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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian korelasional. Semua data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

berupa data kuantitatif dalam bentuk data interval, kecuali data latar belakang 

siswa. Data kemampuan kognitif biologi lingkungan dan sikap siswa terhadap 

lingkungan berupa data angka yang memiliki arti pada setiap perbedaan skor 

sedangkan data latar belakang siswa berupa data nominal yang berlabel. 

Penelitian ini memiliki beberapa karakteristik penelitian korelasional seperti 

yang dijelaskan oleh Zuriah (2009), bahwa penelitian korelasional 

menghubungkan dua variabel atau lebih, besarnya hubungan ditunjukkan oleh 

koefisien korelasi, dalam melihat hubungan tidak memanipulasi variabel, dan 

data yang diperoleh dalam penelitian berupa data kuantitatif, serta 

ditambahkan oleh Fraenkel, et al (2012) bahwa dalam penelitian korelasional 

tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat.  

Rancangan yang digunakan untuk melakukan penelitian korelasional 

ini sangat sederhana, yakni dengan mengambil data dari beberapa variabel 

yang ingin diketahui hubungannya. Manfaat dari analisis ini adalah untuk 

memberikan informasi tentang besar dan arah hubungan antarvariabel 

(Suharsaputra, 2014).  

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui keterkaitan 

maupun hubungan antara kemampuan kognitif biologi lingkungan dengan 

sikap siswa terhadap lingkungan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan suatu hubungan 

atau dikenal dengan istilah explanatory studies (Fraenkel, et al, 2012). 

Hubungan atau korelasi yang akan diukur adalah tingkat tinggi-rendahnya 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan kognitif biologi lingkungan adalah variabel bebas 
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(x) sedangkan kemampuan kognitif biologi lingkungan dan sikap siswa 

terhadap lingkungan adalah variabel terikat (y).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan kognitif biologi 

lingkungan dan sikap siswa terhadap lingkungan sudah melekat pada diri 

siswa sehingga tidak dapat dimanipulasi. Faktor-faktor yang akan diteliti 

antara lain jenis kelamin, durasi pembelajaran biologi dan PLH, serta 

pendidikan terakhir orang tua. Diagram berikut menggambarkan paradigma 

penelitian yang dilakukan. 

 

Gambar 3.1 Paradigma Penelitian 

 

B. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa pada salah satu 

SMA Negeri di Kota Bandung yang melaksanakan pembelajaran biologi 

menggunakan kurikulum 2013 dan melaksanakan pembelajaran 

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) sebagai mata pelajaran muatan lokal 

wajib. 

2. Sampel Penelitian 
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Pengambilan sampel menggunakan acak kelas. Dua kelas dipilih 

secara acak untuk masing-masing rombongan belajar (kelas). Sampel 

merupakan seluruh siswa dari kelas yang terpilih. Jadi, sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa dari dua kelas X MIA, dua kelas XI MIA, dan 

dua kelas XII MIA SMA di Kota Bandung. Total sampel dari seluruh 

kelas berjumlah 192 siswa. 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga alat 

pengambilan data. Semua format dan isi instrumen yang digunakan pada 

penelitian ini, dikembangkan sendiri oleh peneliti. 

1. Instrumen Data Diri Siswa. 

Instrumen ini digunakan untuk menjaring informasi pribadi siswa 

sebagai variabel latar belakang siswa, seperti nama lengkap, jenis kelamin, 

durasi pembelajaran biologi dan PLH, serta pendidikan terakhir ayah dan 

ibunya.  

2. Instrumen Penilaian Kemampuan Kognitif Biologi Lingkungan.  

Instrumen ini digunakan untuk menjaring kemampuan kognitif 

biologi lingkungan siswa SMA. Tema biologi lingkungan pada instrumen 

ini sesuai dengan hasil analisis materi terhadap kurikulum 2013 dan 

kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang berlaku di Kota 

Bandung, Jawa Barat. Pengembangan soal pada instrumen ini mengacu 

pada Taksonomi Bloom Revisi pada dimensi proses kognitif dari C1-C6 

dan pada dimensi pengetahuan konseptual, faktual, dan prosedural. Soal 

terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Jawaban benar bernilai 

satu dan jawaban salah bernilai nol. 

Soal esai pada instrumen pengukuran kemampuan kognitif biologi 

lingkungan dikembangkan dengan pedoman penilaian berupa rubrik 

dengan kriteria penilaian sesuai dengan rubrik yang telah disediakan. Skor 

maksimal pada setiap soal esai adalah tiga dan skor minimal adalah nol. 
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Jawaban siswa dianalisis dengan menjumlah skor dari soal pilihan 

ganda dan esai. Skor yang tinggi dari tes kemampuan kognitif ini 

menandakan bahwa kemampuan kognitif biologi lingkungan siswa tinggi 

dan sebaliknya skor yang rendah dari hasil tes ini menunjukkan bahwa 

kemampuan kognitif biologi lingkungan siswa rendah. 

 

 

3. Instrumen Penilaian Sikap terhadap Lingkungan.  

Instrumen  penilaian ini berupa angket. Disediakan pernyataan 

sikap dan siswa diminta persetujuannya tentang pernyataan tersebut. 

Instrumen ini bertujuan untuk menjaring informasi tentang sikap siswa 

SMA terhadap lingkungan, antara lain sikap siswa terhadap manusia, 

keanekaragaman hayati, air, udara, tanah, energi, dan sampah. 

Pernyataan pada instrumen sikap terdiri dari pernyataan positif dan 

pernyataan negatif. Angket ini menggunakan Skala Likert dengan lima 

pilihan jawaban: Sangat Setuju, Setuju, Tidak Peduli, Tidak Setuju, Sangat 

Tidak Setuju. Angket dikembangkan sendiri oleh peneliti menggunakan 

beberapa tahap pengembangan instrumen penilaian sikap terhadap 

lingkungan sesuai dengan tahapan yang dilakukan Ugulu, et al (2013).  

Jawaban siswa dari instrumen sikap kemudian dianalisis dengan 

menjumlah skor mereka. Jawaban sangat setuju untuk pernyataan positif 

bernilai (5), setuju (4), tidak peduli (3), tidak setuju (2), dan sangat tidak 

setuju (1). Sebaliknya, untuk pernyataan negatif, pilihan jawaban sangat 

setuju bernilai (1), setuju (2), tidak peduli (3), tidak setuju (4), dan sangat 

tidak setuju (5). Skor yang tinggi dari jawaban siswa, menunjukkan sikap 

lingkungan yang tinggi, dan sebaliknya, skor yang rendah dari jawaban 

siswa, menunjukkan sikap lingkungan yang rendah. 
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D. Pengembangan Instrumen 

Dalam proses pengumpulan data, peneliti memerlukan alat pengumpul 

data yang disebut dengan instrumen. Setiap variabel yang akan diteliti oleh 

peneliti membutuhkan alat untuk mengumpulkan data tersebut.  

1. Instrumen Data Diri Siswa  

Instrumen ini berupa kuesioner terbuka yang berisi nama lengkap, 

jenis kelamin, kelas, dan pendidikan terakhir orang tua. Instrumen ini 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan kognitif siswa terhadap lingkungan dan juga 

sikap siswa terhadap lingkungan. Faktor-faktor yang akan dicari 

pengaruhnya antara lain jenis kelamin siswa, durasi pembelajaran biologi 

dan PLH yang yang dilihat dari kelasnya, serta pendidikan terakhir orang 

tua siswa. Format instrumen data diri siswa terlampir pada Lampiran 1. 

2. Instrumen Kemampuan Kognitif Biologi Lingkungan  

Instrumen ini digunakan untuk menjaring data kemampuan 

kognitif biologi lingkungan. Instrumen ini berbentuk soal pilihan ganda 

dan esai. Instrumen untuk mengukur kemampuan kognitif biologi 

lingkungan ini dikembangkan sendiri oleh peneliti melalui beberapa tahap 

yang diadaptasi dari Ugulu, et al (2013).  
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Gambar 3.2 Tahap Pengembangan Instrumen (Ugulu, et al, 2013) 

a. Development of Item Pool  

Sebelum membuat item, peneliti melakukan analisis terhadap 

potensi materi yang terdapat pada kurikulum 2013 dan kurikulum mata 

pelajaran muatan lokal  PLH yang digunakan oleh sekolah-sekolah di 

Kota Bandung, Jawa Barat. Hasil penurunan materi secara lengkap 

terlampir pada Lampiran 2.  

Analisis potensi materi ini digunakan untuk menentukan 

dimensi (aspek) yang nantinya akan digunakan oleh peneliti untuk 

mengukur kemampuan kognitif biologi lingkungan siswa. Ada tujuh 

dimensi hasil analisis kurikulum, yaitu dimensi manusia, dimensi 

keanekaragaman hayati, dimensi air, dimensi tanah, dimensi udara, 

dimensi energi, dan dimensi sampah.  

Dimensi pertama yaitu dimensi manusia. Dalam dimensi ini 

item yang dikembangkan berhubungan dengan perubahan populasi dan 

peningkatan kualitas hidup manusia. Dimensi kedua yaitu dimensi 

keanekaragaman hayati. Item-item soal yang dikembangkan pada 

dimensi keanekaragaman hayati berhubungan dengan fungsi 
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keanekaragaman hayati di alam; interaksi manusia dengan 

keanekaragaman hayati, termasuk di dalamnya membahas tentang 

pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan keanekaragaman 

hayati; krisis keanekaragaman hayati; dan konservasi keanekaragaman 

hayati. Dimensi ketiga yaitu dimensi air. Item-item soal yang 

dikembangkan berhubungan dengan fungsi air di alam, interaksi 

manusia dengan air, pencemaran air, dan konservasi air. Dimensi 

keempat yaitu dimensi udara. Dimensi kelima yaitu dimensi tanah. 

Sama halnya dengan dimensi air, item-item soal yang dikembangkan 

pada dimensi udara dan tanah juga berhubungan dengan fungsinya di 

alam, interaksinya dengan manusia,  pencemaran, dan konservasinya. 

Dimensi keenam yaitu dimensi energi. Item soal yang dikembangkan  

berhubungan dengan fungsi energi di alam, interaksi manusia dengan 

energi, serta konservasi energi. Dimensi ketujuh atau dimensi terakhir 

yaitu dimensi sampah. Item-item yang dikembangkan berkaitan 

dengan pencegahan dan penanggulangan sampah. 

Setelah aspek/dimensi ditentukan, langkah selanjutnya adalah 

menyusun beberapa item untuk masing-masing instrumen. Item-item 

yang disusun diturunkan dari tujuan-tujuan yang dikandung oleh 

kurikulum biologi 2013 dan kurikulum PLH Kota Bandung. Tujuan 

kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator yang harus dicapai 

oleh siswa yang kemudian dari indikator-indikator tersebut diturunkan 

menjadi soal. Hasil penurunan tujuan dari dua kurikulum tersebut 

terdapat pada Lampiran 3, sedangkan kisi-kisi item terdapat pada 

Lampiran 4. Dari kisi-kisi tersebut, selanjutnya, distribusi soal untuk 

setiap dimensi juga dianalisis. Hasil analisisnya terlampir pada 

Lampiran 5. 

b. Validation of Item Pool 

Validasi pada tahap ini merupakan validasi konten. Tahap ini 

dilakukan secara bersamaan dengan Taking Expert Opinion dengan 
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meminta pendapat dosen mengenai kesesuaian soal dengan tujuan dan 

indikator soal, ketercakupan konten yang diharapkan tujuan, kejelasan 

kalimat item soal, kesesuaian dimensi item soal, serta ketepatan rubrik 

penilaian. Rubrik penilaian secara khusus terlampir pada Lampiran 6. 

c. Taking Expert Opinion 

Bersamaan dengan Tahap Validation of Item Pool, draft item 

juga diperiksa oleh ahli (mahasiswa pendidikan biologi dan guru 

biologi SMA) tentang kesesuaian soal dengan tujuan dan indikator 

soal, ketercakupan konten yang diharapkan tujuan, kejelasan kalimat 

item soal, kesesuaian dimensi item soal, serta ketepatan rubrik 

penilaian.  

d. Pilot Testing 

Setelah draft item direvisi, selanjutnya instrumen siap untuk 

diuji coba. Instrumen yang akan digunakan untuk uji coba pertama 

terlampir pada Lampiran 7. Uji coba item instrumen penilaian 

kemampuan kognitif biologi lingkungan dilakukan terhadap beberapa 

siswa SMA yang memiliki karakteristik sama seperti siswa yang akan 

menjadi subjek penelitian. Siswa yang akan menjadi subjek uji coba 

harus melaksanakan pembelajaran biologi dengan kurikulum 2013 dan 

melaksanakan pembelajaran PLH.  

Uji coba dilaksanakan sebanyak dua kali. Uji coba pertama 

dilakukan terhadap 30 siswa dan uji coba kedua dilakukan terhadap 60 

siswa. Pada kedua uji coba, siswa diminta untuk menandai item mana 

yang sulit untuk dimengerti, membingungkan, sulit dipahami, dan 

ambigu.  Selain itu, siswa juga diminta untuk menjawab semua item 

soal. Item tersebut nantinya akan direvisi setelah tes uji coba 

berdasarkan hasil uji coba serta kritik dan saran dari siswa. 

e. Administration of Instrument 

Setelah dilakukan uji coba, jawaban siswa kemudian dikoreksi 

menggunakan kriteria penskoran yang telah ditentukan. 
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f. Calculating Validity and Reliability 

Setelah melakukan uji coba, kualitas butir soal perlu dianalisis 

berdasarkan jawaban siswa pada saat uji coba. Analisis butir soal 

digunakan untuk mengetahui kualitas setiap butir soal sebelum soal itu 

digunakan agar diperoleh soal yang berkualitas. Hasil dari analisis 

butir soal nantinya digunakan untuk merevisi soal yang dianggap 

kurang berkualitas sesuai dengan standard yang berlaku. Hasil analisis 

ini juga berguna untuk memutuskan soal mana yang layak untuk 

digunakan dan soal mana yang kurang layak untuk digunakan. Analisis 

butir soal yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis secara 

kuantitatif yang berkaitan dengan ciri-ciri statistikanya dan juga 

analisis secara kualitatif yang berkaitan dengan isi dan bentuknya. 

Proses analisis butir soal secara kuantitatif melalui tahap analisis 

tingkat kesukaran, analisis daya beda, analisis kualitas distraktor 

(pengecoh), serta analisis validitas dan reliabilitasnya. Proses analisis 

butir soal secara kualitatif mencakup validitas secara isi dan konstruk. 

1) Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab 

benar suatu soal yang nilainya dinyatakan dalam bentuk indeks. 

Indeks kesukaran ini mempunyai nilai dalam kisaran 0,00 – 1,00 

(Aiken dalam Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Semakin 

besar indeks tingkat kesukaran, maka semakin mudah soal tersebut. 

Perhitungan tingkat kesukaran ini dilakukan terhadap setiap soal. 

Karena soal untuk mengungkap kemampuan kognitif biologi 

lingkungan siswa terbagi dalam dua bentuk soal, yaitu pilihan 

ganda dan esai, maka digunakan dua rumus yang berbeda. 

Rumus tingkat kesukaran berikut digunakan untuk 

menganalisis tingkat kesukaran soal pilihan ganda. 
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Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal esai, dapat 

menggunakan rumus berikut ini.  

 

 

Indeks tingkat kesukaran kemudian diinterpretasikan 

melalui klasifikasi indeks tingkat kesukaran berikut ini 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 

Tabel 3.1 Kategori Indeks Tingkat Kesukaran 

Nilai Kategori Soal 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 

Menurut Depdiknas, untuk keperluan diagnostik, biasanya 

butir soal yang digunakan memiliki tingkat kesukaran rendah atau 

mudah. Penggalian data ini merupakan kegiatan diagnostik 

kemampuan kognitif biologi lingkungan dan sikap terhadap 

lingkungan yang dimiliki oleh siswa. 

2) Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal 

dalam membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi 

dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah atau kurang 

memahami materi. Daya pembeda juga dinyatakan dalam bentuk 

indeks dari -1,00 sampai +1,00. Semakin tinggi daya pembeda, 

maka semakin baik kualitas soal tersebut. Jika daya pembeda 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 (𝑇𝐾) =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠
 

𝑀𝑒𝑎𝑛 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠
 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 (𝑇𝐾) =
𝑀𝑒𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑎𝑙
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negatif berarti lebih banyak siswa yang belum memahami materi 

dibandingkan siswa yang memahami materi.  

Sudjana (2011) menjelaskan cara untuk mengetahui daya 

pembeda suatu butir soal. Langkah pertama yang harus dilakukan 

adalah menentukan kelompok atas (27% siswa dengan nilai 

tertinggi) dan kelompok bawah (27% siswa dengan nilai terendah). 

Cara termudah dalam menentukan kelompok ini adalah dengan 

mengurutkan siswa dari siswa dengan jumlah skor total tertinggi 

hingga terendah. Lalu menentukan jumlah siswa yang termasuk 

kelompok atas dan kelompok bawah.  

Rumus yang digunakan untuk mencari daya pembeda soal 

pilihan ganda adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan : 

BA = Banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab benar 

BB = Banyak siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

N = Banyaknya siswa yang mengikuti tes  

Sedangkan rumus yang digunakan untuk mencari daya pembeda 

soal esai adalah sebagai berikut (Departemen Pendidikan Nasional, 

2008). 

 

Indeks daya pembeda kemudian dinterpretasikan melalui 

klasifikasi daya pembeda seperti pada tabel berikut ini. (Crocker  &  

Algina dalam Departemen Pendidikan Nasional, 2008) 

Tabel 3.2 Kriteria Daya Pembeda 

Nilai Kriteria 

0,40 – 1,00 Soal diterima dengan baik 

0,30 – 0,39 Soal diterima tetapi perlu diperbaiki 

𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑑𝑎 (𝐷𝑃) =
2(𝐵𝐴 − 𝐵𝐵)

𝑁
 

 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑑𝑎 (𝐷𝑃) =
𝑀𝑒𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝐴𝑡𝑎𝑠 −𝑀𝑒𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝐵𝑎𝑤𝑎ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑆𝑜𝑎𝑙
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0,20 – 0,29 Soal diperbaiki 

0,00 – 0,19 Soal tidak dipakai (dibuang) 

 

 

 

3) Kualitas Distraktor 

Penyebaran pilihan jawaban perlu dianalisis untuk 

mengetahui berfungsinya suatu pilihan jawaban yang disediakan. 

Suatu pilihan jawaban pengecoh (distraktor) dapat dikatakan 

berfungsi apabila memenuhi syarat berikut ini. 

1) Dipilih paling tidak oleh 5% peserta tes 

2) Lebih banyak dipilih oleh siswa yang belum memahami materi 

4) Validitas 

Arikunto (2013) dalam menentukan validitas instrumen 

menggunakan dua cara penafsiran yaitu dengan melihat harga 

koefisien korelasi pearson (r) kemudian menginterpretasikan 

nilainya tergolong kategori korelasi tinggi, cukup, atau rendah. 

Selain itu dapat dengan melihat harga koefisien korelasi pearson 

(r) dan menyesuaikannya dengan tabel harga kritik r-product-

momen. Pada penelitian ini, penyesuaian harga r dengan tabel 

harga kritik r-product-momen digunakan untuk menentukan 

validitas konstruk instrumen.  

5) Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen berhubungan dengan tingkat 

kepercayaan dan keajegan suatu instrumen. Indeks reliabilitas 

berkisar antara 0–1. Semakin tinggi koefisien reliabilitas 

(mendekati 1), semakin tinggi pula keajegan atau ketepatannya. 

Reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan koefisien 

alfa Croncbach.  Selanjutnya data yang didapat dari pengaplikasian 

instrumen untuk menilai kemampuan kognitif biologi lingkungan 
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dianalisis menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versi 19. 

6) Hasil Uji Coba 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa uji coba 

instrumen pada penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali. Uji 

coba pertama dilakukan pada 30 siswa dan uji coba kedua pada 

kelompok yang lebih besar yaitu 60 siswa. Hasil uji coba untuk 

instrumen kemampuan kognitif biologi lingkungan, dianalisis 

mulai dari tingkat kesukaran hingga reliabilitasnya.  

a) Hasil Uji Coba I 

Pada uji coba pertama, sebanyak 36 soal pilihan ganda 

dan 3 soal esai diujikan pada 30 siswa. Data mentah hasil uji 

coba pertama untuk instrumen kemampuan kognitif biologi 

lingkungan terlampir pada Lampiran 8. Hasil analisis secara 

lengkap, mulai dari tingkat kesukaran hingga reliabilitasnya 

terdapat pada Lampiran 9. Hasil tersebut digunakan sebagai 

pertimbangan untuk mengeleminasi soal dan memperbaiki soal 

yang akan digunakan.   

Hasil dari analisis butir soal dijabarkan sebagai berikut. 

Dari 36 soal pilihan ganda, 16 soal dieliminasi, 5 soal dipakai 

tanpa perbaikan, dan 15 soal dipakai dengan beberapa 

perbaikan dari kalimat soal hingga pilihan jawaban yang 

disediakan. Tiga soal esai yang diujikan, 1 soal harus dibuang 

karena tidak layak, 1 soal dipakai tanpa perbaikan, dan satu 

soal lainnya dipakai dengan beberapa perbaikan. Perbaikan soal 

pada instrumen untuk menggali kemampuan kognitif biologi 

lingkungan siswa ditabulasi dalam Lampiran 10 yang 

kemudian dianalisis distribusi soal untuk setiap dimensi. Hasil 

analisis distribusi soal terlampir pada Lampiran 11. 
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Reliabilitas instrumen kemampuan kognitif biologi 

lingkungan sebesar 0,62 setelah item yang tidak valid di buang. 

Instrumen dengan nilai reliabilitas sebesar 0,62 dianggap dapat 

valid dan reliabel, sehingga instrumen ini dapat digunakan 

untuk mengukur kemampuan kognitif biologi lingkungan siswa 

SMA. 

b) Hasil Uji Coba II 

Setelah dilakukan uji coba I dan instrumen direvisi 

(instrumen hasil revisi berdasarkan uji coba I terlampir pada 

Lampiran 12), selanjutnya, instrumen tersebut diuji coba untuk 

yang kedua kalinya. Uji coba dilakukan kembali pada 

responden yang lebih besar untuk menguji instrumen setelah 

dilakukan perbaikan meskipun instrumen telah dinyatakan 

valid dan reliabel. Data mentah hasil uji coba II instrumen 

terlampir pada Lampiran 13 sedangkan hasil analisis data uji 

coba kedua dirangkum dalam Lampiran 14.  

Dari hasil tersebut, banyak soal harus direvisi lagi. 

Tabulasi revisi soal berdasarkan hasil uji coba II dapat dilihat 

pada Lampiran 15. Reliabilitas instrumen makin valid dan 

reliabel yakni menunjukkan angka alfa Cronbach 0,63. Naik 

0,01 dari uji coba sebelumnya. 

Item dari instrumen penilaian kemampuan kognitif 

biologi lingkungan yang telah direvisi dari hasil uji coba II 

selanjutnya dapat digunakan. Dua puluh soal pilihan ganda dan 

dua esai kemudian digunakan untuk menguji kemampuan 

kognitif biologi lingkungan pada siswa salah satu SMA Negeri 

di Kota Bandung. Instrumen akhir untuk pengambilan data 

terdapat pada Lampiran 16. 

3. Instrumen Sikap Siswa terhadap Lingkungan 
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Instrumen ini digunakan untuk menjaring sikap siswa terhadap 

lingkungan yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Langkah dalam 

pengembangan instrumen ini diadaptasi dari Ugulu, et al (2013) seperti 

terlihat pada Gambar 3.2.  

a. Development of Item Pool 

Dimensi dari sikap siswa terhadap lingkungan merupakan hasil 

analisis kurikulum 2013 dan kurikulum PLH yang digunakan oleh 

sekolah-sekolah di Kota Bandung, Jawa Barat. Dimensi yang 

digunakan untuk mengukur sikap siswa terhadap lingkungan sama 

dengan dimensi untuk mengukur kemampuan kognitif biologi 

lingkungan, yaitu dimensi manusia, dimensi keanekaragaman hayati, 

dimensi air, dimensi tanah, dimensi udara, dimensi energi, dan dimensi 

sampah. Penurunan dimensi dari kurikulum 2013 dan kurikulum PLH 

terlampir pada Lampiran 2. Item-item yang dikembangkan untuk setiap 

dimensi juga dalam lingkup yang sama dengan item-item soal yang 

dikembangkan untuk menguji kemampuan kognitif biologi 

lingkungan. 

b. Validation of Item Pool 

Validasi pada tahap ini merupakan validasi konten. Tahap ini 

dilakukan secara bersamaan dengan Taking Expert Opinion dengan 

meminta pendapat dosen mengenai kesesuaian item pernyataan dengan 

tujuan, ketercakupan konten yang diharapkan tujuan, kejelasan kalimat 

item pernyataan, serta kesesuaian dimensi item pernyataan. 

c. Taking Expert Opinion 

Bersamaan dengan Tahap Validation of Item Pool, draft item 

juga diperiksa oleh ahli (mahasiswa pendidikan biologi dan guru 

biologi SMA) tentang kesesuaian item pernyataan dengan tujuan, 

ketercakupan konten yang diharapkan tujuan, kejelasan kalimat item 

pernyataan, serta kesesuaian dimensi item pernyataan. 

d. Pilot Testing 
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Setelah draft item direvisi, selanjutnya adalah menguji coba 

item instrumen penilaian sikap terhadap lingkungan pada beberapa 

siswa SMA yang memiliki karakteristik sama dengan siswa SMA yang 

akan menjadi subjek penelitian, yakni sekolah yang melaksanakan 

pembelajaran biologi menggunakan kurikukulum 2013 dan 

melaksanakan pembelajaran PLH. Pada saat uji coba, siswa diminta 

untuk mengisi seluruh item sikap. Selain itu siswa juga diminta untuk 

menandai item yang sulit untuk dimengerti, item yang ambigu, dan 

item yang membingungkan. Item tersebut nantinya akan direvisi 

setelah tes uji coba berdasarkan kritik, saran, dan komentar dari siswa. 

Jawaban-jawaban siswa nantinya juga akan dianalisis menggunakan 

SPSS versi 19 untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya sebagai 

dasar untuk merevisi item dan menghilangkan item yang tidak sesuai 

standard. 

Uji coba instrumen dilakukan sebanyak 2 kali terhadap 90 

siswa. Tiga puluh siswa pada uji coba pertama dan 60 siswa pada uji 

coba kedua. 

e.  Administration of Instrument 

Setelah dilakukan uji coba, jawaban siswa kemudian dikoreksi 

menggunakan kriteria penskoran yang telah ditentukan. 

f. Calculating Validity and Reliability 

1) Validitas 

Arikunto (2013) dalam menentukan validitas instrumen 

menggunakan dua cara penafsiran yaitu dengan melihat harga 

koefisien korelasi pearson (r) kemudian menginterpretasikan 

nilainya tergolong kategori korelasi tinggi, cukup, atau rendah. 

Selain itu dapat dengan melihat harga koefisien korelasi pearson 

(r) dan menyesuaikannya dengan tabel harga kritik r-product-

momen. Pada penelitian ini, penyesuaian harga r dengan tabel 
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harga kritik r-product-momen digunakan untuk menentukan 

validitas konstruk instrumen. 

2) Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen berhubungan dengan tingkat 

kepercayaan dan keajegan suatu instrumen. Indeks reliabilitas 

berkisar antara 0–1. Semakin tinggi koefisien reliabilitas 

(mendekati 1), semakin tinggi pula keajegan atau ketepatannya. 

Reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan koefisien 

alfa Croncbach.  Selanjutnya data yang didapat dari pengaplikasian 

instrumen untuk menilai kemampuan kognitif biologi lingkungan 

dianalisis menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versi 19. 

3) Hasil Uji Coba 

a) Hasil Uji Coba I 

 Item pernyataan sikap yang diujicobakan berjumlah 51 

item pernyataan yang terdiri dari 24 item bersifat positif dan 27 

item bersifat negatif. Secara lengkap instrumen tersebut 

terdapat pada Lampiran 18.  

Berdasarkan hasil uji coba (data mentah terlampir pada 

Lampiran 19), dari 51 item pernyataan yang diujicobakan, 

hanya 25 item pernyataan yang dipakai. Rekapitulasi hasil 

analisis uji coba pertama dapat dilihat pada Lampiran 20. Dua 

puluh lima item dengan nilai validitas tertinggi dipakai untuk 

menyusun instrumen, sedangkan 28 sisanya dieliminasi. 

Reliabilitas instrumen setelah item yang tidak valid dieliminasi 

adalah 0,823. Item yang dipakai ditunjukkan pada Lampiran 

21. 

Enam dari 25 item yang akan dipakai untuk menyusun 

instrumen, memiliki nilai item-total correlation kurang dari 3 

sehingga kalimat pernyataan pada item tersebut direvisi. Pada 
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25 item pernyataan yang dipakai ini, 17 diantaranya merupakan 

pernyataan negatif dan 8 sisanya merupakan item pernyataan 

positif.  

b) Hasil Uji Coba II 

Setelah dilakukan uji coba I dan instrumen direvisi 

(hasil revisi berdasarkan uji coba I terlampir pada Lampiran 

22), selanjutnya, dilakukan uji coba untuk yang kedua kalinya. 

Instrumen yang digunakan untuk uji coba kedua dapat dilihat 

pada lampiran 23. Uji coba dilakukan kembali pada responden 

yang lebih besar untuk menguji instrumen setelah dilakukan 

perbaikan meskipun instrumen telah dinyatakan valid dan 

reliabel. Data mentah hasil uji coba II instrumen terlampir pada 

Lampiran 24 sedangkan hasil analisis data uji coba kedua 

dirangkum dalam Lampiran 25.  

Dari hasil tersebut, beberapa item pernyataan perlu 

direvisi lagi. Tabulasi revisi item pernyataan berdasarkan hasil 

uji coba II dapat dilihat pada Lampiran 26. Reliabilitas 

instrumen menunjukkan angka alfa Cronbach 0,668.  

g. Administration of Instrument 

Item final dari instrumen penilaian sikap siswa terhadap 

lingkungan selanjutnya dapat digunakan. Dua puluh lima item 

pernyataan kemudian diadministrasikan untuk menguji sikap terhadap 

lingkungan pada 192 siswa di salah satu SMA Negeri Kota Bandung. 

Lampiran instrumen yang digunakan untuk menghimpun data terdapat 

pada Lampiran 27. 

E. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap. 

1. Tahap Persiapan 

Tahap ini meliputi studi pendahuluan, kajian teoritis, penentuan 

sampel, penyusunan proposal, dan pengembangan instrumen. Studi 
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pendahuluan dilakukan dengan studi literatur disertai dengan observasi ke 

sekolah target guna menghimpun informasi tentang kegiatan intrakulikuler 

dan ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah target. Informasi awal 

tentang latar belakang siswa sekolah tersebut juga digali. Penyusunan 

proposal dilatarbelakangi oleh temuan dari observasi awal dan studi 

literatur. Penentuan sampel dilakukan secara acak kelas. Pengembangan 

instrumen mengacu pada langkah Ugulu, et al (2013).  Tiga instrumen 

yang dikembangkan kemudian divalidasi oleh ahli dan diujicobakan.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian dilakukan sebanyak dua kali. Penelitian 

pertama, siswa diminta untuk mengisi biodata dan mengisi angket sikap 

terhadap lingkungan. Penelitian kedua, siswa dites tentang kemampuan 

kognitifnya dalam biologi lingkungan. Pelaksanaan penelitian sebanyak 

dua kali atas pertimbangan dan saran siswa saat uji coba, bahwa dalam uji 

coba, angket sikap dan instrumen kemampuan kognitif biologi lingkungan 

diujikan secara bersama-sama dan membuat siswa merasa jenuh. 

Sehingga, pada saat pelaksanaan penelitian, pengisian angket dan 

instrumen tes dilakukan secara terpisah. 

 

 

3. Tahap Penyusunan Laporan 

Setelah mendapatkan data dari tahap pelaksanaan penelitian, 

selanjutnya data diolah dan dianalisis untuk mendapatkan simpulan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan tes untuk menjaring 

data kemampuan kognitif biologi lingkungan dan melalui non-tes untuk 

menjaring data diri siswa dan sikap siswa terhadap lingkungan. Tabel berikut 

memperlihatkan teknik pengumpulan data secara lengkap mulai dari sumber 

data dan karakteristik instrumen yang digunakan. 

Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan Data 
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No Sumber Data Jenis Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Instrumen 

1 Siswa 
Latar belakang 

siswa 

Satu kali mengisi 

kuesioner data diri 

siswa 

Kuesioner yang 

menanyakan nama siswa, 

jenis kelamin,kelas, 

pendidikan terakhir ayah, 

dan pendidikan terakhir 

ibu. 

2 Siswa 

Kemampuan 

kognitif biologi 

lingkungan 

Satu kali tes 

Instrumen berupa 20 soal 

pilihan ganda dan 2 soal 

esai yang dikembangkan 

dengan Taksonomi Bloom 

Revisi dalam materi yang 

berhubungan dengan 

Biologi Lingkungan sesuai 

kurikulum 2013 dan 

kurikulum PLH 

3 Siswa 

Sikap siswa 

terhadap 

lingkungan 

Satu kali pengisian 

angket  

Instrumen berupa angket 

yang terdiri dari 25 

pernyataan. Pernyataan 

dikembangkan sesuai 

dengan materi Biologi 

Lingkungan pada 

kurikulum 2013 dan 

kurikulum PLH. 

Pernyataan berupa 

pernyataan positif dan 

pernyataan negatif. 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Data Diri Siswa 

Data diri siswa diolah dengan cara deskriptif kuantitatif 

menggunakan bantuan SPSS versi 19. Data diri siswa dikelompokkan 

berdasarkan jenis kelamin, kelas (untuk mengetahui durasi pembelajaran 

biologi dan PLH), ekstrakurikuler yang diikuti, pendidikan terakhir ayah 

dan pendidikan terakhir ibu. Kemudian data diberi kode sebelum dianalisis 

menggunakan SPPS 19. Pada kelompok jenis kelamin, kode 1 untuk jenis 

kelamin laki-laki dan kode 2 untuk jenis kelamin perempuan. Pada 

kelompok durasi pembelajaran biologi dan PLH, kode 1 untuk kelas X 

MIA yang merupakan kelompok dengan durasi pembelajaran kurang dari 

1 tahun, kode 2 untuk kelas XI MIA yang merupakan kelompok dengan 

durasi pembelajaran 1 tahun, dan kode 3 untuk kelas XII MIA yang 
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merupakan kelompok dengan durasi pembelajaran 2 tahun. Selanjutnya 

kelompok terakhir, pendidikan terakhir orang tua menggunakan kode 1 

untuk orang tua dengan pendidikan terakhir SMP, kode 2 untuk SMA, 

kode 3 untuk Diploma, kode 4 untuk S1, kode 5 untuk S2, dan kode 6 

untuk S3. Kemudian dengan bantuan SPSS 19 dianalisis jumlah siswa tiap 

sub kelompok dan juga persentasenya.  

2.  Kemampuan Kognitif Biologi Lingkungan 

Hasil jawaban siswa dikoreksi, untuk soal pilihan ganda, nilai 1 

untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah, sedangkan untuk 

penilaian esai, digunakan rubrik seperti pada Lampiran 6. Nilai-nilai 

tersebut kemudian dikonversikan dalam bentuk persentase. 

                     =
                                

                           
 X 100% 

 

Tabel 3.4 Kriteria Kemampuan Kognitif 

Persentase Tingkat Kemampuan Kognitif 

85% - 100% Baik Sekali 

70% - 84% Baik 

55% - 69% Cukup 

0 – 54% Kurang 

 

3. Sikap Siswa terhadap Lingkungan 

Hasil angket sikap siswa terhadap lingkungan dianalisis secara 

deskriptif kuantitatif untuk memaparkan hasilnya. Lembar angket ini 

disusun menggunakan penilaian skala Likert dengan pedoman penskoran 

sebagai berikut.  

 

Tabel 3.5 Pedoman Penskoran Jawaban Sikap Siswa 

Pilihan Jawaban Pernyataan 

Positif 

Skor Pilihan Jawaban Pernyataan 

Negatif 

Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 Sangat Setuju (SS) 1 

Setuju (S) 4 Setuju (S) 2 

Tidak Peduli (TP) 3 Tidak Peduli (TP) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 Tidak Setuju (TS) 4 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 Sangat Tidak Setuju (STS) 5 
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Skor tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan rumus berikut 

ini. 

                =
          

                   
      

Hasil persentase kemudian diinterpretasikan menggunakan kriteria seperti 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.6 Kriteria Sikap 

Rentang Persentase Kriteria Sikap 

85% - 100% Sangat Positif 

70% - 84% Positif 

55% - 69% Negatif 

0 – 54% Sangat Negatif 

4. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan uji inferensial yang 

harus digunakan berikutnya. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan 

menggunakan uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

melalui SPSS 19 dengan taraf signifikansi α = 0,05. Bentuk hipotesis 

untuk uji normalitas adalah sebagai berikut: 

H0: data berasal dari populasi yang terdistribusi normal 

H1: data berasal dari populasi yang terdistribusi tidak normal 

Dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau menerima 

H0 berdasarkan P-value adalah jika P-value < α maka H0 ditolak dan jika 

P-value  α maka H0 diterima. Dalam program SPSS 19 digunakan istilah 

significance yang disingkat Sig untuk P-value, dengan kata lain P-value = 

Sig. 

5. Uji Homogenitas Data 

Selain uji normalitas, uji homogenitas juga dilakukan terhadap data 

kemampuan kognitif biologi lingkungan dan juga sikap siswa terhadap 

lingkungan. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

memiliki varian yang sama atau tidak. Pada penelitian ini uji homogenitas 

dilakukan menggunakan uji Leneve melalui SPSS 19 dengan taraf 

signifikansi α = 0,05.  
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Hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut : 

H0 : σ1
2
 = σ2

2
  

H1 : σ1
2
 ≠ σ2

2
   

Dengan H0 adalah skor kedua kelompok memiliki variansi 

homogen dan H1 adalah skor kedua kelompok memiliki variansi tidak 

homogen. Dasar pengambilan keputusan, jika P-value > α maka H0 dapat 

diterima sedangkan jika P-value < α maka H0  ditolak. Dalam program 

SPSS 19 digunakan istilah significance yang disingkat Sig untuk P-value, 

dengan kata lain P-value = Sig. 

6. Uji Beda Rata-rata 2 Kelompok 

Uji perbandingan dua rata-rata pada penelitian ini dilakukan 

menggunakan uji-t dua sampel independen untuk data yang terdistribusi 

normal dan memiliki varian yang homogen, sedangkan untuk data tidak 

terdistribusi normal dan atau memiliki varian yang berbeda, maka 

dilakukan uji statistika non parametrik Mann Whitney melalui program 

SPSS 19 dengan taraf signifikansi α = 0.05. Rumusan hipotesis statistik 

pada uji ini adalah sebagai berikut: 

H0:  µ1 = µ2 

H1:  µ1 ≠ µ2 

Dimana, H0 adalah rata-rata skor/nilai dua kelompok variabel sama 

dan H1 adalah rata-rata skor/nilai dua kelompok variabel berbeda. Dalam 

pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau menerima H0 berdasarkan 

P-value. Jika P-value < α maka H0 ditolak dan jika P-value  α maka H0 

diterima. Dalam program SPSS 19 digunakan istilah significance yang 

disingkat Sig untuk P-value, dengan kata lain P-value = Sig. 

7. Uji Beda Rata-rata Lebih dari 2 Kelompok 

Uji perbandingan rata-rata lebih dari 2 kelompok pada penelitian 

ini dilakukan menggunakan uji ANOVA untuk data yang terdistribusi 

normal dan memiliki varian yang homogen, sedangkan  untuk data yang 

tidak terdistribusi normal dan atau memiliki varian yang berbeda, maka 
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dilakukan uji statistika non parametrik Kruskal Wallis melalui program 

SPSS 19 dengan taraf signifikansi α = 0.05. Rumusan hipotesis statistik 

pada uji ini adalah sebagai berikut: 

H0:  µ1 = µ2 = µ3… = µn 

H1:  salah satu µn tidak sama  

Dimana, H0 adalah rata-rata skor/nilai antarkelompok variabel sama dan 

H1 adalah rata-rata skor/nilai antarkelompok variabel berbeda. Dalam 

pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau menerima H0 berdasarkan 

P-value. Jika P-value < α maka H0 ditolak dan jika P-value  α maka H0 

diterima. Dalam program SPSS 19 digunakan istilah significance yang 

disingkat Sig untuk P-value, dengan kata lain P-value = Sig. 

8. Uji Korelasi 

Untuk menganalisis hubungan suatu variabel, maka perlu 

dilakukan uji korelasi. Uji ini bermanfaat untuk memberikan informasi 

tentang besarnya suatu hubungan antar variabel tanpa menunjukkan 

hubungan sebab-akibat. Lebih khusus, fungsi dari analisis korelasi 

digunakan untuk memahami kekuatan serta arah hubungan antarvariabel.  

Hasil uji korelasi berupa indeks yang disebut dengan Koefisien 

Korelasi (r). Indeks Koefisien Korelasi merupakan indeks arah dan 

besaran suatu hubungan. Koefisien Korelasi menunjukkan keeratan 

hubungan antar variabel. Koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai  +1. 

Nilai positif (+) menunjukkan hubungan yang positif. Semakin tinggi 

variabel X, maka semakin tinggi pula variabel Y, dan sebaliknya. Nilai 

negatif (-) menunjukkan hubungan yang negatif. Semakin tinggi X, maka 

semakin rendah Y, dan sebaliknya. Nilai 0 menunjukkan tidak ada 

hubungan antara dua variabel yang dianalisis. 

Tabel 3.7 Kriteria Koefisien Korelasi 

Nilai Koefisien Penafsiran 

+0,70 - +1,00 Hubungan positif sangat kuat 

+0,50 - +0,69 Hubungan positif yang mantap 

+0,30 - +0,49 Hubungan positif yang sedang 

+0,10 - +0,29 Hubungan positif rendah 
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+0,01 - +0,09 Hubungan positif yang tidak berarti 

0 Tidak ada hubungan 

-0,01 - -0,09 Hubungan negatif tidak berarti 

-0,10 - -0,29 Hubungan negatif yang rendah 

-0,30 - -0,49 Hubungan negatif yang sedang 

-0,50 - -0,69 Hubungan negatif yang mantap 

-0,70 - -1,00 Hubungan negatif yang sangat kuat 

 (Bungin, 2001) 

 

H. Alur Penelitian 

Alur penelitian dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 3.3 Alur Penelitian 


