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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode quasi experiment yaitu 

penelitian yang bertujuan memperoleh informasi yang merupakan perkiraan yang 

dapat diperoleh dengan eksperimen sebenarnya dalam keadaan yang tidak 

memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan 

(Creswell, 2009). Adapun desain penelitian yang digunakan adalah pretest-

posttest control group design (Frankael & Wallen, 2012). Pada desain ini terdapat 

pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat 

diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum 

diberi perlakuan. Penelitian ini menggunakan satu kelas eksperimen yang 

melaksanakan praktikum HOT Lab. Sedangkan satu kelas kontrol melaksanakan 

praktikum verifikasi.  

Penelitian diawali dengan memberikan tes awal (pretest) untuk 

mengidentifikasi kemampuan awal siswa dalam berpikir kreatif. Kemudian siswa 

melakukan kegiatan praktikum HOT Lab. Setelah kegiatan praktikum selesai, 

dilakukan tes akhir (posttest) untuk mengidentifikasi peningkatan keterampilan 

berpikir kreatif dan pencapaian keterampilan komunikasi ilmiah. Desain 

penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 

Eksperimen O1 X1 O1’ , O2’ 

Kontrol O1 X2 O1’, O2’ 
 

Gambar 3.1. Desain Penelitian 

 

Keterangan: 

O1:  Pre-test keterampilan berpikir kreatif 

O1’: Post-test keterampilan berpikir kreatif 

O2:  Pre-test keterampilan komunikasi ilmiah  

O2’: Post-test keterampilan komunikasi ilmiah 
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X1:    Praktikum HOT Lab 

X2:    Praktikum verifikasi 

B. Populasi dan Sampel Peneitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI di salah satu SMA 

Negeri di Kota Sukabumi tahun pelajaran 2017/2018. Pemilihan sampel penelitian 

dilakukan secara acak berdasarkan kelas bukan berdasarkan individu siswa agar 

tidak mengganggu kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung di sekolah. 

Menurut Fraenkel dan Wallen (2007) bila penelitian dilakukan di sekolah, 

pemilihan secara acak terhadap individu siswa tidak mungkin dapat dilakukan 

untuk dikelompokkan dalam kelas khusus sebagai sampel, dengan demikian 

pemilihan sampel berdasarkan acak kelas. Sampel yang dipilih dikategorikan 

dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Diperoleh kelas kontrol dengan jumlah 31 siswa dan kelas eksperimen yang 

terdiri dari 30 orang siswa.  

 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Desain HOT Lab 

HOT Lab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan praktikum 

yang bertujuan untuk melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Proses dan 

tahapan desain ini merujuk pada desain HOT Lab yang dikembangkan oleh Malik 

& Setiawan (2016) yaitu : 1) memahami tantangan, 2) memproduksi ide-ide, 3) 

mempersiapkan kegiatan praktikum, 4) melaksanakan kegiatan praktikum, dan 5) 

mengkomunikasikan dan mengevaluasi hasil. Keterlaksanaan HOT Lab diamati 

dengan menggunakan lembar observasi lalu dihitung persentase keterlaksanaan 

dalam praktikum. 

2. Keterampilan komunikasi ilmiah 

Keterampilan komunikasi ilmiah siswa yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan pengetahuan ilmiah hasil 

temuan dan kajiannya yang dapat diukur berdasarkan indikator yang 

dikembangkan Levy et al. Keterampilan komunikasi ilmiah yang diukur meliputi 

komponen knowledge presentation (KKI-1), dan Scientific Writing (KKI-2), dan 
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information representation (KKI-3). Penelitian ini mengukur perkembangan 

keterampilan komunikasi ilmiah siswa melalui komponen knowledge presentation 

(KKI-1) dan Scientific Writing (KKI-2) dengan menggunakan lembar penilaian 

selama penerapan model HOT Lab pada kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. Selain itu juga penelitian ini mengukur capaian keterampilan 

komunikasi ilmiah siswa melalui komponen information representation (KKI-3) 

dengan menggunakan instrumen tes berupa soal keterampilan komunikasi ilmiah 

yang diberikan setelah penerapan model HOT Lab pada kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. 

3. Keterampilan berpikir kreatif 

Keterampilan berpikir kreatif adalah keterampilan individu menggunakan 

pikirannya untuk menghasilkan ide-ide baru, peluang-peluang baru dan 

penemuan-penemuan berbasis orisinalitas. Keterampilan berpikir kreatif siswa 

diukur menggunakan instrumen tes keterampilan berpikir kreatif berupa soal 

uraian berdasarkan indikator : (1) fluency, (2) flexibility (3) elaboration yang 

diberikan sebelum (pre-test) dan sesudah penerapan desain HOT Laboratory 

(post-test). Dalam penelitian ini diteliti pengaruh desain HOT Laboratory dalam 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa dan perbandingan peningkatan 

keterampilan berpikir kreatif antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ukuran 

pengaruh desain HOT Lab dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif 

dihitung menggunakan effect size. Adapun peningkatan keterampilan berpikir 

kreatif ditentukan dengan menggunakan gain skor rata-rata yang dinormalisasi 

<g>.  

4. Keterampilan komunikasi ilmiah 

Keterampilan komunikasi ilmiah siswa yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan pengetahuan ilmiah hasil 

temuan dan kajiannya yang dapat diukur berdasarkan indikator yang 

dikembangkan Levy et al. Keterampilan komunikasi ilmiah yang diukur meliputi 

komponen knowledge presentation (KKI-1), dan Scientific Writing (KKI-2), dan 

information representation (KKI-3). Penelitian ini mengukur perkembangan 

keterampilan komunikasi ilmiah siswa melalui komponen knowledge presentation 
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(KKI-1) dan Scientific Writing (KKI-2) dengan menggunakan lembar penilaian 

selama penerapan model HOT Lab pada kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. Selain itu juga penelitian ini mengukur capaian keterampilan 

komunikasi ilmiah siswa melalui komponen information representation (KKI-3) 

dengan menggunakan instrumen tes berupa soal keterampilan komunikasi ilmiah 

yang diberikan setelah penerapan model HOT Lab pada kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu: 

1. Tahap persiapan 

a. Studi pendahuluan untuk mendapatkan gambaran tentang: 

- Keterlaksanaan kegiatan praktikum dan keterampilan berpikir kreatif 

siswa melalui observasi, wawancara semi terstruktur terhadap guru, dan 

menyebarkan instrumen keterampilan berpikir kreatif kepada siswa. 

- Keterampilan komunikasi ilmiah melalui wawancara semi terstruktur 

kepada guru dan siswa dan studi dokumentasi terhadap arsip soal 

ulangan  

b. Studi literatur untuk memperoleh teori yang akurat mengenai 

permasalahan yang dikaji dengan dilandasi hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang relevan. 

c. Identifikasi, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian. 

d. Studi kurikulum dengan menganalisis Silabus, Kompetensi Inti dan 

kompetensi dasar serta indikator pembelajaran. 

e. Pengajuan dan perbaikan proposal penelitian pada seminar proposal. 

f. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Praktikum (RPP), LKS HOT Lab  dan 

instrumen tes keterampilan berpikir kreatif dan komunikasi ilmiah, serta 

lembar observasi keterlaksanaan desain HOT Lab.  

g. Pengajuan pertimbangan (judgment) instrumen kepada dosen ahli untuk 

mendapatkan instrumen yang valid. 
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h. Melakukan uji coba instrumen penelitian yang dilakukan pada subyek 

yang pernah mendapatkan materi hukum Hooke untuk mendapatkan 

instrumen yang baik dari segi reliabilitas tes dan validitas butir soal. 

i. Perbaikan instrumen uji coba untuk menjadi instrumen penelitian. 

 

 

 

2. Tahap pelaksanaan penelitian 

a. Pemberian pre-test pada awal penelitian untuk menjaring data kemampuan 

awal siswa dalam keterampilan berpikir kreatif dan lembar observasi 

keterampilan komunikasi ilmiah untuk menjaring data siswa. 

b. Pengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan awal yang diperoleh dari 

data nilai raport fisika siswa. 

c. Memberikan perlakuan pada kelas eksperimen dengan melaksanakan 

praktikum desain HOT Lab dan kelas kontrol melaksanakan praktikum 

verifikasi. 

d. Melaksanakan observasi pelaksanaan HOT Lab dan lembar penilaian 

komunikasi ilmiah yang dibantu oleh observer 

e. Pemberian post-tes keterampilan berpikir kreatif dan tes keterampilan 

komunikasi ilmiah siswa di akhir penelitian untuk menjaring data siswa 

setelah mendapat perlakuan. 

 

3. Tahap akhir 

a. Melakukan penskoran terhadap hasil tes siswa 

b. Menganalisis data untuk mendapatkan perbedaan antara hasil pre-test dan 

pos-test keterampilan berpikir kreatif. 

c. Menganalisis data untuk mendapatkan perkembangan keterampilan 

komunikasi ilmiah siswa KKI-1 dan KKI-2. 

d. Menganalisis data untuk mendapatkan pencapaian hasil tes komunikasi 

ilmiah  

e. Menganalisis hasil observasi keterlaksanaan HOT Lab. 

f. Melakukan uji statistik 
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g. Melakukan pembahasan terhadap hasil temuan penelitian. 

h. Membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran 

bila ditemukan kekurangan-kekurangan dalam penelitian. 

Alur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada 

Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Alur Penelitian 

E. Instrumen Penelitian 

1. Jenis instrumen 
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hasil pre-test dan 
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Pembahasan temuan 

penelitian 
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Instrumen yang digunakan terdiri atas tes keterampilan berpikir kreatif, tes 

keterampilan komunikasi ilmiah, lembar penilaian keterampilan komunikasi 

ilmiah, dan lembar observasi keterlaksanaan praktikum. 

a. Tes keterampilan berpikir kreatif 

Tes keterampilan berpikir kreatif dalam penelitian ini berupa soal berbentuk 

uraian. Soal terdiri dari dua real word problem yang masing-masing 

dijabarkan menjadi 3 butir soal yang terbagi dalam indikator yaitu fluency, 

flexibility, dan elaboration. Setiap indikator mengandung aktivitas bertanya, 

menerka sebab, menerka akibat, dan menyebutkan kemungkinan. 

 

b. Tes keterampilan komunikasi ilmiah 

Tes keterampilan komunikasi ilmiah berupa soal berbentuk uraian sebanyak 

tujuh butir soal khusus sub keterampilan merepresentasikan pengetahuan ke 

dalam bentuk skema/gambar, grafik/diagram,  verbal dan matematis  

c. Lembar penilaian keterampilan komunikasi ilmiah 

Lembar penilaian keterampilan komunikasi ilmiah digunakan untuk 

mengungkap kemampuan siswa dalam membuat laporan ilmiah dan 

kemampuan dalam mempresentasikan laporan ilmiah (bahan presentasi dan 

presentasi lisan) yang masing-masing dijabarkan dalam 9 butir penilaian. 

Sehingga secara keseluruhan terdiri dari 27 butir penilaian. 

d. Lembar observasi keterlaksanaan praktikum HOT Lab 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati keterlaksanaan kegiatan 

praktikum menggunakan model HOT Lab, disusun berdasarkan tahapan 

kegiatan HOT Lab yang diintegrasikan dalam Rencana Pelaksanaan Praktikum 

(RPP). Observasi dilakukan secara terstruktur oleh tiga orang observer yang 

terdiri dari guru-guru fisika dengan menggunakan daftar check. 

 

2. Analisis Instrumen 

Untuk mendapatkan instrumen yang berkualitas maka dilakukan uji coba 

terhadap valliditas dan reliabilitas tes. 

a. Validitas Butir Soal 
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Uji validitas instrumen dalam penelitian ini meliputi validitas isi yang 

didapatkan melalui hasil pertimbangan dan kesepakatan dari empat ahli (judgment 

experts). Judgment dilakukan dengan cara meminta para pakar untuk mengamati, 

mengoreksi, dan memberikan pertimbangan atau saran agar instrumen tersebut 

dapat menggambarkan cakupan isi yang hendak diukur, kesesuaian soal dengan 

materi, kalimat dalam soal, gambar yang digunakan serta kunci jawaban yang 

baik. Dilanjutkan dengan memberi keputusan apakah instrumen tersebut akan 

langsung digunakan atau direvisi terlebih dahulu. Mengukur dan melaporkan 

validitas konten instrumen adalah penting, karena dapat membantu memastikan 

validitas konstruk dan memberi kepercayaan kepada pembaca dan peneliti tentang 

instrumen karena melibatkan pakar-pakar untuk memeriksa kelayakan instrumen 

dari sisi konsep dan operasionalisasi. Konseptualisasi dan operasionalisasi 

merupakan tahap awal pengembangan kuesioner (Growth-Marnat, 2010), dan 

terkadang meskipun peneliti sudah mengikuti langkah-langkah itu dengan taat, 

kadang-kadang tetap sulit untuk menentukan apa yang sesungguhnya diukur oleh 

tes tersebut. 

Analis hasil validasi dalam penelitian ini menrujuk pada Lawshe (1975) 

menggunakan Content Validity Ratio (CVR) dan Content Validity Index (CVI). 

CVR adalah statistik untuk menguji penting/tidaknya sebuah item. Menurut 

Lawshe, jika lebih dari setengah para ahli menunjukkan bahwa item penting/esensial, 

maka item tersebut memiliki setidaknya validitas isi yang cukup. Semakin besar CVR 

maka semakin “penting” dan semakin tinggi validitas isinya. Formula yang 

diajukan oleh Lawshe adalah : 

    
    

 ⁄

 
 ⁄

 

dimana ne adalah jumlah ahli yang menyatakan bahwa sebuah item sangat 

penting, N adalah jumlah seluruh ahli.  

Ketentuan nilai CVR: 

(1) Jika jumlah ahli yang menyatakan penting kurang dari 50%, maka CVR= -  

(2) Jika jumlah ahli yang menyatakan penting sama dengan 50%, maka CVR= 0 

(3) Jika jumlah ahli yang menyatakan penting lebih dari 50%, maka CVR= 0-0,99 
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(4) Jika jumlah ahli yang menyatakan penting sama dengan 100%, maka CVR= 1 

(disesuaikan dengan jumlah ahli) 

Sedangkan Content Validity Index (CVI) menentukan apakah setiap item 

dalam skala sudah sesuai atau relevan dengan konstraknya, menghitung 

persentase item yang dianggap relevan untuk setiap pakar, dan kemudian 

mengambil rata-rata persentase di antara pakar dihitung berdasarkan rata – rata 

nilai CVR. Rumus CVI adalah sebagai berikut: 

    
                      

                 
 

Hasil perhitungan CVR kemudian diinterpretasikan dengan kategori seperti pada 

Tabel 3.1. Kategori Indeks CVR dapat dipakai juga untuk menentukan kategori 

CVI. 

 

Tabel 3.1. Kategori CVR 

Indeks CVR  Kategori 

0,00 <  CVR < 0,33 Tidak sesuai 

0,33 <  CVR < 0,67 Sesuai 

0,67 < CVR < 1,00 Sangat Sesuai 
 

(Lawshe, 1975) 

1) Deskripsi data validasi ahli instrumen soal keterampilan komunikasi ilmiah 

siswa untuk komponen information representation (KKI-3). 

Aspek yang dijadikan pertimbangan validitas adalah: 

a) Kesesuaian aspek KKI dengan soal 

b) Kesesuaian indikator soal KKI dengan soal 

c) Kesesuaian kunci jawaban dengan soal 

d) Kesesuaian rubrik jawaban dengan kunci jawaban 

Bedasarkan perhitungan CVR dan CVI, diperoleh hasil validasi instrumen 

soal KKI oleh empat orang ahli yang disajikan dalam Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C. 

Tabel 3.2   

Hasil CVR Soal Keterampilan Berpikir Kreatif  

 

Aspek Nomor Soal dengan Kriteria 
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Sangat Sesuai Sesuai Tidak Sesuai 

a) 1, 2.a, 2.b, 3, 4, 5.a, 5.b - - 

b) 1, 2.a, 2.b, 3, 4, 5.a, 5.b - - 

c) 2.a, 2.b, 3, 4, 5.a, 5.b 1 - 

d) 2.a, 2.b 1, 3, 4, 5.a, 5.b - 

 

Tabel 3.3   

Hasil CVI Soal Keterampilan Komunikasi Ilmiah  
 

Aspek Skor CVI Kategori 

a) 0.86 Sangat Sesuai 

b) 0.86 Sangat Sesuai 

c) 0.79 Sangat Sesuai 

d) 0.64 Sesuai 
 

Berdasarkan hasil analisis CVR dan CVI soal keterampilan komunikasi 

ilmiah, diperoleh kesimpulan bahwa seluruh soal memiliki validitas yang 

tinggi. Namun ada beberapa catatan berupa saran, perbaikan, dan komentar 

dari para ahli adalah sebagai berikut: 

Ahli 2: rubrik disesuaikan dengan kunci jawaban,  

Ahli 3: pada jawaban dituliskan aspek-aspek yang akan ditanyakan 

 

2) Deskripsi data validasi ahli instrumen soal keterampilan berpikir kreatif 

Aspek yang dijadikan kategori pertimbangan validitas adalah: 

a) Kesesuaian aspek berpikir kreatif dengan soal 

b) Kesesuaian soal dengan indikator soal  

c) Kesesuaian kunci jawaban dengan soal 

d) Kesesuaian rubrik jawaban dengan kunci jawaban 

Bedasarkan perhitungan CVR dan CVI, diperoleh hasil validasi instrumen 

soal oleh empat orang ahli yang disajikan dalam Tabel 3.4 dan Tabel 3.5. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C. 

Tabel 3.4.   

Hasil CVR Soal Keterampilan Berpikir Kreatif  

 

Aspek Nomor Soal dengan Kriteria 

Sangat Sesuai Sesuai Tidak Sesuai 

a) 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c - - 

b) 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c - - 
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c) 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c - - 

d) 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c - - 

 

Tabel 3.5   

Hasil CVI Soal Keterampilan Berpikir Kreatif 

 

Aspek Skor CVI Kategori 

a) 1 Sangat Sesuai 

b) 1 Sangat Sesuai 

c) 0.92 Sangat Sesuai 

d) 0.92 Sangat Sesuai 

 

Berdasarkan hasil analisis CVR dan CVI Soal Keterampilan Berpkir 

Kreatif, diperoleh kesimpulan bahwa seluruh soal memiliki validitas yang 

tinggi. Namun selain memberikan skor penilaian diatas, para ahli juga 

memberikan beberapa catatan berupa saran, perbaikan, dan komentar sebagai 

berikut: 

Ahli 1: soal no 2 & 5 revisi kesalahan penulisan pada soal dan kunci jawaban  

Ahli 2: soal no 1 revisi gambar dan redaksi soal 

Ahli 3: indikator diperbaiki, soal diperbaiki 

Ahli 4: soal no 3 perlu revisi pada gambar dan simbol matematis  

 

Penulis telah melakukan revisi instrumen soal keterampilan berpikir 

kreatif dan keterampilan komunikasi ilmiah sesuai dengan saran dan masukan dari 

para ahli, sehingga dihasilkan instrumen yang layak digunakan untuk uji coba dan 

implementasi penelitian. Hasil validasi yang dilakukan oleh para ahli secara 

lengkap dapat dilihat pada lampiran C. Hasil revisi instrumen setelah proses 

validasi dan digunakan dalam uji coba instrumen dan implementasi penelitian 

dapat dilihat pada Lampiran B. 

 

b. Uji Reliabilitas Tes 

Reliabilitas instrumen menunjukkan konsistensi dari skor yang diperoleh. 

Uji reliabikitas dalam penelitian ini menggunakan test-retest methods (untuk 

menguji apakah skor-skor yang dihasilkan selalu stabil meskipun instrumennya 

digunakan pada waktu yang lain). Metode ini dilakukan dengan cara melakukan 
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dua kali uji coba instrumen pada subyek yang sama dalam rentang waktu satu 

minggu. Nilai reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara uji coba pertama 

dengan uji coba kedua. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan berarti 

instrumen tersebut reliabel (Sugiyono, 2015). Reliabilitas dalam dapat dihitung 

menggunakan rumus Pearson/ Product Moment dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Menghitung harga korelasi tiap butir soal dengan rumus Pearson/ Product 

Moment, yaitu: 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√( ∑   (∑ ) ) ( ∑   (∑ ) )
                 (3.1) 

Keterangan: 

rXY = koefisien korelasi      

X = skor tes uji coba pertama    

Y = skor tes uji coba kedua 

n =  jumlah responden 
 

2) Nilai     dikonsultasikan dengan tabel r product moment untuk 

menyimpulkan reliabilitas tes pada taraf signifikansi 5%. Jika     > rtabel , 

maka item tersebut reliabel. Jika item tersebut reliabel, maka kriteria 

penafsiran indeks korelasinya, diinterpretasikan menggunakan kriteria dari 

Guilford (Arikunto, 2013)
 
dalam Tabel 3.6. 

Tabel 3.6   

Kriteria Indeks Korelasi 

Koefisien Korelasi Interpretasi 

0,80 < r < 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < r < 0,79 Tinggi 

0,40 < r < 0,59 Cukup 

0,20 < r < 0,39 Rendah 

r < 0,19 Sangat Rendah 

  

 Dalam penelitian ini, perhitungan Pearson/ Product Moment dilakukan 

dengan menngunakan Microsoft excel 2013.  

 Uji reliabilitas instrumen keterampilan komunikasi ilmiah dengan teknik 

tes-retest menggunakan korelasi product moment, diperoleh     = 0,94. 
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Sementara dari tabel product moment untuk taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai 

      (       ) = 0,36. karena      > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tes keterampilan komunikasi ilmiah reliabel, dengan kategori 

reliabilitas sangat tinggi. Sedangkan uji reliabilitas instrumen keterampilan 

berpikir kreatif dengan teknik tes-retest menggunakan korelasi product moment, 

diperoleh     = 0.880. Sementara dari tabel product moment untuk taraf 

signifikansi 0.05 diperoleh nilai       (       ) = 0.404. karena      > r tabel maka 

dapat disimpulkan bahwa instrumen tes keterampilan berpikir kreatif reliabel, 

dengan kategori reliabilitas sangat tinggi. 

  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan non-tes. Teknik tes 

berupa soal keterampilan berpikir kreatif dan keterampilan komunikasi aspek 

representasi pengetahuan. Sedangkan teknik non-tes berupa lembar penilaian 

keterampilan komunikasi aspek menulis ilmiah dan presentasi pengetahuan serta 

lembar observasi keterlaksanaan HOT Lab. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dapat ditunjukkan oleh Tabel 3.7. 

 

Tabel 3.7   

Teknik Pengumpulan Data 

No Jenis Data Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan Data 

Instrumen 

1 Skor 

keterampilan 

berpikir kreatif  

Siswa Pre-test dan Post-test Tes Uraian 

keterampilan 

berpikir kreatif  

2 Skor 

keterampilan 

komunikasi 

ilmiah  

Siswa Tes di akhir 

praktikum 

 

Tes uraian 

keterampilan  

komunikasi ilmiah 

indikator 

Information 

representation 

(KKI-3) 

3 Skala 

keterampilan 

komunikasi 

ilmiah  

Siswa 

 
 
  

Observasi selama 

praktikum, 

dokumentasi 

kegiatan siswa 

(bahan presentasi, 

laporan praktikum, 

Lembar Penilaian 

keterampilan  

komunikasi ilmiah 

indikator 

Knowledge 

presentation (KKI-
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foto) 1) dan Scientific 

reading (KKI-2) 

4 Persentase 

keterlaksanaan 

HOT  Lab 

Siswa dan 

Guru 

Observasi selama 

praktikum 

Lembar observasi 

 

G. Teknik analisis data 

Data yang diperoleh terdiri atas data kuantitatif dan kualitatif. Data 

kuantitatif dianalisis menggunakan uji statistik, sedangkan data kualitatif 

dianalisis secara deskriptif untuk menentukan indikator yang muncul dalam 

penelitian.  

1. Data Tes Keterampilan Berpikir Kreatif: 

Langkah-langkah analisis data tes keterampilan berpikir kreatif: 

a) Analisis Gain Rata-rata yang dinormalisasi 〈   〉 

 Memberi skor pada hasil pre-test dan post-test 

 Menghitung selisih antara rata-rata skor pre-test dan post-test untuk 

mendapatkan nilai gain dinormalisasi dengan rumus: 

〈   〉   
                              

                            
                               (3.2) 

Nilai 〈   〉 ini diinterpretasikan untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

berpikir kreatif dengan kriteria 〈   〉 dalam Tabel 3.8. 

 

Tabel 3.8   

Kriteria 〈   〉 

〈   〉 Klasifikasi 

〈 〉      Tinggi 

    〈 〉      Sedang 

〈 〉      Rendah 

(Hake,1999) 

b) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan statistik 

chi-kuadrat (  ). Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: 

 Menghitung rata-rata dan standar deviasi 
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 Membuat daftar frekuensi observasi ((  ) dan frekuensi ekspektsi (  ) 

 Menghitung nilai    dengan persamaan   
      

  ∑
(      )

 

  
                (3.3) 

 Menentukan derajat kebebasan dk = k – 3 

 Mencari nilai    dari dafar selanjutnya ditulis   
     

 

 Menguji normalitas dengan ketentuan 

Jika   
      

      
     

 maka kelompok data berdistribusi Normal atau 

dikatakan juga sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal. 

Jika   
      

      
     

 maka Populasi tidak berdistribusi normal atau 

dikatakan juga sampel berasal dari populasi yang tidak terdistribusi normal. 

 

c) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah data-data nilai yang 

didapat dari kedua kelompok ini memiliki kesamaan varians atau tidak. Uji ini 

didasarkan pada rumus statistik yaitu uji statistik F pada taraf signifikansi   = 

0,05 yaitu:    

  
      

 

      
                                                      (3.4) 

Langkah-langkah untuk uji F adalah: 

 Menentukan nilai F dari tabel distribusi frekuensi dengan derajat 

kebebasan dk = (ni – 1) pada taraf signifikansi   

 Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F dari tabel dengan 

interpretasi sebagai berikut: 

Jika                   maka variansi sampel homogen 

Jika                   maka variansi sampel tidak homogen 

 

d) Uji Hipotesis 

Uji statistik parametrik digunakan jika data memenuhi asumsi statistik, 

yaitu jika data dipilih secara random, terdistribusi normal dan memiliki 

varians yang homogen. Jika data berdistribusi normal dan homogen maka uji 

hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji-t. Pengujian hipotesis 
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dalam penelitian ini menggunakan uji-t satu ekor (1-tailed) dengan taraf 

signifikansi   = 0,05 , dengan persamaan: 

        
 ̅   ̅ 

(
(    )  

  (    )  
 

       
)√(

 

  
 

 

  
)
                      (3.5) 

Keterangan:         

 ̅ = rata-rata N-gain kelas eksperimen   

 ̅  = rata-rata N-gain kelas kontrol   

n1 = jumlah siswa kelas eksperimen  

n2 = jumlah siswa kelas kontrol 

S1 = varians kelas eksperimen 

S2 = varians kelas kontrol 

Dengan kriteria pengujian : Jika thitung > ttabel : H0 ditolak pada taraf 

signifikansi   = 0,05 dan derajat kebebasan dk = n1 + n2 – 2 , sehingga Ha 

diterima. 

H0:      : rata-rata kelas eksperimen lebih kecil atau sama dengan rata- 

rata kelas kontrol 

Ha:      : rata-rata kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol 

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

program Microsoft excel 2013. 

 

e) Effect size 

Ukuran pengaruh (effect size) desain HOT Lab terhadap peningkatan 

keterampilan berpikir kreatif dan capaian keterampilan komunikasi ilmiah 

dihitung setelah diketahui bahwa desain HOT Lab memberikan pengaruh yang 

signifikan, dengan menggunakan rumus Cohen’s d. 

          
     

     
                             (3.6) 

      √   
     

 

 
         (3.7) 

Keterangan : 

  : gain rata-rata kelompok eksperimen 
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  : gain rata-rata gain kelompok kontrol 

     : standar deviasi gain gabungan 

    : standar deviasi gain kelompok eksperimen 

    : standar deviasi gain kelompok kontrol 

Hasil perhitungan effect size kemudian dinterpretasikan menurut kategori 

Cohen (dalam Becker, 2000) yang ditunjukkan pada Tabel 3.9. 
 

Tabel 3.9.  

Kriteria effect size Cohen’s d 

Besar d Interpretasi Pengaruh 

d > 0,8 Besar 

0,2 < d < 0,8 Sedang 

 d < 0,2 Kecil 

 

2. Data Keterampilan Komunikasi Ilmiah  

a. Data Hasil Penilaian Keterampilan Komunikasi Ilmiah  

Selama melakukan kegiatan praktikum baik pada praktikum 1 maupun 

praktikum2, dilakukan penilaian keterampilan komunikasi ilmiah siswa dengan 

menggunakan lembar penilaian non-tes. Lembar penilaian ini terdiri dari indikator 

KKI-1 dan KKI-2. Dari data penilaian pada tiap praktikum dapat dilihat 

perkembangan keterampilan komunikasi ilmiah siswa. Analisis keterampilan 

komunikasi ilmiah siswa dilihat dari berbagai aspek. Kinerja paling sempurna 

diberi skor 4 dan yang paling rendah diberi skor 1. Data yang diperoleh dari 

lembar penilaian KKI merupakan data kuantitatif yang akan dianalisis secara 

deskriptif dengan menghitung persentase. Adapun langkah-langkah untuk 

pengolahan data adalah sebagai berikut: 

 

 Menghitung nilai siswa dengan menggunakan rumus : 

        
                 

             
             (3.8) 

 Menentukan kategori keterampilan komunikasi ilmiah siswa dengan nilai 

siswa kepada kategori keterampilan komunikasi ilmiah yang terdapat pada 

tabel 3.10. 
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Tabel 3.10.   

Kategori Keterampilan Komunikasi Ilmiah 

Nilai Kategori 

> 81 Sangat terampil 

66 – 80 Terampil 

46 – 65 Cukup terampil 

<  45 Kurang terampil 
3.  

      (Kunandar, 2013) 

 Menghitung persentase rata-rata skor KKI dengan menggunakan rumus : 

                  
                 

             
             (3.9) 

 

b. Data Hasil Tes Keterampilan Komunikasi Ilmiah  

Pencapaian keterampilan komunikasi ilmiah di kelas eksperimen maupun 

kontrol diukur menggunakan tes keterampilan komunikasi ilmiah indikator 

information representation (KKI-3) dalam bentuk soal uraian. Tes ini dilakukan 

sebanyak satu kali sesudah implementasi kegiatan. 

Nilai hasil tes keterampilan komunikasi ilmiah hukum Hooke 

menggunakan skala 1-100. Dihitung dengan rumus:  

       
                 

             
                                           (3.10) 

Kategori pencapaiannya menggunakan acuan yang ada pada Tabel 3.11. 

Tabel 3.11   

Kategori Keterampilan Komunikasi Ilmiah 

Nilai Kategori 

> 81 Sangat terampil 

66 – 80 Terampil 

46 – 65 Cukup terampil 

<  45 Kurang terampil 
1.  

      (Kunandar, 2013) 

Selanjutnya dihitung juga persentase rata-rata skor KKI dengan 

menggunakan rumus : 

                 
                 

             
                            (3.11) 
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Penelitian ini akan melihat juga perbedaan capaian keterampilan 

komunikasi ilmiah siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, karena itu 

dari data nilai tes keterampilan komunikasi ilmiah akan dilakukan juga uji-t bila 

data yang diperoleh terdistribusi normal dan berasal dari varian yang homogen. 

 

3. Keterlaksanaan Desain HOT Lab dalam Kegiatan Praktikum 

Data Keterlaksanaan model HOT Lab dalam kegiatan praktikum berupa 

skala kualitatif yang perlu dikonversi menjadi skala kuantitatif. Data 

keterlaksanaan model HOT Lab dalam kegiatan praktikum dihitung dengan 

rumus: 

                 
                         

                                  
          (3.12)     

 

Kemudian persentase keterlaksanaan diinterpretasikan menurut kriteria 

keterlaksanaan desain praktikum HOT Lab mengacu pada kriteria seperti pada 

Tabel 3.12. 

Tabel 3.12.   

Kriteria Keterlaksanaan Desain HOT Lab 

Keterlaksanaan Desain (%) Kriteria 

     Tak satupun kegiatan terlaksana 

0 < KM < 25 Sebagian kecil kegiatan terlaksana 

         Hampir setengah kegiatan terlaksana 

      Setengah kegiatan terlaksana 

         Sebagian besar kegiatan terlaksana 

          Hampir seluruh kegiatan terlaksana 

       Seluruh kegiatan terlaksana 

 

 (Riduwan, 2012) 

 


