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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode dan Desain Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan metode pre-experimental design dimana 

masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel 

dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan 

semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini terjadi, karena tidak 

adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random (Sugiyono, 2016). 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran berbasis proyek 

sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah keterampilan berpikir kreatif 

ilmiah dan berpikir kritis ilmiah.  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest-

posttest design yaitu penelitian yang dilaksanakan pada satu kelompok saja yang 

dinamakan kelompok eksperimen tanpa adanya kelompok kontrol. Sebelum diberi 

perlakuan, sampel penelitian diberi tes yang disebut pretest. Kemudian sampel 

juga setelah diberi perlakuan akan diberi tes kembali yang disebut posttest. Tes 

yang diberikan sebelum dan sesudah perlakuan ditujukan untuk mengetahui 

apakah ada peningkatan keterampilan berpikir kreatif ilmiah dan berpikir kritis 

ilmiah. Adapun bentuk desain penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut  

Tabel 3.1. Desain penelitian one group pretest posttest design 

Pretest Treatment Posttest 

O1 X O2 

 

Keterangan  

O1 :   Hasil pretest (sebelum diberikan perlakuan) 

X :  Pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis proyek 

O2 :  Hasil posttest (setelah diberikan perlakuan) 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa SMA kelas XI pada salah satu SMA Swasta di Kota 
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Bandung pada tahun pelajaran 2016-2017. Adapun yang menjadi sampel pada 

penelitian adalah siswa kelas XI IPA  sebanyak 16 siswa. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). 

3.3 Instrumen penelitian  

 Pembuatan instrumen bertujuan untuk menilai kemajuan siswa dalam 

pencapaian hal yang dipelajari. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa jenis 

instrumen yang akan digunakan agar mendapatkan data-data yang diperlukan. 

Berikut ini merupakan jenis instrumen yang akan digunakan :  

1. Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan untuk melihat keterlaksanaan kegiatan 

menggunakan model pembelajaran berbasis proyek (Project Based 

Learning) pada saat berlangsungnya pembelajaran mengenai materi fluida 

statis 

2.  Tes keterampilan berpikir kreatif ilmiah 

Tes untuk mengukur keterampilan berpikir kreatif ilmiah siswa sebelum 

dan sesudah pembelajaran dengan melakukan pretest dan posttest 

mengenai materi fluida statis menggunakan soal esai. Dalam penelitian ini, 

peneliti menyusun tes berdasarkan The Three-dimensional Scientific 

Structure Creativity Model (SSCM) dari Hu,dkk (2002) dibatasi oleh 

perpaduan aspek process, trait, product berupa (thinking, fluency, science 

knowledge), (thinking, flexibility, science problem), (thinking, originality, 

technical product), dan (thinking, fluency, science phenomena) 

3.   Tes keterampilan berpikir kritis ilmiah 

Tes untuk mengukur keterampilan berpikir kritis ilmiah siswa sebelum dan 

sesudah pembelajaran dengan melakukan pretest dan posttest mengenai 

materi fluida statis menggunakan soal esai. Dalam penelitian ini, peneliti 

menyusun tes berdasarkan ACTA (Assessment of Critical Thinking 

Ability) yang meliputi Critical Thinking Ability 1 yaitu mengintegrasikan 

pengetahuan yang saling bertentangan ke dalam suatu kesimpulan terpadu, 

Critical Thinking Ability 2 yaitu merancang percobaan untuk 
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menyelesaikan ambiguitas dalam pengetahuan tertentu dan Critical 

Thinking Ability 3 yaitu memperkirakan interpretasi lain dari pengetahuan 

tertentu. 

3.4  Prosedur dan Alur Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

tahapan, yaitu : 

1. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi : 

a. Studi literatur dilakukan dengan membaca penelitian-penelitian yang terkait 

dengan penelitian yang telah dilakukan. Peneliti melakukan telaah jurnal 

maupun skripsi yang berkaitan dengan model pembelajaran berbasis proyek 

b. Analisis silabus materi yang digunakan 

c. Studi pendahuluan ke lapangan 

d. Merumuskan masalah yang akan dikaji dan mencari alternatif solusi 

e. Penyusunan Perangkat Pembelajaran  berupa : 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan skenario pembelajaran 

dengan menggunakan pembelajaran abad-21 yaitu model pembelajaran 

berbasis proyek. 

 Membuat Lembar Kerja Siswa 

 Membuat instrumen penelitian untuk mengukur keterampilan berpikir 

kreatif ilmiah dan berpikir kritis ilmiah 

 Validitas Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian dikonsultasikan terlebih 

dahulu kepada dosen pembimbing dan di judgement oleh ahli instrumen 

untuk mengetahui validitas instrumen yang digunakan 

 Uji coba instrumen 

Sebelum instrumen digunakan untuk mengambil data pada penelitian, 

terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen untuk mengetahui 

reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran soal 

 Analisis Hasil Uji Coba 
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Hasil uji coba instrumen yang telah dilakukan kemuadian dianalisis dan 

diperbaiki, setelah itu dapat digunakan untuk memperoleh data pada 

penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan sebagai berikut : 

a. Melakukan pretest terhadap kelas eksperimen untuk mengetahui 

keterampilan awal berpikir kreatif ilmiah dan berpikir kritis ilmiah siswa  

b. Memberikan perlakukan terhadap kelas eksperimen berupa pembelajaran 

abad-21 menggunakan model pembelajaran berbasis proyek disertai 

dengan Lembar Kerja Siswa 

c. Memberikan posttest kepada kelas eksperimen untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan berpikir kreatif ilmiah dan berpikir kritis ilmiah 

siswa setelah diterapkan model pembelajaran berbasis proyek 

3. Tahap Akhir  

Pada tahap ini dilakukan kegiatan sebagai berikut : 

a. Mengolah dan menganalisis data hasil  penelitian keterampilan berpikir 

kreatif ilmiah dan berpikir kritis ilmiah berupa pretest dan posttest 

b. Mengolah  dan menganalisis Lembar Kerja Siswa 

c. Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

pengolahan data 

d. Memberikan saran terhadap terhadap aspek penelitian yang kurang 

e. Membuat laporan 

Berikut ini rangkuman alur penelitian yang dilakukan: 
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Pelaksanaan 

 

 

Membuat Perangkat Pembelajaran berupa 

- RPP Penelitian 

- Instrumen kreatif ilmiah dan kritis ilmiah 

- Lembar Kerja Siswa  

- Lembar Observasi Penelitian 

 

Rumusan Masalah 

Alternatif Solusi 

Studi Pendahuluan ke 

lapangan 

 

 

Judgement instrumen 

 

Uji Coba Instrumen 

 

Analisis Hasil Uji Coba Instrumen 

 

Pengolahan dan analisis data hasil Pretest dan Posttest 

 

 

 

Membuat Laporan 

 

Membuat kesimpulan dan saran 

 

 

Pretest 

 

- Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

- Memberikan Lembar Kerja Siswa 

  

 
Posttest 

 

Revisi Uji Coba Instrumen 

 

Studi Literatur 
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Tahap Akhir                               

 

                                                 Gambar 3.1 Alur Penelitian 

3.5  Teknik Analisis Instrumen Penelitian 

Sebelum instrumen dapat digunakan untuk memperoleh data, instrumen akan 

diuji kelayakannya. Analisis-analisis yang akan digunakan adalah : 

1. Validitas Konstrak (Construct Validity) 

Validitas konstrak menggunakan pendapat dari ahli (judgement 

experts) untuk diuji sebelum digunakan untuk mengambil data penelitian 

(Arikunto,2012,hlm.83). Instrumen yang telah dibuat berdasarkan teori-

teori tertentu kemudian dikonsultasikan kepada ahli. Para ahli akan 

diminta pendapat mengenai instrumen tersebut. Umpan balik dari ahli 

dapat berupa perombakan sebagian maupun perombakan total dari 

instrumen tersebut.  

2. Validitas Empiris 

Intrumen evaluasi yang baik diharapkan dapat menghasilkan data 

evaluasi yang baik  dan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Teknik 

yang digunakan untuk menguji validitas instrumen adalah teknik korelasi 

product moment yang dikemukakan oleh pearson (Arikunto,2012, 

hlm.87). Adapun rumus korelasi product moment yang digunakan adalah : 

  

     2222 YYNXXN

YXXYN
rxy






 
 

 

Keterangan:

 rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dua variabel  yang 

dikorelasikan.  

X   = skor tiap butir soal. 

Y   = skor total tiap butir soal. 

N   = jumlah siswa 

Klasifikasi validitas instrumen tes disajikan pada Tabel 3.2 
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Tabel  3.2 Klasifikasi validitas instrumen tes 

Koefisien Korelasi Kriteria validitas 

0,80 < r  1,00 Sangat tinggi 

0,60 < r  0,80 Tinggi 

0,40 < r  0,60 Cukup 

0,20 < r  0,40 Rendah 

0,00 < r  0,20 Sangat rendah 

                                                    (Diadaptasi dari Arikunto, 2012)  

3.  Reliabilitas  

Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang 

tinggi jika tes tersebut memberikan hasil yang tetap pada kondisi yang 

bervariasi. Hasil pengukuran harus reliabel dalam arti harus memiliki 

tingkat konsistensi dan kemantapan. Sebuah tes dikatakan reliabel jika 

dapat memberikan hasil yang tetap. Untuk menentukan reliabilitas 

digunakan rumus alpha sebagai berikut: 

r11= 
 

   
( 1 - 

∑    

   
 ) 

Keterangan : 

 r11  = koefisien reliabilitas soal 

 n = banyaknya butir soal 

∑    = jumlah varians skor tiap item 

     = varians total 

Klasifikasi reliabilitas instrumen tes disajikan pada Tabel 3.3     

Tabel 3.3 Klasifikasi reliabilitas instrumen tes 

Koefisien Korelasi Kriteria Reliabilitas 

0,80 < r  1,00 Sangat tinggi 

0,60 < r  0,80 Tinggi 

0,40 < r  0,60 Cukup 

0,20 < r  0,40 Rendah 

0,00 < r  0,20 Sangat rendah 

                            (Diadaptasi dari Arikunto, 2012) 
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4. Taraf kesukaran 

Taraf kesukaran menunjukan sukar atau mudah nya suatu soal 

dalam mengukur kemampuan dan ditunjukan dalam suatu skala indeks 

kesukaran (Arikunto, 2012). Rumus taraf kesukaran yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

P = 
 

  
 

Keterangan : 

P   = indeks kesukaran 

B   = jumlah siswa yang menjawab benar soal tersebut. 

JS  = jumlah siswa yang mengikuti tes. 

Adapun untuk mengetahui taraf kemudahan tes berbentuk esai 

menggunakan persamaan sebagai berikut: 

   
 ̅

    

 

Keterangan: 

P     = indeks kemudahan 

 ̅       = skor rata-rata 

     = skor maksimal soal 

Klasifikasi taraf kemudahan instrumen tes disajikan pada Tabel 3.4               

Tabel 3.4 Klasifikasi taraf kemudahan instrumen tes 

Skor X  Kriteria Tingkat Kemudahan 

0,00 Terlalu Sukar 

0,00 < P ≤ 0,30 Sukar 

0,31 ≤ P ≤ 0,70 Sedang 

0,71 ≤ P < 1,00 Mudah 

1,00 Terlalu Mudah 

                                    (Diadaptasi dari Arikunto, 2012) 

5. Daya pembeda  

Daya pembeda sebuah item soal menunjukan apakah item soal 

tersebut mampu membedakan siswa yang berkemampuan rendah dengan 

yang berkemampuan tinggi. Rumus yang digunakan untuk menentukan daya 

pembeda sebuah soal adalah sebagai berikut : 
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D = 
  

  
  

  

  
 =        

Keterangan : 

D  = Daya Pembeda 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyak peserta kelompok bawah 

BA          = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB  = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA = Tingkat kesukaran kelompok atas 

PB = Tingkat kesukaran kelompok bawah 

Adapun untuk mengetahui daya pembeda tes berbentuk esai menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

   
 ̅    ̅ 

    

 

Keterangan: 

D   = indeks daya pembeda satu butir soal tertentu 

 ̅    = skor rata-rata kelompok atas 

 ̅    = skor rata-rata kelompok bawah   

     = skor maksimal soal 

 Klasifikasi daya pembeda instrumen tes disajikan pada Tabel 3.5 

Tabel 3.5 Klasifikasi daya pembeda instrumen tes 

Indeks Daya Pembeda Kriteria Daya Pembeda 

0,00 – 0,20 jelek (poor) 

0,20 – 0,40 cukup (satisfactory) 

0,40 – 0,70 baik (good) 

0,70 – 1,00 baik sekali (excellent) 

Negatif soal dibuang 

                                          (Diadaptasi dari Arikunto, 2012) 

3.6 Teknik Pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara 

lain : 

1. Data hasil lembar observasi  
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 Data hasil lembar observasi digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan 

pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) yang diterapkan pada 

kelas eksperimen. Lembar observsasi ini berisi kegiatan yang dilakukan oleh guru 

pada tiap tahapan pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning). Teknik 

pengumpulan data lembar observasi dilakukan oleh observer dengan memberikan 

tanda ceklis pada kolom “ya” jika kegiatan  pembelajaran terlaksana dan 

memberikan tanda ceklis pada kolom “tidak” jika kegiatan pembelajaran tidak 

terlaksana. Skor untuk tiap kegiatan yang terlaksana adalah 1 sedangkan skor 

untuk kegiatan yang tidak terlaksana adalah 0. 

2. Data hasil keterampilan berpikir kreatif ilmiah dan berpikir kritis ilmiah 

 Data hasil keterampilan berpikir kreatif ilmiah dan berpikir kritis ilmiah 

digunakan untuk mengetahui keterampilan berpikir kreatif ilmiah dan berpikir 

kritis ilmiah siswa. Teknik pengumpulan data keterampilan berpikir kreatif ilmiah 

dan berpikir kritis ilmiah siswa dilakukan dengan memberi instrumen tes berupa 

soal esai. Instrumen tes ini akan diberikan sebelum kelas eksperimen diberikan 

perlakuan (pretest) dan sesudah kelas eksperimen diberikan perlakuan (posttest). 

Perlakuan yang dimaksud pada penelitian ini berupa pembelajaran berbasis 

proyek. Karena instrumen tes berupa soal esai maka diperlukan rubrik penskoran. 

Rubrik penskoran yang digunakan  adalah seperti yang tersaji dalam tabel 3.6 dan 

tabel 3.7 
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Tabel 3.6 Rubrik Penskoran Untuk Setiap Aspek Keterampilan Berpikir Kreatif Ilmiah 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Kreatif Imiah 

Nomor 

Soal 

Skor Indikator Penilaian 

Thinking 

Fluency 

Science Knowledge 

1a 

2a 

3a 

3 Terdapat   desain yang berbeda terlepas dari 

kualitasnya 

2 Terdapat 2 desain yang berbeda terlepas dari 

kualitasnya 

1 Terdapat 1 desain yang berbeda terlepas dari 

kualitasnya 

0 Tidak membuat desain 

Thinking 

Flexibility 

Science Problem 

1b 

2b 

3b 

2 Terdapat 2 Aspek yang berbeda dalam jawaban  

1 Terdapat 1 Aspek yang berbeda dalam jawaban  

0 Tidak ada jawaban 

Thinking 

Originality 

Technical Product 

1c 

2c 

3c 

2 Jawaban  termasuk ke dalam 5% jawaban yang 

diberikan  

1 Jawaban termasuk 5%-10% jawaban yang 

diberikan  

0 Jawaban termasuk >10% jawaban yang 

diberikan  

 

Imaginaton 

Fluency 

Science Phenomena 

 

1d 3 Jawaban yang diberikan diungkapkan secara 

jelas, dihubungkan dengan tekanan hidrostatis 

dan massa jenis 

2 Jawaban yang diberikan diungkapkan secara  

jelas, hanya dihubungkan dengan tekanan  

hidrostatis atau massa jenis 

1 Jawaban yang diberikan tidak dihubungkan 

dengan tekanan hidrostatis dan massa jenis  

0 Tidak ada jawaban 

2d 3 Jawaban yang diberikan diungkapkan secara 

jelas, dihubungkan dengan gaya, tekanan, luas 

penampang 

2 Jawaban  yang diberikan diungkapkan secara 

jelas, dihubungkan dengan salah satu faktor 

gaya, tekanan, luas penampang 

1 Jawaban yang diberikan tidak dihubungkan 

dengan gaya, tekanan, luas penampang 

0 Tidak ada jawaban 

3d 3 Jawaban yang diberikan diungkapkan secara 

jelas, dihubungkan dengan berat jenis dan gaya 

apung  
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2 Jawaban yang diberikan diungkapkan secara 

jelas, dihubungkan dengan salah satu fakor 

berat jenis atau gaya apung 

1 Jawaban yang diberikan tidak dihubungkan 

dengan berat jenis dan gaya apung 

0 Tidak ada jawaban 

 Sumber : A Scientific Creativity Test For Secondary School Student (2002) 

 

 

 

 

 

Tabel 3.7  Rubrik Penskoran Untuk Setiap Aspek Keterampilan Berpikir Kritis Ilmiah  

Level Kemampuan #1 Kemampuan #2 Kemampuan #3 

Level 1 :  

Sama sekali tidak 

ada keterkaitan 

dengan data yang 

dihubungkan dengan 

konsep fisika  

Tidak menyebutkan 

data  yang 

dihubungkan dengan 

konsep fisika  

Tidak mendesain suatu 

percobaan tetapi hanya 

menyebutkan konsep 

fisika  

Tidak menyebutkan 

data yang 

dihubungkan dengan 

konsep fisika dari 

hasil penelitian. 

 

 

 

Level 2 :  

Tidak melibatkan 

data yang 

dihubungkan dengan 

konsep fisika secara 

kritis 

Hanya menyebutkan 

data yang 

dihubungkan dengan 

konsep fisika tanpa 

memberikan alasan 

yang  jelas 

Mendesain suatu 

percobaan tetapi tidak 

dihubungkan dengan 

konsep fisika  

Menyebutkan data 

yang dihubungkan 

dengan konsep fisika 

dan tidak melihat 

bahwa ada 

kemungkinan 

interpretasi lain. 

Level 3 : 

Menganalisa data 

yang dihubungkan 

dengan konsep fisika 
secara kritis 

 

Menyebutkan 

alternatif penjelasan 

seperti kelemahan 

dan kelebihan data 

yang dihubungkan 

dengan  konsep fisika  

Mendesain sebuah 

percobaan yang 

dihubungkan dengan 

konsep fisika 

Menggunakan data 

yang dihubungkan 

dengan konsep fisika 

dan melihat bahwa 

ada kemungkinan 

interepretasi lain 

Level 4 : 

Kritis menganalisis 

semua data yang 

dihubungkan dengan 

konsep fisika 

Menyebutkan 

alternatif penjelasan 

seperti kelemahan 

dan kelebihan dari 

data yang 

dihubungkan dengan 

konsep fisika serta 

memberikan alasan 

yang  jelas 

Mendesain sebuah 

percobaan yang 

dihubungkan dengan 

konsep fisika serta 

menganalisis 

percobaan tersebut 

guna memecahkan 

permasalahan  

Menggunakan data 

yang dihubungkan 

dengan konsep fisika, 

melihat bahwa ada 

kemungkinan 

interpretasi lain tetapi 

mampu untuk 

memilih salah satu 

interpretasi yang 

tepat untuk 

memecahkan 

permasalahan 

                Sumber : A Novel Instrument For Assessing Student’s Critical Thinking Ability(2011)  

3.7  Teknik Pengolahan Data  

3.7.1 Analisis data hasil observasi 
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Untuk data hasil observasi yang diperoleh dari lembar keterlaksanaan 

pembelajaran oleh guru dan siswa dianalisis dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Menjumlahkan kegiatan yang terlaksana dengan menerapkan menerapkan 

model pembelajaran berbasis proyek 

2. Menghitung presentase keterlaksanaan dengan menggunakan rumus 

                         
∑                             

∑          
 x 100% 

 
 

 
 

Tabel 3.8 Interpretasi Persentase keterlaksanaan model pembelajaran 

KM (%) Kriteria 

KM = 0 Tidak ada kegiatan yang terlaksana  

0 < KM < 25 Sebagian kecil kegiatan terlaksana 

25   KM < 50 Hampir setengah kegiatan terlaksana 

KM = 50 Setengah kegiatan terlaksana 

50   KM < 75 Sebagian besar kegiatan terlaksana 

75   KM < 100 Hampir seluruh kegiatan terlaksana 

KM = 100 Seluruh kegiatan terlaksana 

                               (Diadaptasi dari Didin Aminudin, 2013) 

  Keterangan: 

  KM = Keterlaksanaan model pembelajaran 

3.7.2 Analisis data keterampilan berpikir kreatif  ilmiah dan berpikir kritis 

ilmiah  

Untuk mengukur peningkatan keterampilan berpikir kreatif ilmiah dan 

berpikir kritis ilmiah pada siswa menggunakan gain ternormalisasi kemudian 

dikategorikan pada kategori tinggi, sedang, dan rendah. Mengolah skor untuk soal 

keterampilan berpikir kreatif ilmiah dan berpikir kritis ilmiah dengan cara 

menghitung skor yang benar dibagi dengan skor maksimum.  

Untuk menentukan peningkatan skor maka digunakan perhitungan  gain 

skor. Gain skor dicari dengan cara menghitung terlebih dahulu skor pretest dan 

posttes pada hasil treatment. Adapun rumus untuk menentukan gain  skor dengan 

cara: 

Gain (peningkatan skor) = 
∑                           

                          
 

(Diadaptasi dari Hake,1998) 
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Berikut merupakan interpretasi gain skor ternormalisasi disajikan pada Tabel 3.9 

           Tabel 3.9 Interpretasi gain skor ternormalisasi 

Skor gain ternormalisasi <g> Kriteria 

(< g >       Tinggi 

              Sedang 
          Rendah 

                                                                                   (Diadaptasi dari Hake, 1998) 

3.8 Hasil Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen dalam penelitian ini dilakukan pada kelas yaitu XII 

IPA dengan jumlah total siswa 16 orang di sekolah tempat penelitian. Siswa 

yang diuji coba telah mempelajari mengenai materi yang dijadikan pokok 

bahasan dalam penelitian ini. Instrumen yang diuji coba adalah tes 

kemampuan berpikir kreatif ilmiah dan berpikir kritis ilmiah berbentuk uraian 

dengan jumlah soal 7 buah. Berikut merupakan rekapitulasi hasil uji coba 

instrumen meliputi validitas, reliabilitas, taraf kemudahan, dan daya pembeda 

disajikan pada Tabel 3.10 

Tabel 3.10 Rekapitulasi data hasil uji instrumen tes 

No. 

Soal 

Reliabilitas Validitas Daya Pembeda Taraf 

Kesukaran 

Ket 

Skor Kriteria Skor Kriteria Skor Kriteria Skor Kriteria 
1a 

0,87 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sangat 
tinggi 

 
 
 
 
 

0,65 Tinggi 0,06 Jelek 0,35 Sedang Diperbaiki 

1b 0,85 Sangat 
Tinggi 

0,56 Baik 0,72 Mudah Dipakai 

1c 0,60 Tinggi 0,25 Cukup 0,13 Sukar Dipakai 

  1d 0,58 Cukup 0,25 Cukup 0,33 Sedang Dipakai 
1e 0,81 Sangat 

Tinggi 
0,25 Cukup 0,50 Sedang Dipakai 

1f 0,83 Sangat 
Tinggi 

0,41 Baik 0,45 Sedang Dipakai 

1g 0,85 Sangat 
Tinggi 

0,34 Cukup 0,45  Sedang Dipakai 

 

No. 

Soal 

Reliabilitas Validitas Daya Pembeda Taraf 

Kesukaran 

Ket 

Skor Kriteria Skor Kriteria Skor Kriteria Skor Kriteria 

2a 

 
0,87 

 
 

Sangat 
tinggi 

 

0,59 Cukup 0,13 Jelek 0,31 Sedang Diperbaiki 
2b 0,79 Tinggi 0,56 Baik 0,53 Sedang Dipakai 

2c 0,56 Cukup 0,50 Baik 0,13 Sukar Dipakai 
  2d 0,69 Tinggi 0,75 Baik 

Sekali 
0,42 Sedang Dipakai 

2e 0,69 Tinggi 0,31 Cukup 0,28 Sukar Dipakai 
2f 0,83 Sangat 0,25 Cukup 0,16 Sukar Dipakai 
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Tinggi 

2g 0,42 Cukup 0,125 Jelek 0,16 Sukar Diperbaiki 

 

 

 Berdasarkan Tabel 3.10 diperoleh analisis dari 21 butir soal yang 

digunakan terdapat 16 butir soal dapat dipakai dan 5 butir soal  yang masih perlu 

diperbaiki, dan dikonsultasikan lagi dengan dosen pembimbing tetapi tidak diuji 

coba lagi. 

 

No. 

Soal 

Reliabilitas Validitas Daya Pembeda Taraf 

Kesukaran 

Ket 

Skor Kriteria Skor Kriteria Skor Kriteria Skor Kriteria 
3a  

 
0,87 

 
 
 
 
 

 
 

Sangat 
tinggi 

 
 

 
 

0,75 Tinggi 0,38 Cukup 0,56 Sedang Dipakai 

3b 0,75 Tinggi 0,38 Cukup 0,59 Sedang Dipakai 
3c 0,52 Cukup 0,38 Cukup 0,19 Sukar Dipakai 

  3d 0,68 Tinggi 0,44 Baik 0,27 Sukar Dipakai 

3e 0,69 Tinggi 0,13 Jelek 0,28 Sukar Diperbaiki 
3f 0,87 Sangat 

Tinggi 
0,22 Cukup 0,33 Sedang Dipakai 

3g 0,69 Tinggi 0,16 Jelek 0,20 Sukar Diperbaiki 


