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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 8 Bandung, yang berlokasi di 

Jalan Solontongan nomor 3, Buah Batu, Bandung. Pengambilan data dilakukan 

pada pertengahan bulan Maret 2013 sampai awal bulan April 2013, yang 

dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan (3 x 90 menit). 

Populasi dalam kegiatan penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X di SMA 

Negeri 8 Bandung sebanyak 11 kelas. Sampel yang digunakan untuk penelitian 

adalah siswa-siswi kelas X-7 dan X-8 yang masing-masing kelas berjumlah 38 

orang siswa. Pemilihan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik cluster random sampling dari populasi yang ada (menetapkan kelas 

sampel secara acak tanpa mengacak siswa di tiap kelasnya). Kedua kelas 

tersebut diberi kegiatan belajar dan tes yang sama, sehingga tidak ada kelas 

kontrol. Kedudukan kedua kelas disejajarkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

agar peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam dan saling 

melengkapi, sehingga pada akhirnya dapat menyusun kesimpulan yang baik 

meskipun metode penelitian yang dilakukan adalah weak experiment.  

 

B. Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan adalah weak experimental design 

dengan adanya kelompok sampel perlakuan tanpa sampel kontrol (Fraenkel 

dan Wallen, 2007: 268). Pada penelitian yang dilakukan ini, tidak 

dimungkinkan adanya kelas yang setara pembelajarannya dengan pembelajaran 

berbasis praktikum virtual, terutama berkaitan dengan ketersediaan spesimen 

untuk diamati. Oleh karena itu, tidak ada kelas kontrol dan metode penelitian 

yang sesuai adalah weak experiment. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

menguji hipotesis tentang hubungan sebab akibat, mempengaruhi dan atau 
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memanipulasi variabel bebas kemudian melihat pengaruh dari perlakuan 

tersebut (Fraenkel dan Wallen, 2007: 257).  

Desain weak experiment yang digunakan adalah The One Group Pretest-

Posttest Design (Fraenkel, 2007: 278).  

 

Tabel 3.1 The One Group Pretest-Posttest Design 

Kelas 

Perlakuan 

O1 X O2 

Pretest Treatment Posttest 

                   Sumber: Frankel, 2007: 278  

Keterangan: O1   =  Pretest 

X    =  Treatment berupa pembelajaran berbasis praktikum 

virtual pada materi invertebrata (Filum Porifera, 

Coelenterata, dan Echinodermata) 

O2   =  Posttest 

 

 Kedua sampel diberikan perlakukan yang sama, seperti guru, waktu 

pembelajaran (jam ke-1 dan ke-2), metode pembelajaran, media pembelajaran, 

materi pembelajaran, dan tes yang semuanya sama. Hal tersebut dilakukan 

sebagai usaha untuk mengendalikan variabel extranous yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

C. Definisi Operasional 

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda maka beberapa istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran praktikum berbasis virtual adalah pembelajaran materi 

invertebrata dengan menggunakan praktikum secara virtual (visualisasi 

proses-proses yang terjadi dalam dunia nyata ke dalam dunia virtual) yang 

disajikan melalui program komputer secara offline. Pembelajaran 

praktikum berbasis virtual pada materi invertebrata menyediakan tiruan 

lingkungan laut beserta hewan-hewan invertebrata di dalamnya, khususnya 
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Filum Porifera, Coelenterata, dan Echinodermata, dan juga tiruan 

lingkungan laboratorium. Fitur-fitur yang terdapat dalam program virtual 

tersebut meliputi: home, tutorial (kumpulan ringkasan materi Porifera, 

Coelenterata, dan Echinodermata), lembar kerja siswa (LKS), jelajah laut, 

praktikum vitual, serta evaluasi, meliputi soal penguasaan konsep, 

kemampuan berpikir kritis,  dan skala sikap.  

2. Kemampuan berpikir kritis adalah skor kemampuan berpikir siswa dalam 

proses berpikir logis, sehingga dapat memberikan penjelasan sederahana 

(elementary clarification), membangun keterampilan dasar (basic 

support), membuat keseimpulan (inference), membuat penjelasan lanjut 

(advanced clarification), hingga menyusun strategi dan taktik (strategies 

and tactics), sesuai dengan indikator kemampuan berpikir kritis Ennis 

(1996). Kemampuan berpikir kritis ini diukur sebelum (pretest) dan setelah 

(postest) pembelajaran invertebrata (Porifera, Coelenterata, dan 

Echinodermata) berbasis praktikum virtual dengan soal berbentuk open-

ended essay.   

3. Sikap ilmiah dalam penelitian ini merupakan skor skala sikap ilmiah siswa 

yang meliputi rasa ingin tahu, teliti, objektif, mau menerima perbedaan 

dan bekerja sama. Instrumen yang digunakan berupa sejumlah pernyataan 

skala Likert sikap ilmiah dengan skala 1-4, yang diukur saat awal 

(sebelum) dan akhir (setelah) praktikum virtual invertebrata (Porifera, 

Coelenterata, dan Echinodermata).   

4. Penguasaan konsep merupakan skor tes konsep invertebrata berdasarkan 

dimensi proses kognitif taksonomi Bloom revisi, meliputi C1 (mengingat), 

C2 (memahami), C3 (mengaplikasikan), C4 (menganalisis), C5 

(mengevaluasi), dan C6 (mencipta). Instrumen untuk mengetes jenjang 

kognitif C1-C6 menggunakan soal berbentuk pilihan ganda. Penguasaan 

konsep invertebrata diukur sebelum (pretest) dan setelah (posttest) 

praktikum invertebrata (Porifera, Coelenterata, dan Echinodermata).   
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D. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

beberapa instrumen yang terdiri dari tes kemampuan berpikir kritis, 

penguasaan konsep, skala sikap dan angket tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran. Berikut adalah instrumen penelitian yang digunakan: 

1. Soal Kemampuan Bepikir Kritis 

Soal kemampuan berpikir kritis disusun menurut kerangka berpikir kritis 

Ennis (1996), berupa sepuluh soal open-ended essay. Soal tersebut digunakan 

untuk mengungkap kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah 

pembelajaran materi invertebrata. Penyusunan kisi-kisi soal kemampuan 

berpikir kritis mencakup lima kemampuan berpikir kritis Ennis (1996) yang 

dijabarkan menjadi beberapa indikator dan penjelasannya. Kisi-kisi soal 

kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilihat pada Lampiran B.  

Soal yang telah tersusun dalam kisi-kisi tersebut di-judment oleh dosen 

ahli bidang studi dan ahli evaluasi. Judgment bertujuan untuk mengetahui 

validitas konstruksi, yaitu kesesuaian antara indikator dengan soal.  Kemudian 

dilakukan uji coba soal tes kemampuan berpikir kritis kepada siswa kelas XI 

yang telah menerima materi invertebrata. Skor maksimal 3 (untuk jawaban 

benar dan tepat) dan skor minimum 0 (untuk jawaban salah atau kosong). 

Rubrik penilaian kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilihat pada 

Lampiran B. Berikut ini disajikan rekap hasil uji coba tes kemampuan berpikir 

kritis pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Rekap Hasil Uji Coba Soal Kemampuan Berpikir Kritis 

Butir 

Asli 

Butir 

Baru 

Daya 

Pembeda 

(%) 

Tingkat 

Kesukaran 

Korelasi Validitas Ket 

1 - 40,00 Sukar 0,354 Tidak 

valid 

Tidak 

digunakan 

2 1 16,67 Sukar 0,432 Valid Digunakan 
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Butir 

Asli 

Butir 

Baru 

Daya 

Pembeda 

(%) 

Tingkat 

Kesukaran 

Korelasi Validitas Ket 

3 2 46,67 Sedang 0,441 Valid Digunakan 

4 - 30,00 Sedang 0,322 Tidak 

valid 

Tidak 

digunakan 

5 - 13,33 Sukar 0,401 Valid Tidak 

digunakan 

6 3 43,33 Sedang 0,616 Valid Digunakan 

7 4 60,00 Sedang 0,646 Valid Digunakan 

8 - 26,67 Sedang 0,393 Tidak 

valid 

Tidak 

digunakan 

9 5 26,67 Sukar 0,460 Valid Digunakan 

10 - 20,99 Sukar 0,340 Tidak 

valid 

Tidak 

digunakan 

11 6 23,33 Sukar 0,488 Valid Digunakan 

12 7 53,33 Sedang 0,569 Valid Digunakan 

13 8 66,67 Sedang 0,671 Valid Digunakan 

14 9 23,33 Sukar 0,511 Valid Digunakan 

15 - -0,67 Sukar -0,122 Tidak 

valid 

Tidak 

digunakan 

16 10 60,00 Sedang 0,646 Valid digunakan 

 

Berdasarkan Tabel 3.2 terdapat lima butir soal yang dinyatakan tidak valid 

dan tidak digunakan. Selain itu, terdapat juga satu butir soal yang dinyatakan 

valid, tetapi tidak digunakan, karena nilai korelasi yang rendah dan agar total 

soal penguasaan kosep menjadi genap. Dengan demikian, terdapat sepuluh soal 

kemampuan berpikir kritis yang valid dan dapat digunakan. 

 

2. Skala Sikap Ilmiah 

Skala sikap digunakan untuk mengetahui sikap ilmiah siswa sebelum dan 

sesudah pembelajaran berbasis praktikum virtual pada materi invertebrata. 

Skala sikap yang digunakan pada penelitian ini menggunakan skala Likert yang 

meliputi sejumlah 20 pernyataan sikap ilmiah dengan mengacu pada kurikulum 

mata pelajaran biologi SMA yang disusun oleh pusat kurikulum (PUSKUR)-

Balitbang Diknas (2006) dikombinasikan dengan sikap ilmiah menurut Carin 

(1997). Skala Likert yang digunakan memiliki empat pilihan jawaban, yaitu 
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Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat Setuju 

(SS) dengan skala 1-4. Kisi-kisi dan instrumen skal sikap ilmiah siswa terdapat 

pada Lampiran B. 

Soal yang telah tersusun dalam kisi-kisi tersebut di-judment oleh dosen 

untuk mengetahui validitas konstruksi, yaitu kesesuaian antara indikator sikap 

ilmiah dengan pernyataan sikapnya.  Kemudian dilakukan uji coba skala sikap 

ilmiah untuk mendapatkan pernyataan dalam skala sikap yang bernilai valid 

dan dapat digunakan. Berikut ini disajikan rekap hasil uji coba skala sikap 

ilmiah siswa pada Tabel 3.3. 

 

  Tabel 3.3 Rekap Hasil Uji Coba Skala Sikap Ilmiah Siswa 

Butir 

Asli 

Butir 

Baru 

Jenis 

Pernyataan 

Korelasi Validitas Ket 

1 1 + 0,528 Valid Digunakan 

2 2 + 0,494 Valid Digunakan 

3 - - 0,209 Tidak valid Tidak digunakan 

4 3 - 0,693 Valid Digunakan 

5 4 - 0,432 Valid Digunakan 

6 - + -0,022 Tidak valid Tidak digunakan 

7 5 + 0,715 Valid Digunakan 

8 6 + 0,505 Valid Digunakan 

9 7 - 0,330 Tidak valid Digunakan 

dengan revisi 

10 8 - 0,770 Valid Digunakan  

11 - + 0,281 Tidak valid Tidak digunakan 

12 9 - 0,784 Valid Digunakan 

13 - - 0,326 Tidak valid Tidak digunakan 

14 10 + 0,436 Valid Digunakan 

15 11 - 0,365 Tidak valid Digunakan 

dengan revisi 

16 12 + 0,560 Valid Digunakan 

17 13 + 0,510 Valid Digunakan 

18 14 _ 0,374 Tidak valid Digunakan 

dengan revisi 

19 15 _ 0,597 Valid Digunakan 

20 16 + 0,354 Tidak valid Digunakan 

dengan revisi 

21 17 - 0,679 Valid Digunakan  

22 18 - 0,577 Valid Digunakan 
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Butir 

Asli 

Butir 

Baru 

Jenis 

Pernyataan 

Korelasi Validitas Ket 

23 19 + 0,482 Valid Digunakan 

24 20 + 0,542 Valid Digunakan 

  

 Berdasarkan Tabel 3.3 terdapat 16 butir pernyataan sikap ilmiah yang 

valid dan dapat langsung digunakan. Sejumlah delapan butir pernyataan sikap 

ilmiah tidak valid, namun empat di antaranya memiliki nilai korelasi mendekati 

valid (0,40), sehingga direvisi untuk dapat digunakan. Dengan demikian, 

terdapat 20 butir pernyataan sikap ilmiah yang dapat digunakan setelah uji 

coba, analisis validitas, dan revisi. 

 

3. Soal Penguasaan Konsep 

Soal penguasaan konsep sejumlah 15 soal pilihan ganda dengan lima 

pilihan jawaban yang digunakan untuk mengungkap penguasaan konsep 

invertebrata, khususnya filum Porifera, Coelenterata, dan Echinodermata 

berdasarkan dimensi proses kognitif Bloom revisi, mulai dari mengingat (C1) 

sampai mencipta (C6). Kisi-kisi dan instrumen penguasaan konsep invertebrata 

terdapat pada Lampiran B. 

Soal yang telah tersusun dalam kisi-kisi tersebut di-judment oleh dosen 

untuk mengetahui validitas isi dan konstruksi, yaitu kesesuaian antara indikator 

penguasaan konsep, materi invertebrata SMA, dengan soal yang disusun.  

Kemudian dilakukan uji coba soal penguasaan konsep untuk mendapatkan soal 

yang bernilai valid dan dapat digunakan. Berikut ini disajikan rekap hasil uji 

coba soal penguasaan konsep pada Tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4 Rekap Hasil Uji Coba Penguasaan Konsep 

Butir 

Asli 

Butir 

Baru 

Daya 

Pembeda 

(%) 

Tingkat 

Kesukaran 

Korelasi Validitas Ket 

1 1 53,2 Mudah 0,636 Valid Digunakan 

2 2 50,3 Mudah 0,599 Valid  Digunakan 
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Butir 

Asli 

Butir 

Baru 

Daya 

Pembeda 

(%) 

Tingkat 

Kesukaran 

Korelasi Validitas Ket 

3 3 59,5 Mudah 0,959 Valid Digunakan 

4 4 65,4 Sedang 0,989 Valid Digunakan 

5 - 1,9 Mudah 0,015 Tidak 

valid 

Tidak 

Digunakan 

6 5 34,4 Mudah 0,503 Valid Digunakan 

7 - 15,4 Mudah 0,125 Tidak 

valid 

Tidak 

Digunakan 

8 6 45,1 Mudah 0,493 Valid Digunakan 

9 7 37,2 Sedang 0,608 Valid Digunakan 

10 8 4,6 Sedang 0,075 Tidak 

valid 

Digunakan 

dengan 

revisi 

11 9 23,4 Sedang 0,434 Valid Digunakan 

12 10 42,7 Sedang 0,699 Valid Digunakan 

13 11 47,1 Sedang 0,657 Valid Digunakan 

14 12 51,4 Sedang 0,768 Valid Digunakan 

15 13 33,1 Sukar 0,467 Valid Digunakan 

16 14 72,5 Sedang  0,988 Valid Digunakan 

17 15 21,9 Sukar  0,247 Tidak 

valid 

Digunakan 

dengan 

revisi 

 

 Berdasarkan Tabel 3.4 terdapat 13 butir soal penguasaan konsep yang 

valid dan dapat langsung digunakan. Sejumlah empat butir soal penguasaan 

konsep tidak valid, namun dua di antaranya yang memiliki nilai korelasi lebih 

tinggi di antara soal yang tidak valid dapat direvisi untuk kemudian digunakan. 

Dengan demikian, terdapat 15 butir soal penguasaan konsep yang dapat 

digunakan setelah uji coba, analisis validitas, dan revisi. 

 

4. Angket Tanggapan Siswa  

Angket tanggapan digunakan untuk mengungkap tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran invertebrata berbasis praktikum virtual dan juga 

kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam program virtual tersebut. Bentuk 

angket tanggapan berupa pernyataan dengan pilihan jawaban ya atau tidak. 

Terdapat 20 butir pertanyaan di dalam angket yang menjaring tanggapan siswa 
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terhadap pembelajaran dan evaluasi melalui program virtual. Kisi-kisi dan 

instrumen angket tanggapan siswa terdapat pada Lampiran B. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap pertama merupakan 

tahap persiapan, tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan, dan tahap ketiga 

merupakan tahap analisis data. Berikut merupakan uraian untuk setiap tahapan 

tersebut. 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

a. Melakukan observasi saat pembelajaran di sekolah tempat penelitian 

berlangsung untuk memperoleh informasi tentang model, strategi, metode 

pembelajaran, bahkan hambatan-hambatan, khususnya saat praktikum 

biologi. 

b. Menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar materi 

invertebrata SMA untuk memahami cakupan dan kedalaman materi 

invertebrata tersebut. 

c. Melaksanakan studi pendahuluan untuk menganalisis secara teoritis 

pembelajaran praktikum barbasis virtual, kemampuan berpikir kritis, 

penguasaan konsep, sikap ilmiah, dan asesmen serta evaluasi yang 

memungkinkan dilakukan pada pembelajaran tersebut.  

d. Menentukan indikator-indikator berpikir kritis, penguasaan konsep, dan 

sikap ilmiah yang akan menjadi fokus penelitian dan sekaligus 

mempersiapkan sumber dan bahan informasi yang relevan. 

e. Menyusun dan melakukan bimbingan proposal, dan seminar proposal. 

Selanjutnya melakukan revisi proposal sekaligus mempersiapkan surat-

surat perizinan untuk melaksanakan penelitian. 

f. Menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen yang akan digunakan 

dalam penelitian. Perangkat pembelajaran dan instrumen yang dibuat 
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adalah: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), storyboard untuk 

pembelajaran praktikum invertebrata berbasis virtual, Lembar Kerja Siswa 

(LKS), perangkat tes untuk mengungkap kemampuan berpikir kritis, skala 

sikap ilmiah siswa, dan penguasaan konsep. 

g. Melakukan judgment instrumen penelitian dan storyboard  oleh dosen 

yang berkompeten pada bidang tersebut, sebagai upaya untuk 

mendapatkan validitas isi instrumen. Pembuatan program laboratorium 

virtual dimulai setelah judgment storyboard oleh dosen ahli. 

h. Melakukan uji coba instrumen penelitian berdasarkan hasil judgment 

dosen ahli. Uji coba dilakukan kepada siswa kelas XI IPA SMA Negeri 8 

Bandung sejumlah 40 siswa yang pada kelas X telah mendapatkan materi 

invertebrata pada tahun 2012.  

i. Melakukan analisis hasil uji coba instrumen untuk memperoleh validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Berdasarkan hasil 

analisis hasil uji coba soal dapat diketahui bahwa beberapa soal 

kemampuan berpikir kritis, penguasaan konsep, dan sikap ilmiah 

ditolak/jangan digunakan, dan beberapa lagi perlu direvisi, sedangkan 

yang lainnya diterima tanpa revisi. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan 

pembelajaran praktikum invertebrata (filum Porifera, Coelenterata, dan 

Echinodermata) berbasis virtual dengan diawali pretest secara tertulis dan 

diakhiri posttest secara elektronik dalam program virtual tersebut. Langkah-

langkah pembelajaran yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Melakukan pretest  pada pertemuan pertama setelah sebelumnya 

dilakukan overview tentang invertebrata agar siswa tidak frustasi karena 

dihadapkan langsung dengan pretest. Pretest ini meliputi tes kemampuan 
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berpikir kritis dan penguasaan konsep, serta untuk sikap ilmiah dilakukan 

pengukuran melalui pengisian skala sikap ilmiah awal. Pretest dan 

pengukuran awal tersebut dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

berpikir kritis, penguasaan konsep, dan sikap ilmiah awal siswa sebelum 

pembelajaran praktikum invertebrata berbasis virtual. 

b. Melakukan pembelajaran praktikum invertebrata berbasis virtual pada 

pertemuan kedua setelah dilakukan pengenalan program praktikum virtual 

pada pertemuan sebelumnya. Pembelajaran diawali dengan peng-instal-an 

program virtual dan PDFdoc7 untuk menyimpan hasil pengamatan siswa 

dalam laboratorium virtual. Dilanjutkan dengan penjelasan teknis untuk 

melakukan kegiatan praktikum virtual dan siswa langsung melakukan 

praktikum virtual invertebrata. Pembelajaran praktikum virtual dilakukan 

dengan mengikuti langkah-langkah pada model pembelajaran inkuiri 

menurut Gulo (2002), yaitu mulai dari mengajukan pertanyaan 

(permasalahan), mengumpulkan data (eksperimen), analisis data, dan 

diakhiri dengan membuat kesimpulan. Kegiatan praktikum virtual 

invertebrata dilakukan di kelas secara berkelompok oleh setiap siswa dan 

dibimbing oleh guru. Rata-rata dalam satu kelompok terdiri atas lima 

orang siswa dengan dua sampai tiga laptop. Setelah pembelajaran 

praktikum invertebrata berbasis virtual, siswa melakukan diskusi kelas 

dengan bimbingan guru pada pertemuan selanjutnya. 

c. Melakukan tes akhir (posttest) berupa tes kemampuan berpikir kritis, dan 

penguasaan konsep, serta untuk sikap ilmiah dilakukan pengukuran 

melalui pengisian skala sikap ilmiah akhir.  Posttest dan pengukuran akhir 

tersebut dilakukan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis,  

penguasaan konsep, dan sikap ilmiah siswa pada materi invertebrata 

setelah dilaksanakan pembelajaran praktikum berbasis  virtual.  

d. Memberikan angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran praktikum 

invertebrata berbasis virtual. 
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e. Mencatat segala kejadian faktual penting yang terjadi selama 

pembelajaran praktikum berbasis virtual dan asesmennya. 

Berikut adalah  ringkasan tahap pelaksanaan penelitian yang disajikan 

dalam Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Ringkasan Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pertemuan  Pembelajaran di Kelas Eksperimen dengan Praktikum 

Virtual 

Pra Inti a) Penjelasan tujuan pembelajaran materi invertebrata 

b) Penjelasan pendahuluan (overview) tentang materi 

invertebrata 

c) Perkenalan program virtual materi inverterbrata, 

khususnya Filum Porifera, Ceolenterata, dan 

Echinodermata. 

d) Penjelasan komponen-komponen virtual lab, termasuk 

LKS kegiatan praktikum 

e) Tanya-jawab penggunaan virtual lab. 

f) Pretest 

1 g) Penjelasan alur kegiatan pembelajaran  

h) Pelaksanaan kegiatan praktikum virtual materi Filum 

Poriferadan Coelenterata 

2 i) Penjelasan alur kegiatan pembelajaran  

j) Pelaksanaan kegiatan praktikum virtual materi Filum 

Echinodermata. 

3 k) Diskusi kelas berkaitan dengan  hasil praktikum virtual 

yang telah dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. 

 

Pasca Inti l) Posttest 

m) Pemberian angket 

 

3. Tahap Analisis Data 

Setelah berlangsungnya penelitian diperoleh data kuantitatif dan kualitatif. 

Analisis dan pengolahan data berpedoman pada data yang terkumpul dan 

pertanyaan penelitian. Data kuantitatif berupa skor pretest, skor posttest,  dan N 

gain untuk kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep, serta skor skala 



42 
 

Peny Husna Handayani, 2013 

Pembelajaran Berbasis Praktikum Virtual Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan 
Sikap Ilmiah Siswa Kelas X Pada Materi Invertebrata  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 

sikap ilmiah awal dan akhir, beserta N-gain-nya. Data kuantitatif dari kedua 

kelas sampel, yaitu kelas X-7 dan X-8, dianalisis dengan menggunakan uji 

statistik untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Data kualitatif 

berupa tanggapan siswa dari kedua kelas sampel terhadap pembelajaran 

praktikum berbasis virtual dan evaluasinya serta data temuan berdasarkan hasil 

catatan penelitian selama penelitian dilaksanakan yang dianalisis secara 

deskriptif untuk mengetahui kecenderungan data atau temuan yang akan 

digunakan dalam menyusun kesimpulan. 

 

F. Analisis dan Pengolahan Data 

Data kuantitatif dianalisis dengan uji statistik. Pengolahan data statistik 

dilakukan dengan menggunakan software Statistical Package for Social 

Science (SPSS) for windows versi 16.0 dan juga dilakukan secara manual 

dengan menggunakan Microsoft-Excel 2007. Sedangkan data yang bersifat 

kualitatif dianalisis secara deskriptif untuk menentukan kecenderungan-

kecenderungan yang muncul pada saat penelitian. Hasil pengolahan data 

penelitian selengkapnya terdapat pada Lampiran C. 

Data kemampuan berpikir kritis, penguasaan konsep, dan sikap ilmiah 

terdiri atas nilai pretest, posttest, dan N-gain. Analisis data tersebut dilakukan 

dengan uji statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menghitung skor mentah pretest dan posttest menjadi nilai berdasarkan 

rumus menurut Arikunto (2003: 234). 

Nilai = 
                        

                           
   x 100 

 

2. Perhitungan Gain Ternormalisasi 

Menghitung skor Gain yang dinormalisasi berdasarkan rumus menurut 

Hakel (1998, dalam Meltzer, 2002) 
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N-Gain = 
                            

                                    
 

 

Kriteria peningkatan Gain yang dinormalisasi menurut Hakel (1998, dalam 

Meltzer, 2002), sebagai berikut: 

G < 0,3  : Peningkatan rendah 

0,3 ≤ G ≤ 0,7 : Peningkatan sedang 

G > 0,7  : Peningkatan tinggi 

 

 

3. Uji Normalitas  

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui data pretest dan posttest dari 

masing-masing kelas perlakuan, yaitu kelas X-7 dan X-8, berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Uji ini merupakan uji prasyarat untuk menentukan uji statistik yang 

akan digunakan, antara statistik parametrik atau non parametrik. Uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan software SPSS 16.0 pada taraf kepercayaan 

95% atau α (0,05). Hipotesis yang dikemukakan yaitu: 

H0 : data dalam sampel berdistribusi normal 

H1 : data dalam sampel tidak berdistribusi normal 

Jika nilai signifikansi lebih besar dari α (0,05), maka H0 diterima, artinya 

bahwa data dalam sampel yang digunakan berdistribusi normal dan selanjutnya 

dapat dilakukan uji statistik secara parametrik. Sebaliknya, jika nilai 

signifikansi lebih kecil dari α (0,05), maka H0 ditolak, artinya bahwa data 

dalam sampel yang digunakan tidak berdisktribusi normal dan selanjutnya 

dapat dilakukan uji statistik secara non parametrik (Trihendradi, 2009:114,170; 

Singgih, 2005: 35-36). 

  

4. Uji Homogenitas 
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Pengujian homogenitas varians antara kedua kelas sampel dilakukan untuk 

mengetahui apakah varians kedua kelompok sama atau berbeda. Uji 

homogenitas dilakukan dengan menggunakan Levene’s test for equality of 

variance yang terdapat pada SPSS 16.0 dengan taraf kepercayaan 95% atau α 

(0,05). Uji ini merupakan uji prasyarat untuk menentukan uji statistik yang 

akan digunakan, antara statistik parametrik atau non parametrik. Hipotesis 

yang dikemukakan yaitu: 

Ho = data memiliki varian yang sama 

H1 = data memiliki varian yang tidak sama 

 

Jika nilai signifikansi lebih besar (>) dari α (0,05), maka H0 diterima, 

artinya bahwa kedua kelompok yang digunakan memiliki varian yang sama 

dan selanjutnya dapat dilakukan uji statistik secara parametrik. Sebaliknya, jika 

nilai signifikansi lebih kecil (<) dari α (0,05), maka H0 ditolak, artinya bahwa 

kedua kelompok yang digunakan tidak memiliki varian yang sama dan 

selanjutnya dapat dilakukan uji statistik secara non parametrik (Trihendradi, 

2009:114). 

  

5. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui signifikansi peningkatan 

kemampuan berpikir kritis, penguasaan konsep, dan sikap ilmiah siswa 

sebelum dan sesudah pembelajaran praktikum invertebrata berbasis virtual 

pada masing-masing kelas sampel, dan juga untuk mengetahui signifikansi 

perbedaan  kemampuan berpikir kritis, penguasaan konsep, dan sikap ilmiah 

siswa pada kedua kelas sampel.  

Jika data berdistribusi normal, maka paired sample t-test menjadi uji 

hipotesis secara parametrik yang dilakukan untuk mengetahui signifikansi 

peningkatan dan kemampuan berpikir kritis, penguasaan konsep, dan sikap 

ilmiah siswa sebelum dan sesudah pembelajaran praktikum invertebrata 
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berbasis virtual pada masing-masing kelas sampel, yaitu kelas X-7 dan X-8. 

Namun, jika data tidak berdistribusi normal, maka uji Wilcoxon menjadi uji 

hipotesis secara non parametrik yang dilakukan untuk mengetahui signifikansi 

peningkatan dan kemampuan berpikir kritis, penguasaan konsep, dan sikap 

ilmiah siswa sebelum dan sesudah pembelajaran pada masing-masing kelas 

sampel. Pengujian ini dilakukan berdasarkan hipotesis berikut: 

H0  : tidak terdapat peningkatan nilai yang signifikan setelah 

pembelajaran  

H1 : terdapat peningkatan nilai yang signifikan antara setelah 

pembelajaran  

(Trihendradi, 2009: 118) 

 

Jika nilai signifikansi lebih besar (>) dari α (0,05), maka H0 diterima, 

artinya tidak ada peningkatan nilai yang signifikan setelah pembelajaran. 

Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil (<) dari α (0,05), maka H0 ditolak, 

artinya ada peningkatan nilai yang signifikan setelah pembelajaran 

(Trihendradi, 2009:115). 

Perbedaan  kemampuan berpikir kritis, penguasaan konsep, dan sikap 

ilmiah siswa pada kedua kelas sampel akan dianalisis dengan menggunakan 

independent sampel t-test, jika data pretest dan posttest kedua kelas sampel 

tersebut berdistribusi normal dan homogen Sebaliknya, jika data ada yang tidak 

normal atau tidak homogen, maka analisisnya akan dilakukan dengan 

menggunakan uji Mann-Whitney. Pengujian ini dilakukan berdasarkan 

hipotesis berikut: 

H0 : tidak ada perbedaan nilai yang signifikan pada kedua kelas sampel 

H1 :    ada perbedaan nilai yang signifikan pada kedua kelas sampel 

(Trihendradi, 2009: 115) 

 

Jika nilai signifikansi lebih besar (>) dari α (0,05), maka H0 diterima, 

artinya tidak ada perbedaan nilai pada kedua kelas sampel. Sebaliknya, jika 

nilai signifikansi lebih kecil (<) dari α (0,05), maka H0 ditolak, artinya ada 
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perbedaan nilai pada kedua kelas sampel (Trihendradi, 2009:115). Pengujian 

ini dilakukan untuk menunjukkan apakah pembelajaran berbasis praktikum 

virtual pada materi invertebrata memberikan pengaruh yang sama atau tidak 

pada kedua kelas sampel. 

 

6. Uji Korelasi dan Regresi 

Pengujian ini merupakan pendalaman untuk memprediksi ada tidaknya 

hubungan antara kemampuan berpikir kritis (X1) dan sikap ilmiah (X2) 

terhadap penguasaan konsep siswa (Y1). Uji korelasi akan mencari besarnya 

hubungan dan arah hubungan. Besar kecilnya hubungan dua variabel 

dinyatakan dalam bilangan yang disebut koefisien korelasi (r) yang nilainya 

berkisar dalam rentang 0 sampai 1 atau 0 sampai -1. Tanda positif dan negatif 

menunjukkan arah hubungan. Tanda positif menunjukkan arah perubahan yang 

sama. Jika satu variabel naik, maka variabel yang lain akan naik. Demikian 

pula sebaliknya. Uji ini dilakukan secara langsung menggunakan program 

SPSS. Menurut Trihendradi (2009: 197), besarnya nilai korelasi (r) 

dikategorikan sebagai berikut: 

0,7 – 1,00 (positif atau negatif) : derajat hubungan yang tinggi 

0,4 – 0,6   (positif atau negatif) : derajat hubungan yang substansial 

0,2 – 0,3   (positif atau negatif) : derajat hubungan yang rendah 

< 0,2        (positif atau negatif) : hubungan dapat diabaikan 

 

Jika uji korelasi mempelajari apakah ada hubungan antara dua variabel 

atau lebih, maka uji regresi memprediksi seberapa jauh pengaruh tersebut 

(Santoso, 2005: 71). Jika terdapat hubungan yang signifikan, uji regresi akan 

membuat sebuah model regresi dalam bentuk suatu persamaan linear (Y = a + 

bX1 + bX2) untuk memprediksi besar variabel dependent dengan menggunakan 

data variabel independent yang sudah diketahui besarnya (Trihendradi, 

2009:208 dan Santoso, 2005: 81). 
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Data tanggapan angket yang digunakan dalam penelitian ini diolah dengan 

cara analisis kuantitatif, yaitu dengan menggunakan rumus persentase respon 

Sudjana (2002: 50): 

% Respon     jumlah siswa yang menjawab “ya/tdk” pada setiap item  x 100% 

jumlah total siswa 

Hasil persentase perhitungan kuantitatif  ini ditafsirkan dengan 

menggunakan pendapat Purwanto (1994: 103) pada Tabel 3.6 berikut. 

 

 

 

Tabel 3.6  Kategorisasi Hasil Presentase Menurut Purwanto 

Persentase Kategorisasi 

<= 54% Kurang sekali 

55%-59% Kurang 

60% - 75% Cukup 

76%-85% Baik 

86% - 100% Sangat Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 
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G. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan Penelitian 

Studi pendahuluan praktikum 

berbasis virtual 

Kajian pustaka dan diskusi mengenai 

berpikir kritis, sikap ilmiah, dan 

materi invertebrata 

Judgment validitas 

isi instrumen. 

 

Perumusan Masalah 

Penyusunan Proposal dan 

Seminar Proposal 

Penelitian 

Penyusunan 

Storyboard  

Penentuan langkah pembelajaran praktikum 

invertebrata berbasis virtual 

Penyusunan 

instrumen penelitian 

Judgment storyboard 

program praktikum 

virtual 

Pembuatan 

program 

praktikum virtual 
Uji coba instrumen 

Konsultasi dan Revisi 
Analisis hasil uji coba 

instrumen 

Soal Kemampuan Berpikir Kritis, 

Penguassan Konsep, Sikap Ilmiah 

Program Praktikum Virtual 

tentang Invertebarta 
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