  diperoleh dari 

selisih nilai postes dikurangi nilai pretes dibagi skor maksimum dikurangi skor 

pretes (Meltzer, 2002)  

2. Sikap ilmiah guru SMA diartikan sebagai skala sikap yang ditunjukkan oleh guru 

melalui hasil tes skala sikap dengan indikator sikap antara lain :  ingin tahu, jujur, 

kritis, ingin menemukan, tekun dan terbuka (Brotowidjoyo dalam Ulum, 2007). 

Sikap ilmiah guru dijaring melalui skala sikap ilmiah yaitu skala Likert, dimana 

berisi pernyataan-pernyataan yang disusun berdasarkan indikator sikap ilmiah 

dengan opsi sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak 

setuju (STS) ( Ridwan, 2002). 

3. Kegiatan inkuiri ilmiah adalah kegiatan mini riset melalui serangkaian kegiatan 

guru dalam membangun atau mengembangkan pengetahuan ilmiah dan 
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melakukannya melalui metode ilmiah sesuai dengan yang dilakukan ilmuan 

dengan cara melakukan percobaan sederhana seperti  mengajukan pertanyaan, 

merumuskan hipotesis, merencanakan dan melaksanakan suatu percobaan 

sederhana,  analisis data dan menyimpulkan data. 

 
B. Metode dan Desain Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen dengan desain the 

one group pre-test pos-test (pretes postes kelompok tunggal eksperimen). Perbedaan 

antara tes awal dan tes akhir (gain) diasumsikan sebagai efek dari perlakuan. Data 

tentang kemampuan inkuiri  dan sikap ilmiah guru diperoleh pada saat sebelum dan 

sesudah kegiatan inkuiri ilmiah. Dalam desain penelitiannya terdapat langkah-

langkah yang menunjukkan suatu urutan kegiatan penelitian, dapat dilihat pada tabel 

3.1 : 

                                                   Tabel 3.1 
    Desain Penelitian 

 
Pre-test Perlakuan Post-test 

O1 X O2 

        (Arikunto, 2006) 

Keterangan : 
O1 : Tes awal kemampuan inkuiri guru dan sikap ilmiah guru 
X :  Pendampingan kegiatan inkuiri ilmiah guru 
O2 : Tes akhir kemampuan inkuiri guru dan sikap ilmiah guru 
 
 

C. Subjek Penelitian 
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Subjek penelitian ini adalah guru  biologi SMA di kota Bandung yang 

berjumlah 10 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan tekhnik purposive sampling, yaitu dengan cara mengambil 

sampel berdasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2006). Guru yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah guru biologi yang mengajar di SMA dan 

aktif dalam MGMP dengan latar belakang sarjana pendidikan Biologi. 

 
D. Instrumen Penelitian 

1. Jenis Instrumen 

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan untuk penelitian ini, maka 

instrument penelitian yang digunakan adalah: 

 
a. Tes Kemampuan Inkuiri  

Tes kemampuan inkuiri terdiri dari pretes dan postes, soal yang dibuat 

berbentuk essai. Butir-butir soal  untuk mengukur kemampuan inkuiri guru 

dikembangkan dengan berpedoman kepada pembelajaran khususnya dari indikator 

yang digunakan dan mengacu kepada kemampuann inkuiri: mengajukan 

pertanyaan (merumuskan masalah dan merumuskan hipotesis), merencanakan dan 

melaksanakan percobaan sederhana (identifikasi  variabel, melaksanakan 

percobaan, menggunakan alat dan bahan), analisis data (interpretasi data, 

mengkomunikasikan data) dan menyimpulkan data. Langkah-langkah penyusunan 

tes kemampuan inkuiri adalah sebagai berikut: 

1)   Pembuatan kisi-kisi soal yang tercakup dalam kemampuan inkuiri 
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2) Menyusun soal beserta kunci 

3) Soal dan kunci jawaban yang telah disusun kemudian dijudge oleh dosen 

pembimbing dan dosen ahli pembelajaran, hal ini bertujuan untuk mengetahui 

validasi isi, kesesuaian antara indicator dengan soal, dan kesesuaian soal 

dengan kunci jawaban. 

4) Melakukan ujicoba soal yang telah dijudge kepada guru biologi SMA pada 

umumnya 

5) Menghitung validasi tes, validasi item, reliabilita, tingkat kesukaran dan daya 

pembeda. 

Soal essai yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 15 soal. Materi 

yang diujikan yaitu salah satu materi biologi yang meliputi aspek kemampuan 

inkuiri. Sebelum digunakan dalam penelitian ini, seperangkat butir soal tersebut 

telah diujicobakan pada guru biologi SMA untuk mengetahui tingkat kesukaran , 

validasi, reliabilitas, daya pembeda, juga keterbacaan soal secara waktu yang 

digunakan untuk mengejakan soal secara keseluruhan. Dari 15 soal yang 

diujicobakan, kemudian dianalisi validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat 

kesukarannya dengan program Anates, sehingga terpilih 14 soal yang digunakan 

dalam penelitian 

b. Instrumen Tes Skala Sikap 

Skala sikap ilmiah digunakan untuk mengetahui bagaimana peningkatan 

sikap guru terhadap kegiatan inkuiri. Skala sikap yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah skala Likert yaitu berisi pernyataan-pernyataan yang disusun 



5 

 

 

berdasarkan indikator sikap. Setiap pernyataan yang dibuat ada yang bersifat 

positif dan negatif. Pedoman penskoran jawaban skala sikap yang diberikan pada 

guru dapat dilihat dalam tabel 3. 2 

 

Tabel 3.2 
Pedoman Penskoran Jawaban Skala Sikap 

 
                                                                                                         (Riduwan, 2002) 
 

Berdasarkan tabel 3.2, bahwa setiap pernyataan dihubungkan dengan 

jawaban atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan lima pilihan yaitu sangat 

setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Instrumen 

yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok yaitu pernyataan positif dan 

pernyataan negatif.  Skala sikap ilmiah diberikan pada saat pretes dan postes. 

Tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan guru sebagai hasil dari 

kegiatan inkuiri ilmiah.  

d. Angket 

 Angket digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan guru terhadap 

kegiatan inkuiri ilmiah. Angket ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang pilihan 

jawabannya telah disediakan (angket terstruktur). Menurut Ridwan (2002) angket 

terstruktur merupakan angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa 

Jawaban pernyataan positif Skor Jawaban Pernyataan Negatif Skor 
Sangat setuju (SS) 3 Sangat setuju (SS) 0 
Setuju (S) 2 Setuju (S) 1 
Tidak setuju (TS) 1 Tidak setuju (TS) 2 
Sangat tidak setuju  (STS) 0 Sangat tidak setuju  (STS) 3 
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sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan 

karakteristik dirinya dengan cara memberi tanda silang atau tanda cheklist. 

Langkah penyusunan angket tanggapan guru terhadap kegiatan inkuiri 

ilmiah ini adalah menyusun kisi-kisi angket dan konsultasi dengan pembimbing. 

Pernyataan dalam angket guru yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

persepsi guru tentang pemahaman inkuiri, sikap ilmiah, persepsi guru tentang 

kegiatan inkuiri ilmiah, permasalahan yang dihadapi oleh guru selama kegiatan 

inkuiri ilmiah, mengidentifikasi kegiatan inkuiri ilmiah. Angket hanya diberikan 

pada guru setelah seluruh kegiatan inkuiri ilmiah.Teknik pengolahan data angket 

dengan menggunakan presentase jumlah tanggapan guru. 

e. Wawancara 

Format wawancara digunakan untuk memperoleh informasi  tentang sikap 

ilmiah guru dan kemampuan guru melakukan inkuiri serta menelaah tanggapan 

guru dan kendala guru dalam melakukan inkuiri ilmiah. 

f. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah catatan yang ditulis peneliti atau observer dalam 

kegiatan guru sehari-hari yang tidak terekam oleh angket, wawancara dan tes. 

Catatan ini digunakan untuk perbaikan atau menjadi informasi tambahan dalam 

penelitian ini. 

 
2. Analisis Uji Coba Instrumen 
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Untuk mendapatkan instumen tes yang benar-benar dapat mengukur 

kemampuan subjek penelitian dengan tepat, maka sebelum instrument tes diuji 

cobakan pada guru yang mempunyai kesamaan dengan subjek yang akan diteliti. 

Data hasil uji coba instrument tes kemudian dianalisis untuk mengetahui layak atau 

tidaknya instrument tes dipakai dalam penelitian. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan program analisis butir soal essai ANATES terhadap parameter yang 

meliputi validitas butir soal, reliabilitas tes, tingkat kesukaran butir soal, dan daya 

pembeda butir soal. 

a. Kemampuan Inkuiri 

Dari 15 soal yang diujicobakan, soal kemudian dianalisis. Diperoleh 9 soal 

memiliki hasil yang baik dan 5 soal direvisi, dan 1 soal yang tidak layak untuk  

digunakan sebagai instrumen penelitian, sehingga diperoleh 14 soal  yang digunakan 

dalam penelitian. Adapun analisis instrumen tes yang digunakan dalam penelitian 

diuraikan sebagai berikut : 

1) Validitas Tes 

Validitas merupakan ukuran kesahihan suatu instrumen sehingga mampu 

mengukur apa yang harus atau hendak diukur. Uji validitas yang diukur adalah uji 

validitas isi dan uji validitas kriteria.  

Uji validitas isi dilakukan melalui validasi oleh dosen yang memiliki 

keahlian dibidang materi biologi, untuk memnilai kesesuaina standar isi materi 

yang ada di dalam instrumen tes. Uji validitas dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 
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Keterangan:   
rxy = Validitas butir soal 
N = Jumlah peserta tes 
X = Nilai suatu butir soal 
 Y = Nilai total  
 

Penafsiran nilai korelasi dapat dilakukan berdasarkan kriteria berikut 

(Arikunto, 2006) dapat dilihat  pada Tabel 3.3: 

Tabel 3.3  
Derajat  Validitas  Soal 

 
Rentang Keterangan 
0.8 – 1.00 Sangat tinggi 
0.6 – 0.79 Tinggi 
0.4 – 0.59 Cukup 
0.2 – 0.39 Rendah 
0.0 – 0.19 Sangat butir soalrendah 

                    (Arikunto, 2006) 

 Dari 14 soal yang digunakan dalam penelitian, maka didapatkan 9 soal 

(60%) termasuk kategori tinggi dan 5 soal (33,3%) termasuk kategori rendah dan 

tidak ada satupun soal yang memiliki validitas yang cukup, sangat rendah ataupun 

sangat tinggi. Validitas perhitugan analisis validitas instrumen tes selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran B. 1 

2) Reliabilitas Tes 

Suatu tes dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi apabila tes tersebut 

menghasilkan skor secara ajeg, yaitu  relatif tidak berubah walaupun  diberikan 
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pada situasi yang berbeda-beda. Pengujian reliabilitas pada tes ini menggunakan 

Rumus Alpha sebagai berikut : 
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Keterangan:  
r11 = reliabilitas instrumen 
n = banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 
Σδ1

2= jumlah varians skor tiap-tiap item 
δ1

2 = varians total 
 

Adapun kriteria acuan untuk reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.4 

 

Tabel 3.4 
Derajat Reliabilitas  Instrumen 

 
Rentang Keterangan 
0.8 – 1.00 Sangat tinggi 
0.6 – 0.79 Tinggi 
0.4 – 0.59 Cukup 
0.2 – 0.39 Rendah 
0.0 – 0.19 Sangat rendah 

                 (Arikunto, 2006)  

Berdasarkan perhitungan reliabilitas soal hasil ujicoba diperoleh nilai 0,59 

dengan hasil derajat keterandalan soal kategori cukup. Perhitungan analisis 

reliabilitas tes selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B. 2 

3) Tingkat Kesukaran 

Uji tingkat kesukaran soal dilakukan untuk mengetahui apakah butir soal 

tergolong sukar, sedang atau mudah. Uji  tingkat kesukaran soal dapat juga 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
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N

betul menjawab yang subyek seluruh Jumlah
TK =  

Keterangan : 
TK  = tingkat kesukaran suatu butir soal 
N  = jumlah seluruh subyek yang ikut tes 
 

Adapun kriteria acuan untuk tingkat kesukaran dapat dilihat pada Tabel 3. 6 di 

bawah ini: 

Tabel 3.5  
Derajat Tingkat Kesukaran 

 
Rentang Keterangan 
0.7 – 1.00 Mudah 
0.3 – 0.70 Sedang 
0.0 – 0.30 Sukar 

           (Arikunto, 2006) 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa taraf kesukaran tiap butir 

soal diperoleh 8 soal (57,14 %) termasuk kategori sedang dan 5 soal (35,71%) 

termasuk kategori mudah dan 1 soal (7,14 %) sangat mudah. Perhitungan analisis 

tingkat kesukaran instrument tes selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B. 3 

4) Daya Pembeda 

Uji daya pembeda soal dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tiap 

butir soal mampu membedakan (kemampuan) guru kelompok atas dengan guru 

kelompok bawah. Uji daya pembeda dapat juga dihitung dengan menggunakan 

rumus : 

% 100 x 
I

S - S
DP

A

BA=  
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Keterangan: 
DP  =  Daya Pembeda 
IA =  Jumlah skor ideal salah satu kelompok  atas/bawah butir  soal yang sedang 

diolah 
SA   =  Jumlah skor kelompok atas pada  butir soal  yang sedang diolah  
SB  =  Jumlah     skor   kelompok bawah pada  butir soal  yang sedang  
         diolah 

 
Adapun kriteria acuan  untuk daya pembeda dapat dilihat pada Tabel 

3.6 di bawah ini: 

Tabel 3.6 
Derajat Daya Pembeda 

 
Rentang Keterangan 
0.8 – 1.00 Baik Sekali 
0.6 – 0.79 Baik 
0.4 – 0.59 Cukup 
0.2 – 0.39 Jelek 
0.0 – 0.19 Sangat jelek 

      (Arikunto: 2006) 

Berdasarkan analisis, dari 14 soal diperoleh 5 soal (35,71%) termasuk 

kategori baik, 5 soal (35,71%) termasuk kategori cukup dan 4 soal (28,57%) 

termasuk kategori jelek. Perhitugan analisis daya pembeda istrumen tes 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B. 4 

Hasil ujicoba instrumen soal kemampuan inkuiri yang telah dianalisis dapat 

dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini: 

Tabel 3.7 
Hasil Ujicoba Instrumen Soal Kemampuan Inkuiri 

 

No  
Soal 
Asli 

 

No 
Soal 
Baru 

Aspek 
Inkuiri 

 
Validitas 

Tingkat 
Kesukaran 

(%) 

Daya Pembeda 
(%) 

Keterangan 
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Sumber : Lampiran B. 5 
 
Keterangan: 
MP  : Mengajukan Pertanyaan 
MH    : Merumuskan Hipotesis   
MPER  : Merencanakan Percobaan 
MPEL  : Melaksanakan percobaan 
AD   : Analisis Data 
M   : Menyimpulkan 
 
 

Berdasarkan analisis hasil uji coba instrumen, maka disusunlah kisi-kisi soal 

kemampuan ikuiri berdasarkan indikator kemampuan ikuiri. Kisi-kisi soal 

kemampuan ikuiri dapat bdilihat pada tabel 3.8 di bawah ini: 

Tabel 3.8 
Kisi-Kisi Instrumen Kemampuan Inkuiri 

 
No Indikator No Soal Jumlah soal 

1 Mengajukan Pertanyaan 1, 9  2 
2 Berhipotesi 2, 10 2 
3 Merencanakan percobaan 3, 8, 11 3 
4 Melaksanakan Percobaan 4, 5, 12 3 
5 Analisis  Data  7, 14  2 
6 Kesimpulan 6,13 2 

1 1 MP Tinggi Sedang Baik Digunakan 
2 2 MH Rendah  Mudah Jelek Direvisi 
3 3 MPER Cukup Sedang  Cukup Digunakan 
4 4 MPEL Cukup Sedang Cukup Digunakan 
5 5 MPEL Cukup Sedang Baik Digunakan 
6 - AD - Sedang Sangat jelek Dibuang 
7 6 M Rendah Sedang Jelek Direvisi 
8 7 AD Cukup Sedang  Baik Digunakan 
9 8 MPER Cukup Mudah  Cukup Digunakan 
10 9 MP Cukup Mudah  Cukup Digunakan 
11 10 MH Rendah Sedang Cukup Direvisi 
12 11 MPER Rendah Mudah Jelek Direvisi 
13 12 MPEL Rendah Mudah Jelek Direvisi 
14 13 M Cukup Mudah Baik Digunakan 
15 14 AD Cukup Sedang Baik Digunakan 
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Jumlah 14 
Sumber : Lampiran A. 1 

Dari tabel 3.8  diketahui sebaran soal kemampuan inkuiri, 2 soal termasuk 

kedalam aspek mengajukan pertanyaan, 2 soal tentang membuat hipotesis, 3 soal 

tentang merencanakan percobaan dan 2 soal tentang melaksanakan percobaan, 2 

soal tentang analisis data dan 2 soal tentang menyimpulkan. 

 
b. Sikap Ilmiah 

Langkah-langkah penyusunan skala sikap ilmiah guru (Natawidjaja, 1986) 

adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan indikator pernyataan sikap ilmiah. Aspek yang ditelaah 

meliputi: rasa ingin tahu, jujur, ingin menemukan, kritis, tekun dan terbuka. 

2. Menyusun pernyataan berdasarkan indikator, masing-masing pernyataan 

memiliki kecenderungan positif atau negatif 

3. Konsultasi dengan pembimbing untuk mendapatkan validasi isi, menelaah 

kesesuaian indikator dengan butir pernyataan. 

4. Melakukan uji coba terhadap pernyataan yang telah disusun. Uji coba 

pernyataan sikap ilmiah ini diberikan kepada guru-guru biologi  

5. Menganalisis hasil uji coba untuk membakukan skalanya, sehingga skala 

dapat berharga 3-2-1-0 untuk pernyataan positif dan 0-1-2-3 untuk setiap 

pernyataan negatif. Berdasarkan hasil uji coba, dari % pernyataan sikap 

yang telah disusun, maka akan didapatkan beberapa pernyataan yang valid 
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dan memenuhi kriteria skala 3-2-1-0 untuk pernyataan positif dan skala 0-

1-2-3 untuk setiap pernyataan negatif. Bobot skor yang telah dibakukan 

selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyekoran pernyataan sikap 

ilmiah hasil penelitian. 

Untuk menetapkan bobot skor setiap alternatif jawaban pernyataan 

dilakukan dalam beberapa tahapan (Sumarno, 1988) yaitu: 

i. Mempersiapkan tabel perhitungan bobot skor 

Tabel 3. 9 
 Perhitungan Bobot Skor Pernyataan Negatif 

 
Kategori STS TS S SS 

F     

P     
PK     

PK Tengah     
Z     

Z+….     
Nilai Skala     

 
 

 
 

Tabel 3.10 
 Perhitungan Bobot Skor Pernyataan Positif 

 
Kategori SS S TS STS 

F     

P     
PK     

PK Tengah     
Z     

Z+….     
Nilai Skala     



15 

 

 

 

ii. Menentukan frekuensi untuk setiap alternatif jawaban 

iii.  Menghitung proporsi (p) dari tiap pilihan jawaban dengan 

menggunakan rumus: 

 
 

Keterangan : P = Proporsi 
                f = Nilai frekuensi  

 
iv. Menghitung proporsi kumulatif (pk) 

 

 

 
Ket : pk = proporsi kumulatif 

    p   = proporsi dalam kategori itu 
    n   = kategori ke…. 

 
v. Menghitung nilai tengah proporsi kumulatif (pk-tengah), dengan  

rumus: 

 

 

 

vi. Menentukan nilai z dengan mengkonversikan harga mean proporsi 

kumulatif ke dalam harga Z tabel 

vii.  Menghitung nilai z + nilai mutlak. Nilai mutlak diperoleh dari nilai 

yang paling rendah nilainya (untuk menghilangkan nilai negatif) 

viii.  Menentukan pembuatan 

P = f / n 
 

pk=p1 
pk2= pk1 + p2 

pkn = pkn-1 + pn 
 

pk tengah  1 = ½ pk1 

pk-tengah 2 = ½ (pk1+pk2) 

pk-tengah 3 = ½ (pk2+pk3) 



16 

 

 

Pembulatan untuk pernyataan positif yaitu tiga untuk jawaban sangat  

setuju (SS), dan untuk jawaban setuju(2), satu untuk jawaban tidak 

setuju (TS), dan nol untyuk jawaban sangat tidak setuju (STS). 

Sebaliknya pembulatan pada pernyataan negatif. Penentuan skor dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.11  
Skor Alternatif Jawaban 

 
 

 

  

  Jika hasil pembulatan sesuai dengan tabel diatas atau memiliki 

gradasi angka yang mirip dengan pembulatan tersebut maka pernyataan 

tersebut dapat digunakan. Sebaliknya hasil pembulatannya tidak sesuai 

dengan ketentuan tersebut maka pernyataan tersebut tidak digunakan. 

6. Menyeleksi butir pernyataan 

Butir pernyataan yang diikutsertakan hanyalah butir-butir pernyataan 

yang baik. Suatu item butir soal pernyataan yang baik yaitu yang 

memiliki daya beda yang tinggi. Untuk memperoleh pernyataan yang baik 

setiap pernyataan yang telah terpilih sebelumnya diuji menggunakan t test 

Langkah – langkah penyeleksian item skala sikap, yaitu: 

Pernyataan 
 

Alternatif Jawaban 
SS S TS STS 

Positif 3 2 1 0 
Negatif 0 1 2 3 
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i. Menentukan kelompok atas dan kelompok bawah dengan ketentuan 

masing-masing kelomok 25 % dari jumlah siswa yang telah diurutkan 

skor item skala sikapnya, mulai dari skor tertinggi sampai terendah 

ii.  Membuat tabulasi terhadap distribusi jawaban pada setiap kategori 

respon setiap pernyataan 

iii.  Menentukan perbedaan rata-rata skor pernyataan antara kedua 

kelompok dengan menggunakan formula t-tes sebagai berikut: 

 

 

 
Keterangan: x  = Rata-rata skor pernyataan 

          S2 = Varians skor pernyataan 
          n  = Banyaknya subjek dalam suatu kelompok 

(A)   = kelompok atas 
(B)  = kelompok bawah 

 
7. Membandingkan Nilai thitung nilai ttabel, karena jumlah masing-masing 

responden dari kelompok atas dan bawah kurang dari 25 orang maka 

digunakan t tabel yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan α 0,05 

dan dk 8 yaitu 1,89. Pernyataan pernyataan yang mempunyai nilai   

thitung > t tabel. maka pernyataan tersebut mempunyai daya pembeda dan 

valid sehingga dapat digunakan dalam penelitian (Arikunto, 2006) 

Tabel 3.12 
Hasil Ujicoba dan Validasi Instrumen Skala Sikap 

 
No 

Lama  
No  

Baru 
Sifat 

pernyataan 
Nilai 
 t hitung 

Nilai 
 t kritis 

Validitas  Kesimpulan 

1 1 - 2,5 1,89 Valid Digunakan 


t= 

2

2
2

1

2
1

21

n

s

n

s

xx

+

−
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2 2 + 2,17 1,89 Valid Digunakan 
3 3 - 2,19 1,89 Valid Digunakan 
5 4 + 2,31 1,89 Valid Digunakan 
6 5 - 2,08 1,89 Valid Digunakan 
9 6 + 2,23 1,89 Valid Digunakan 
10 7 - 2,82 1,89 Valid Digunakan 
11 8 + 2,96 1,89 Valid Digunakan 
13 9 + 2,25 1,89 Valid Digunakan  
15 10 + 1,97 1,89 Valid Digunakan  
16 11 - 2,03 1,89 Valid Digunakan 
17 12 + 2,17 1,89 Valid Digunakan 
18 13 - 2,27 1,89 Valid Digunakan 
21 14 + 2,31 1,89 Valid Digunakan  
22 15 - 2,81 1,89 Valid Digunakan 
23 16 + 2,3 1,89 Valid Digunakan 
24 17 + 2,56 1,89 Valid Digunakan 
25 18 - 2,45 1,89 Valid Digunakan  
26 19 - 1,89 1,89 Valid Digunakan 
27 20 + 2,02 1,89 Valid Digunakan  
28 21 - 2,5 1,89 Valid Digunakan 
29 22 - 3,11 1,89 Valid Digunakan 
31 23 + 1,94 1,89 Valid Digunakan  
32 24 + 3,62 1,89 Valid Digunakan 
33 25 - 2,42 1,89 Valid Digunakan 
35 26 + 2,05 1,89 Valid Digunakan 
36 27 + 2,68 1,89 Valid Digunakan 
38 28 - 3,13 1,89 Valid Digunakan  
39 29 + 1,92 1,89 Valid Digunakan  
42 30 + 2,52 1,89 Valid Digunakan 
Sumber : Lampiran B. 6 

Dari data hasil ujicoba di atas, dari 42 pernyataan sikap ilmiah yang telah 

disusun terdapat 30 pernyataan yang memenuhi kriteria pedoman penyekoran 

soal skala sikap. Bobot skor yang telah dibakukan selanjutnya digunakan sebagai 

pedoman penyekoran skala sikap hasil penelitian. Soal tersebut kemudian 
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dianalisis yang meliputi pembakuan bobot skor untuk masing-masing 

pernyataan, validasi hasil ujicoba. Diperoleh 30 soal skala sikap yang digunakan 

dalam penelitian. 

Berdasarkan analisis hasil uji coba instrumen, maka disusunlah kisi-kisi 

pernyataan sikap ilmiah guru berdasarkan indikator sikap ilmiah. Kisi-kisi 

pernyataan sikap ilmiah dapat dilihat pada tabel 3.13 di bawah ini: 

Tabel 3.13 
Kisi-Kisi Instrumen Pernyataan Sikap Ilmiah 

 
 
No 

Indikator No Soal ∑  soal 

+ - 
1 Rasa ingin tahu 2 , 4, 5,7 1, 3, 6 7 
2 Jujur 8, 10 9, 11 4 
3 Kritis 12, 14  13, 15 4 
4 Ingin menemukan 16, 18 17, 19 4 
5 Tekun/Ulet 20, 22, 24 21, 23 5 
6 Terbuka 25, 27, 29  26, 28, 30 6 

Jumlah 16 14 30 
Sumber : Lampiran A. 3 

 
E. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam  dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan.  Langkah-langkah pengumpulan data yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

 

1.   Tahap Persiapan, meliputi: 

a. Observasi sekolah yang akan dijadikan tempat pelaksanaan penelitian 

b. Mengurus surat izin penelitian 
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c. Membuat instrumen penelitian 

d. Mengkonsultasikan instrumen penelitian kepada dosen (Judger) yang 

berkompeten dengan masalah yang  akan diteliti. 

e. Uji coba instrumen 

f. Perbaikan dan perbanyakan instrumen 

2.   Tahap Pelaksanaan, meliputi : 

a. Menentukan  guru yang akan digunakan dalam penelitian 

b. Pelaksanaan pre tes (soal bermuatan kemampuan inkuiri dan sikap ilmiah) 

c. Pelaksanaan kegiatan inkuiri ilmiah 

d. Pengambilan data kemampuan psikomotor siswa  (lembar observasi) 

e. Pengambilan data aktivitas guru  selama kegiatan inkuiri ilmiah berlangsung 

(lembar observasi) 

f. Pelaksanaan postes  (soal bermuatan kemampuan inkuiri dan sikap ilmiah) 

g. Wawancara dan penyebaran angket (menjaring tanggapan guru) 

3.  Tahap Pengolahan Data, meliputi : 

a. Pengolahan data  kemampuan inkuiri guru 

b. Pengolahan data sikap ilmiah guru 

c. Pengolahan data observasi guru 

d. Pengolahan data angket dan hasil wawancara  

Pada tahap pelaksanan, garis besar langkah-langkah kegiatan inkuiri ilmiah 

adalah sebagai berikut: 

a. Peneliti menyelenggarakan pretes 
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b. Pendamping (dosen) menyajikan situasi yang mengundang timbulnya masalah 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui percobaan 

c. Pendamping (dosen) memimpin pembahasan mengenai perumusan masalah 

dan penyusunan hipoteis. 

d. Pendamping (dosen) membimbing guru untuk melakukan percobaan uji coba 

e. Guru melaksanakan percobaan , mengumpulkan data dan menyusun data  

f. Guru merencanakan dan membuat langkah-langkah percobaan sederhana 

secara inkuiri 

g. Guru melaporkan hasil percobaan sederhana dengan presentasi dan laporan 

h. Pendamping (dosen) memimpin pembahasan mengenai kesimpulan/ laporan 

percobaan guru 

i. Peneliti  menyelenggarakan postes 

 

 

 

 

 

 

F. Tehnik Pengumpulan Data 

Tabel 3. 14 
Teknik Pengumpulan Data 
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Data Sumber 
Data 

Jenis Data Tehnik 
Pengumpula 

Data 

Instrumen 

 
 
Utama 

 
 

Guru 

Kemampuan 
inkuiri guru 

Pretes dan 
postes 

Butir soal 
esay  

Sikap ilmiah 
guru 

Pretes dan 
postes 

Pernyataan 
sikap (Skala 
likert) 

 
 
 
 
Pendukung 

Guru Aktivitas 
guru selama 
kegiatan 
inkuiri ilmiah 
berlangsung 

Observasi dan 
catatan 
lapangan 

Catatan 
penelitian 

Guru Tanggapan 
guru terhadap 
kegiatan 
inkuiri ilmiah 

Penyebaraan 
angket dan 
wawacara 

Pernyataan 
angket dan 
wawancara 

 

G. Analisis dan Penyajian Data 

1. Kemampuan Inkuiri dan sikap Ilmiah Guru 

a. Menentukan skor kemudian merubahnya dalam bentuk nilai. 

  Skor dihitung dari jumlah setiap jawaban siswa yang benar saja. Skor yang 

telah diperoleh kemudian dirubah menjadi nilai dengan ketentuan: 

Nilai siswa = %100x 
respondenjumlah 

 pernyataan  tiappadaresponden jawaban jumlah 

 

 

b. Uji Prasyarat 

 Uji prasyarat digunakan untuk  menentukan apakah data dapat dianalisis 

menggunakan uji parametrik atau non parametrik. Dalam penelitian ini data 

diolah dengan  menggunakan uji parametrik terlebih dahulu, karena untuk 

mempertimbangkan mengenai kenormalan dan kehomogenan data. Untuk 
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mengetahui normalitas data dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dil1akukan 

untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak 

1) Uji Normalitas 

 Data Kemampuan Inkuiri yang mencakup nilai hasil pretes dan postes 

dianalisis dengan menggunakan SPSS versy 17.0 untuk mengetahui distribusi 

normalitas data dengan menggunakan One Sample Kolmogrov –Smirnov test. 

Dapat dilihat pada tabel 3.13 di bawah ini: 

Tabel 3. 15 
Uji Normalitas Kemampuan Inkuiri 

 Skor rata-rata 
Pretes Postes N-Gain 

N 10 10 10 
Rerata 24.70 30.90 34, 70. 

Kolmogrov Smirnov 0,424 0,54 0,67 
Asymp. Sig (2 tailed) 0,99 0,93 0,76 

Kesimpulan Normal 
                Sumber : Lampiran D. 1 

Dari tabel 3.13 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas skor pretes, 

postes dan gain yang dinormalisasi data kemampuan inkuiri guru diperoleh 

signifikansi 0,99 > 0,05 utuk tes awal ;  0,93 > 0,05 untuk tes akhir dan 0,76 > 

0,05 untuk gain. Dengan demikian dapat disimpulkan baha skor tes awal, tes 

akhir dan gain yang dinormalisasi data kemampuan inkuiri guru signifikansinya 

>  0,05 sehingga data berdistribusi normal. 

Data sikap ilmiah yang mencakup nilai hasil tes awal dan tes akhir 

dianalisis dengan menggunakan SPSS versy 17.0 untuk mengetahui distribusi 
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normalitas data dengan menggunakan One Sample Kolmogrov – Smirnov test dan 

untuk uji homogenitasnya menggunakan Levene test (Triton, 2006:83).. Dapat 

dilihat pada tabel 3. 14 di bawah ini: 

Tabel 3. 16 
Uji Normalitas Sikap Ilmiah 

 
 Skor rata-rata 

Pretes Postes N-Gain 
N 10 10 10 

Rerata 50.90 55.00 0,0990 
Kolmogrov Smirnov 0,568 0,843 0,491 
Asymp. Sig (2 tailed) 0,903 0,476 0,969 

Kesimpulan Normal 
         Sumber : Lampiran D. 2 

Dari tabel 3.14 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas pretes yang 

dinormalisasi data kemampuan inkuiri guru diperoleh signifikansi 0,903 postes 

0,476, dan n-gain 0,97.  . Dengan demikian signifikansi skor pretes , postes dan 

Gain > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa skor pretes, postes dan gain 

kemampuan inkuiri guru berdistribusi normal. 

2) Homogenitas 

Data Kemampuan Inkuiri yang mencakup nilai hasil tes awal dan tes akhir 

dianalisis dengan menggunakan SPSS versy 17.0 untuk mengetahui distribusi 

normalitas data dengan menggunakan Levene test (Triton, 2006). Dapat dilihat 

pada tabel 3.15 di bawah ini:  

Tabel 3.15 
Uji Homogenitas Kemampuan Inkuiri 

 
Variabel Levene df1 df2 Sig 
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Statistic 
Skor Pretes-
Postes  

0,247 1 18 0,625 

Kesimpulan Homogen 
    Sumber : Lampiran D.1 
 

Dari tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas skor tes awal dan 

tes akhir diperoleh sigifikansi 0,625, maka signifikansi 0,625 > 0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa skor tes awal, tes akhir yang dinormalisasi 

data kemampuan inkuiri guru adalah homogen. 

Tabel 3.16 
Uji Homogenitas Sikap Ilmiah 

 
Variabel Levene Statistic df1 df2 Sig 
Skor Pretes-Postes  2.476 1 18 .133 
Kesimpulan Homogen 

            Sumber : Lampiran D.2 
 

Dari tabel 3.16 menunjukkan bahwa hasil uji homogenitas skor tes awal, 

tes akhir adalah 0,133, maka signifikansi kemampuan inkuiri guru > 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan baha skor tes awal, tes akhir dan gain yang 

dinormalisasi data kemampuan inkuiri guru variansi nya homogen. 

c. Peningkatan (Gain) 

  Peningkatan kemampuan inkuiri dan sikap ilmiah guru sebelum dan sesudah 

kegiatam inkuiri ilmiah dihitung dengan rumus g faktor (gain skor ternormalisasi), 

dengan rumus: 

premaks

prepost

SS

SS
g

−
−

=     (Meltzer, 2002) 

Keterangan: 
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Spre   = skor pre-test 
Spost  = skor post- test 
Smaks = skor maksimum  

 
 Tingkat perolehan skor dikategorikan atas tiga kategori, yaitu: 

Tinggi    : g > 0,7 
Sedang   : 0,3 < g < 0,7 
Rendah  : g < 0,3 
 
2. Analisis Angket dan Wawancara 

Analisis angket dengan menggunakan analisis deskriptif dan 

interpretasinya berdasarkan persentase dari alternatif jawaban yang telah 

dikemukakan oleh responden. Analisis tersebut menempuh tahapan sebagai 

berikut : 

a. Membuat tabel dengan lajur : nomor urut pertanyaan, alternative jawaban, 

frekuensi jawaban, dan persentase. 

b. Mencari frekuensi jawaban (f) dengan jalan menjumlah talinya dari setiap 

alternative jawaban. 

c. Mencari frekuensi keseluruhan (n) dengan menjumlah frekuensi jawaban dari 

setiap alternative jawaban 

d. Mencari nilai persentase dengan jalan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 
  
Keterangan : 
P = Persentase jawaban 
f  = Frekuensi jawaban terhadap salah satu poin (alternative jawaban) 
n = Jumlah responden yang memberi jawaban 
100% = Bilangan konstanta/tetap 

%100×=
n

f
P  
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Instrumen angket sebelumnya diuji coba terlebih dahulu. Uji coba 

dilakukan terhadap 18 orang calon guru. Hasil uji coba secara lengkaapnya 

dapat dilihat pada lampiran C. Berdasarkan hasil uji coba tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa keseluruhan responden mampu menjawab semua 

pertanyaan yang diberikan tanpa ada keluhan / kendala, instrument ini telah 

dikonsultasikan kepada ahli. 
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