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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban kognitif mahasiswa 

biologi pada perkuliahan anatomi tumbuhan yang berbasis quantitative literacy. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adala metode deskriptif (Sukmadinata, 

2011). Pada metode ini tidak dilakukan perlakuan sama sekali terhadap objek 

penelitian. 

 

B. Definisi Operasional 

Agar dapat menghindari beberapa kesalahan dalam menafsirkan beberapa 

istilah yang digunakan, maka diperlukan penjelasan tentang beberapa istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini agar lebih efektif dan operasional. 

Cognitive load, merupakan beban atau muatan kognitif mahasiswa dalam 

perkuliahan anatomi tumbuhan yang berbasis quantitative literacy. Ada tiga 

komponen cognitive load yang diukur pada penelitian ini. Tinggi dan rendahnya 

cognitive load mahasiswa dilihat dilihat berdasarkan hubungan antara ketiga 

komponen tersebut. 

1. Intrinsic cognitive load (ICL) pada penelitian ini digambarkan melalui skor 

atau nilai kemampuan mahasiswa dalam memproses informasi yang didapat 

dari hasil kinerja pada lembar kerja (work sheet) perkuliahan anatomi 

tumbuhan yang berbasis quantitative literacy. ICL digambarkan terbalik 

dengan kemampuan analisis informasi, ketika kemampuan analisis informasi 

tinggi ICL rendah, dan ketika kemampuan analisis informasi rendah ICL 

tinggi. 

2. Extraneous cognitive load pada penelitian ini digambarkan melalui skor atau 

nilai usaha mental mahasiswa dari hasil angket respon mahasiswa baik 
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terhadap pembelajaran yang berlangsung maupun bahan ajar yang digunakan 

pada perkuliahan anatomi tumbuhan yang berbasis quantitative literacy.  

3. Germane cognitive load pada penelitian ini digambarkan melalui skor atau 

nilai kemampuan kuantitatif dan kualitatif berdasarkan test unit di akhir setiap 

fase perkuliahan anatomi tumbuhan yang berbasis quantitative literacy. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang masalah, tujuan 

utama penelitian ini adalah mengetahui cognitive load mahasiswa biologi pada 

perkuliahan anatomi tumbuhan yang berbasis quantitative literacy. Untuk 

memperjelas penelitian yang dilakukan, disajikan langkah-langkah utama yang 

ditempuh dalam bentuk alur penelitian yang dapat dilihat pada gambar 3.1 
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Gambar 3.1. Bagan Alur Penelitian 

Berdasarkan alur penelitian pada bagan di atas, penelitian ini diawali 

dengan mengkaji indikator dan konsep pada penelitian-penelitan yang terkait 

dengan literasi kuantitatif. Indikator ini diturunkan berdasarkan kebutuhan dari 

konsep anatomi tumbuhan, sedangkan konsep diturunkan berdasarkan indikator. 

Indikator dan konsep yang telah disusun selanjutnya divalidasi kesesuaiannya 

oleh dosen ahli. Indikator dikaji kesesuaiannya dengan kemampuan literasi 

kuantitatif, dan konsep dikaji kesesuaiannya dengan indikator. Indikator ini 

kemudian digunakan untuk mengukur cognitive load mahasiswa.  

Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengamatan dan pengambilan data 

selama perkuliahan. Perkuliahan dikakukan dengan menggunakan metode 

cooperatif learning tipe Two Stray Two Stay yang sedang dikembangkan oleh Eni 

Nuraeni, M.Pd. (2013). Secara garis besar perkuliahan anatomi tumbuhan dibagi 

menjadi tiga fase. Fase pertama yaitu berupa materi pengenalan berupa 

penggunaan alat dan jaringan dermal. Fase dua mulai memasuki materi yang 

cukup kompleks yaitu jaringan dasar dan pembuluh. Fase tiga yaitu 

menggabungkan ketiga jaringan pada tumbuhan pada pengamatan organ (batang, 

akar dan daun). 

 

1. Fase Satu 

Fase 1 merupakan fase pengenalan terhadap mata kuliah anatomi 

tumbuhan. Pada fase ini termasuk pembagian kelompok dan tugas tiap pertemuan. 

Selain itu penekanan yang lebih penting pada fase 1 ini yaitu latihan penggunaan 

mikroskop. Latihan ini dimaksudkan untuk membiasakan mahasiswa dalam 

menggunakan mikroskop sebagai alat bantu pengamatan pada perkuliahan 

anatomi tumbuhan selanjutnya. Dalam latihan penggunaan mikroskop mahasiswa 

juga berlatih untuk membuat preparat segar. Pembuatan preparat menggunakan 
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daun Rhoeo discolor. Selanjutnya mahasiswa juga berlatih untuk mengidentifikasi 

karakteristik baik kualitatif maupun kuantitatif dari preparat yang mereka amati. 

Mempresentasikan hasil pengamatan juga perlu dibiasakan agar mahasiswa dapat 

menyampaikan data hasil pengamatan kepada kelompok yang lain dengan baik. 

 

2. Fase Dua 

Pelatihan pada fase 1 dilakukan agar mahasiswa sudah terbiasa pada fase 

2. Pada fase 2 ini mahasiswa harus sudah bisa menggunakan mikroskop sebagai 

alat bantu pengamatan dan membuat preparat segar yang dapat diamati dengan 

baik. Mahasiswa sudah mulai dituntut untuk bekerja secara mandiri dalam 

kelompoknya. Meminta bantuan kepada dosen dan asisten praktikum dilakukan 

jika ada hal yang benar-benar tidak dimengerti oleh mahasiswa. Materi pada fase 

2 mencakup jaringan dasar (parenkim, aerenkim dan stereom), jaringan pembuluh 

(xilem, floem serta tipe ikatan pembuluh). 

Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan metode 

kooperatif dimana mahasiswa melakukan secara berkelompok. Mahasiswa dibagi 

menjadi enam kelompok dengan anggota kelompok dipilih secara acak. Setiap 

mahasiswa diminta bekerja secara berkelompok dalam melakukan pengamatan. 

Pembagian tugas pengamatan diatur oleh kelompok masing masing. Hal ini agar 

mahasiswa dapat membagi tugas sesuai dengan kemampuannya dan bekerja sama 

dengan anggota kelompoknya.  

Untuk mengefisiensikan waktu, tugas pengamatan dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu tiap tiga kelompok melakukan pengamatan yang berbeda. Setiap 

kelompok diberikan waktu yang sama untuk melakukan kegiatan pengamatan. 

Setelah waktu yang diberikan habis, beberapa mahasiswa dalam kelompoknya 

diminta untuk mengunjungi (delegasi) kelompok lain untuk meminta data hasil 

pengamatan kelompok lain. Anggota kelompok yang lain tinggal di tempatnya 

masing-masing untuk menjelaskan hasil pengamatan kepada anggota kelompok 

lain yang datang kepada mereka. Metode ini dilakukan selama perkuliahan 
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anatomi tumbuhan. Selain untuk mengefisiensikan waktu dan preparat yang 

diamati, metode ini juga dilakukan untuk melatih mahasiswa menjelaskan hasil 

pengamatannya kepada anggota kelompok yang lain dan juga untuk melatih 

mahasiswa memahami hasil pengamatan kelompok lain. 

Pengantar perkuliahan pada tiap materi dilakukan oleh dosen sebelum 

kegiatan pengamatan berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk memeriksa 

kesiapan dan pengetahuan awal mahasiswa. Setelah melakukan kegiatan 

pengamatan, beberapa orang perwakilan dari tiap kelompok mengunjungi 

(delegasi) kelompok yang lain untuk meminta data hasil pengamatan bukan 

interpretasi hasil pengamatan dari kelompok lain. Hal ini dilakukan agar 

mahasiswa dapat menginterpretasikan sendiri data yang mereka peroleh. Anggota 

kelompok lainnya bertugas untuk menjelaskan hasil pengamatan kepada 

kelompok yang datang berkunjung. Di akhir perkuliahan mahasiswa harus dapat 

menyampaikan dan menjelaskan hasil pengamatan yang mereka lakukan dan dari 

data kelompok lain. 

 

3. Fase Tiga 

Materi pada fase tiga merupakan gabungan dari materi-materi sebelumnya, 

membahas mengenai tiga organ utama pada tumbuhan (batang, akar dan daun). 

Pada fase ini kegiatan perkuliahan masih menggunakan strategi pada fase dua. 

Pengamatan pada organ tumbuhan melingkupi pengamatan sel dan jaringan 

penyusunnya (dermal, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh). Materi-materi yang 

didapatkan sebelumnya digunakan kembali sebagai prior knowledge untuk dapat 

melakukan pengamatan dengan baik. Pada fase tiga diharapkan mahasiswa sudah 

tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pengamatan dan dapat 

menggabungkan pengetahuan yang mereka dapat secara utuh.  

Pengamatan intrinsic cognitive load dilakukan pada awal perkuliahan dan 

selama perkuliahan. Extraneous cognitive load diamati selama perkuliahan untuk 

mengetahui apakah kegiatan perkuliahan tingkatan extraneous cognitive load pada 
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mahasiswa. Pengukuran extraneous cognitive load menggunakan angket dan 

dilakukan di akhir perkuliahan. Pengukuran germane cognitive load dilakukan 

dengan melihat skor atau nilai mahasiswa pada assesmen yang menunjang 

quantitative literacy. Pengukuran tersebut melalui tiga test unit yang dilakukan di 

setiap akhir fase perkuliahan. Langkah-langkah yang telah dilakukan akan 

menghasilkan data, yang selanjutnya dianalisis untuk dilakukan pembahasan 

sehingga menghasilkan suatu kesimpulan penelitian. 

 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data. Arikunto (2006) menyebutkan bahwa instrumen berfungsi 

memperoleh data tentang sesuatu dibandingkan dengan standar satu ukuran yang 

telah ditentukan. Instrumen penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini 

adalah : 

 

1. Angket  

Angket digunakan untuk mengukur extraneous cognitive load mahasiswa 

mengenai pengaruh kegiatan pembelajaran dan bahan ajar yang dikembangkan 

terhadap kemampuan quantitative literacy mahasiswa. Sebelum digunakan, 

angket yang dipakai divalidasi terlebih dahulu. Angket yang digunakan harus 

memiliki Indikator yang sesuai dengan kemampuan literasi kuantitatif. Validasi 

tersebut dilakukan oleh dosen ahli dengan mengisi instrumen lembar validasi 

kesesuaian angket dengan indikator terhadap kemampuan literasi kuantitaitf. 

 

2. Work Sheet (LKM) 

Lembar kerja pada LKM digunakan untuk mengukur kemampuan analisis 

memproses informasi yang disediakan dalam materi perkuliahan. Hasil dari 

analisis informasi digunakan untuk mewakili salah satu komponen beban kognitif 
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yaitu intrinsic cognitive load. Work Sheet yang digunakan harus memiliki 

Indikator yang sesuai dengan kemampuan literasi kuantitatif. Validasi tersebut 

dilakukan oleh dosen ahli dengan mengisi instrumen lembar validasi kesesuaian 

angket dengan indikator terhadap kemampuan literasi kuantitaitf. 

 

3. Test Unit 

Test unit digunakan untuk mengukur kemampuan kuantitatif dan kualitatif 

mahasiswa pada mata kuliah anatomi tumbuhan yang berbasis quantitative 

literacy. Test unit diberikan pada setiap akhir fase perkuliahan (tiga kali test unit). 

Hasil dari test unit digunakan untuk menggambarkan salah satu komponen dari 

cognitive load yaitu germane cognitive load. Soal test unit disusun oleh dosen 

mata kuliah anatomi tumbuhan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan selama satu semester pada 

mahasiswa biologi kelas C semester II tahun ajaran 2013/2014 yang mengontrak 

mata kuliah Anatomi Tumbuhan. Pada penelitian ini peneliti berperan sebagai 

Participant-as-observer, dimana selain melakukan pengamatan untuk mengambil 

data peneliti juga berpartisipan dalam proses perkuliahan sebagai asisten 

praktikum.  

Komponen beban kognitif mahasiswa yang diukur yaitu berupa analisis 

informasi (yang menggambarkan intrinsic load), usaha mental (yang 

menggambarkan Extraneous Load), dan kemampuan kuantitatif (yang 

menggambarkan Germane Load). Beban kognitif mahasiswa pada mata kuliah 

anatomi tumbuhan dapat diketahui berdasarkan hubungan antara ketiga komponen 

beban kognitif yang diukur. 

Pengumpulan data intrinsic cognitive load mahasiswa dilakukan melalui 

skor atau nilai work sheet pada perkuliahan anatomi tumbuhan berbasis 

quantitative literacy. Pengambilan data intrinsic cognitive load dilakukan pada 
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setiap perkuliahan anatomi tumbuhan. Perkuliahan anatomi tumbuhan terdiri dari 

beberapa materi pokok yaitu jaringan dermal (epidermis), jaringan dasar 

(parenkim), jaringan pembuluh (vascular), dan organ pada tumbuhan (akar, 

batang dan daun). Materi tersebut dibagi menjadi 13 bahan ajar. Untuk bahan ajar 

satu yang digunakan pada pertemuan pertama berupa pengenalan alat dan literasi 

kuantitatif pada mahasiswa. Materi yang digunakan sebagai data pada penelitian 

ini dimulai  dari materi dua sampai materi 13. Nilai yang didapat dari LKM 

merupakan kemampuan analisis informasi mahasiswa yang menggambarkan 

intrinsic cognitive load. 

Pengumpulan data extraneous cognitive load dilakukan melalui angket 

yang diberikan kepada mahasiswa di setiap akhir perkuliahan anatomi tumbuhan 

yang menggunakan quantitative literacy. Pengumpulan data extraneous cognitive 

load ini dilakukan selama satu semester pada setiap materi yaitu dari materi dua 

sampai materi 13. Skor yang didapatkan pada angket digunakan untk mengukur 

usaha mental mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Usaha mental ini 

menggambarkan keadaan extraneous cognitive load mahasiswa pada perkuliahan 

anatomi tumbuhan berbasis quantitative literacy. 

Data dari germane cognitive load didapat berdasarkan hasil test unit 

(evaluasi) mahasiswa di akhir perkuliahan anatomi tumbuhan yang menggunakan 

quantitative literacy. Test unit dilakukan sebanyak tiga kali, pada akhir fase satu, 

akhir fase dua, dan akhir fase tiga. Test unit yang digunakan berupa soal untuk 

mengetahui kemampuan mahasiswa terkait kuantitatif dan kualitatif (konsep) 

anatomi tumbuhan. Pembagian ini didasarkan pada strategi perkuliahan yang 

dikembangkan oleh Eni Nuraeni, M.Pd selaku dosen mata kuliah anatomi 

tumbuhan.  

Sama halnya dengan germane cognitive load, pengumpulan data intrinsic 

cognitive load dan extraneous cognitive load dikelompokkan kedalam tiga fase. 

Pembagian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara ketiga komponen 

beban kognitif pada setiap fase. Berdasarkan hubungan atara ketiga komponen 
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bebn kognitif tersebut dapat diketahui perkembangan beban kognitif mahasiswa 

pada mata kuliah anatomi tumbuhan berbasis quantitative literacy pada setiap 

fase. Selain pada akhir setiap fase, di akhir semester juga dilihat hubungan antara 

ketiga komponen beban kognitif berdasarkan rata-rata nilai yang didapat selama 

satu semester. 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak terjaring 

oleh angket yang diberikan kepada mahasiswa. Informsi tambahan lainnya berupa 

kesan maupun pesan mahasiswa terhadap perkuliahan anatomi tumbuhan. 

Wawancara ini dilakukan di sela-sela perkuliahan dan di akhir pertemuan.  

 

F. Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif dan 

kuantitatif. Pengolahan data yang bersifat kuantitatif dilakukan melalui statistika 

korelasi regresi untuk mencari hubungan dari ketiga kategori cognitive load. 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua 

variabel dimana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh. Nilai korelasi (r) 

berkisar antar 1 sampai -1, nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan 

antara dua variabel semakin kuat, dan sebaliknya. Nilai positif menunjukkan 

hubungan searah (X naik maka Y naik) dan nilai negatif menunjukkan hubungan 

terbalik (X naik maka Y turun). Data yang digunakan biasanya berskala interval 

atau rasio. Penghitungan uji korelasi menggunakan software IBM SPSS Statistic 

21. 

Menurut Sugiyono (2007) pedoman untuk memberikan interpretasi 

koefisien korelasi sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Intrepretasi koefisien korelasi 

0,00 – 0,199 = sangat rendah 

0,20– 0,399 = rendah 

0,40 – 0,599 = sedang 
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0,60 – 0,799 = kuat 

0,80 – 1,000 = sangat kuat 

 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribsi intrinsic 

cognitive load dan extraneous cognitive load terhadap germane cognitive load. 

Data yang dianalisis dengan regresi merupakan data kuantitatif yang memiliki 

skala pengukuran minimal interval. Uji regresi hanya dilakukan pada data yang 

memiliki korelasi signifikan (α < 0,05). Tujuan menggunakan analisis regresi 

ialah membuat estimasi besarnya kontribusi rata-rata dan nilai variabel terikat 

dengan didasarkan pada nilai variabel bebas (Sugiyono, 2007). Pada penelitian ini 

uji regresi dilakukan antara kemampuan analisis informasi mahasiswa (yang 

menggambarkan intrinsic cognitive load) dengan kemampuan kuantitatif 

mahasiswa (yang menggambarkan germane cognitive load). 

 

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut ada tiga hubungan pada 

komponen cognitive load yang dapat dijadikan sebagai acuan sederhana untuk 

melihat adanya beban kognitif dalam pembelajaran: 

1. ECL lebih tinggi dari ICL. Usaha yang lebih besar dibandingkan analisis 

informasi yang didapatkan membuktikan bahwa terdapat beban kognitif yang 

besar dalam pembelajaran. 

2. ECL dan ICL memiliki korelasi yang positif. Kemampuan analisis informasi 

yang didapatkan masih bergantung pada usaha mental yang dibutuhkan. 

3. ECL dan GCL memiliki korelasi yang positif. Pada kasus ini hampir sama 

dengan poin dua, dimana pembentukkan skema pengetahuan yang didaptkan 

masih bergantung pada usaha mentalnya, bukan pada kemampuan analisis 

informasinya. 

 


