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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Metode eksperimen yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pre-

experimental yaitu penelitian yang hanya menggunakan satu kelompok sampel dan 

tidak menggunakan kelompok kontrol untuk dibandingkan dengan kelompok 

eksperimen (Creswell, 2014). Desain penelitian yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah one-group pretest-posttest design dimana penelitian dengan diawali dengan 

sebuah test awal (pre-test) yang diberikan kepada suatu kelompok, diberi 

perlakuan, kemudian diakhiri dengan sebuah tes akhir (post-test) (Creswell., 2014). 

Penelitian dilakukan pada kelas X MIPA pada materi Jamur. Tabel desain 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1. Diagram Gambaran Desain Penelitian Kualitas Argumentasi Partisipan 

Sebelum dan Sesudah Pembelajaran Project-Based Learning Terintegrasi STEM 

(Sumber: Creswell, 2014) 
Keterangan: 

 X  : perlakuan berupa pembelajaran Project-Based Learning Terintegrasi STEM  

O1 : pengambilan data awal (pre-test) 

O2 : pengambilan data akhir (post-test) 

 Terdapat satu kelompok sampel penelitian yang mendapatkan perlakuan. 

Kelompok diberikan perlakuan dengan menerapkan pembelajaran Project-Based 

Learning Terintegrasi STEM. Pertama-tama siswa pada kelompok eksperimen 

diberikan tes kemampuan argumentasi awal (pre-test) dan selanjutnya diberikan 

perlakuan (treatment) yaitu proses pembelajaran menggunakan Project-Based 

Learning Terintegrasi STEM untuk  melatih kemampuan argumentasinya. Setelah 

pemberian perlakuan selesai, siswa kemudian diberi tes akhir (post-test). 

Pembelajaran dilakukan selama tiga kali pertemuan. 

 

 

 Pre-test Perlakuan Post-test 

Kelompok eksperimen  O1 X O2 
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3.2 Definisi Operasional 

1 ..1.1. 3.2.1 Variabel Bebas 

1) Project-Based Learning Terintegrasi STEM 

  Project-Based Learning Terintegrasi STEM yang dimaksud lebih 

menitikberatkan pada aspek engineering, atau lebih tepatnya adalah design 

engineering/re-design, yaitu perancanaan untuk melakukan perubahan yang 

berbeda dari desain semula. Sintaks pembelajaran yang diterapkan adalah; 

reflection, research, discovery, application, & communication. Pada sintaks 

reflection, kegiatan yang dilakukan siswa adalah mengamati baglog jamur, 

pada sintaks research kegiatan yang dilakukan adalah praktikum dan 

mengklasifikasikan contoh jamur, pada sintaks discovery siswa mulai mencari 

referensi untuk proyek pembuatan produk jamur dan menggambarkan 

kerangka proyek yang akan dilakukan, pada sintaks application siswa 

melakukan uji coba dan menganalisis kelebihan dan kelemahan produk, dan 

pada sintaks terakhir yaitu communication siswa mempresentasikan hasil 

proyek yang telah diuji coba sebelumnya. Aspek science pada STEM 

diaplikasikan pada sintaks reflection dan research, aspek technology dan 

engineering diaplikasikan pada sintaks discovery dan application, sedangkan 

aspek mathematics diaplikasikan pada sintaks communication. 

1 ..2.1. 3.2.2 Variabel Terikat 

1) Kemampuan Berargumentasi 

Kemampuan argumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan argumentasi tertulis siswa yang terdiri dari aspek (1) 

claim/pernyataan (2) qualifier/kualifikasi (3) evidence/bukti (4) 

warrant/pembenaran (5) backing/dukungan (6) rebuttal/sanggahan. 

Kemampuan argumentasi diukur melalui tes uraian sebanyak 6 butir soal di 

awal dan akhir pembelajaran dengan menggunakan rubrik indikator penilaian. 

Kemampuan argumentasi di analisis berdasarkan kelengkapan komponen 

argumentasi (level argumentasi) dan kualitas argumentasi (skor pada setiap 

komponen). 
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1 ..3.1. 3.2.3 Variabel Moderator 

1) Kemampuan Berpikir Logis 

Kemampuan berpikir logis yang dimaksud dijaring dengan menggunakan Test 

of Logical Thinking (TOLT) yang kemudian hasilnya dikategorikan menjadi 

tingkat operasi konkrit, transisi, dan operasi formal. Selanjutnya dilihat apakah 

hubungan antara kemampuan berpikir logis dengan kemampuan argumentasi 

siswa merupakan hubungan positif dan memperkuat kemampuan argumentasi 

siswa atau justru tidak terdapat hubungan. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 243 siswa kelas X 

MIPA di salah satu SMA Negeri di Kota Bandung yang sedang mempelajari materi 

Jamur dengan sampel penelitian sebanyak 59 siswa. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu (Arikunto, 2009). Adapun hal-hal yang 

dipertimbangkan adalah sudah diperkenalkannya pembelajaran STEM melalui 

pelatihan/diklat pada guru mata pelajaran Biologi yang bersangkutan dan sebaran 

perolehan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Biologi yang termasuk ke dalam 

kategori sedang. 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa instrumen. 

Instrumen pertama digunakan sebelum dan setelah pembelajaran berlangsung, 

instrumen kedua digunakan sebelum pembelajaran, instrumen ketiga digunakan 

sesudah pembelajaran dilaksanakan, instrumen keempat digunakan selama 

pembelajaran berlangsung, sedangkan instrumen kelima dan keenam digunakan di 

akhir setelah pembelajaran selesai. Berikut disajikan pada Tabel 3.2 teknik 

pengumpulan data yang digunakan. 
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Tabel 3. 2. Jenis Instrumen Penelitian 

No. Bentuk Instrumen Sumber Data Teknik Pengumpulan 

Data 

1. Butir soal essay kemampuan 

argumentasi 

Siswa Kelompok 

Eksperimen 

Jawaban tertutup siswa 

2. Butir soal Test of Logical 

Thinking 

Siswa Kelompok 

Eksperimen 

Jawaban tertutup siswa 

3. Lembar observasi 

keterlaksanaan sintaks 

pembelajaran PjBL 

terintegrasi STEM 

Observer Observasi 

4. Angket yanggapan siswa 

terhadap PjBL terintegrasi 

STEM 

Siswa Kelompok 

Eksperimen 

Jawaban tertutup siswa 

5. Wawancara Siswa Kelompok 

Eksperimen 

Jawaban tertutup siswa 

 

1 ..4.1. 3.4.1 Tes Kemampuan Argumentasi 

 Tes kemampuan argumentasi yang digunakan berupa tes uraian yang terdiri 

dari enam soal. Instrumen ini diberikan kepada siswa sebelum dan setelah 

pelaksanaan pembelajaran.  Berikut pada Tabel 3.3 disajikan kisi-kisi soal tes uraian 

yang digunakan untuk tes kemampuan argumentasi siswa. 

Tabel 3. 3. Kisi-kisi Soal Tes Kemampuan Argumentasi Tulis 

Kompetensi Dasar Indikator Jenjang Nomor 

Soal 

Jumlah 

Soal 

3.7 Menerapkan 

prinsip klasifikasi 

untuk menggolongkan 

jamur berdasarkan ciri-

ciri dan cara 

reproduksinya melalui 

pengamatan secara 

teliti dan sistematis 

 

3.7.1. Mengidentifikasi 

struktur morfologi 

berbagai jenis jamur 

mikroskopis dan 

makroskopis  

C1 

 

1 1 

3.7.2. Menjelaskan cara 

reproduksi jamur  

C2 2 1 

3.7.3. Mengklasifikasikan 

jenis-jenis jamur 

berdasarkan berbagai 

karakteristik 

C3 3 1 

3.7.4. Menjelaskan 

berbagai macam peranan 

jamur bagi kehidupan 

C2 4, 5 2 

C3 6 1 
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Kemampuan argumentasi dijaring melalui tes tertulis dan disusun berdasarkan 

enam aspek, yaitu berupa mengidentifikasi asumsi atau pernyataan awal, 

mengidentifikasi kata/frase penting yang digunakan dalam claim untuk 

mempersempit fokus claim, mengidentifikasi data yang relevan dan tidak relevan, 

menganalisis alasan yang menghubungkan data dan claim dan pendukungnya, dan 

sanggahan. Selanjutnya argumen siswa dinilai berdasarkan kelengkapan 

komponen. Berikut ialah rubrik analisis tingkat kelengkapan komponen argumen. 

Tabel 3. 4. Tabel Rubrik Analisis Tingkat Kelengkapan Komponen Argumen 

(Level Argumentasi) 

Level Deskripsi 

1 Mengandung claim 

Contoh: Saya akan menggunakan pestisida (claim) 

2 Mengandung claim dan data, dan/atau warrant 

Contoh: Saya akan menggunakan pestisida (claim) karena pestisida 

mengandung bahan kimia yang akan membunuh hama (data), sehingga 

jumlah hama akan berkurang (warrant). 

3 Mengandung claim, data, warrant, dan backing/qualifier/rebuttal 

Contoh: Saya akan menggunakan pestisida (claim) tapi saya hanya akan 

memilih pestisida alami (qualifier) karena pestisida mengandung bahan 

kimia yang akan membunuh hama (data), sehingga jumlah hama akan 

berkurang (warrant). 

4 Mengandung claim, data, warrant, backing, qualifier, atau rebuttal 

Contoh: Saya akan menggunakan pestisida (claim) tapi saya hanya akan 

memilih pestisida alami (qualifier) karena pestisida mengandung bahan 

kimia yang akan membunuh hama (data), sehingga jumlah hama akan 

berkurang (warrant) karena pestisida membunuh hama (backing). 

5 Mengandung claim, data, warrant, backing, qualifier, dan rebuttal 

Contoh: Saya akan menggunakan pestisida (claim) meskipun saya tahu 

bahwa pestisida tidak baik untuk lingkungan (rebuttal) lebih baik 

menggunakan pestisida alami (qualifier) karena pestisida mengandung 

bahan kimia yang akan membunuh hama (data), sehingga jumlah hama akan 

turun (warrant) karena pestisida membunuh hama (backing). 

 (Sumber: Widodo, Waldrip & Herawati, 2016) 

 Dalam menganalisis kemampuan argumentasi siswa, selain aspek 

kelengkapan komponen pada argumen, kualitas kemampuan berargumentasi siswa 

juga dinilai. Rubrik yang dipakai untuk menilai kualitas argumentasi dapat dilihat 

pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3. 5. Tabel Asesmen Skala Penilaian Kualitas Argumentasi 

Indikator Rubrik Skor 

Claim Penulis memberikan pernyataan yang berhubungan 

terhadap masalah dengan jelas dan menyeluruh 

(lengkap) 

3 

Penulis memberikan pernyataan berhubungan terhadap 

masalah tetapi tidak disertai dengan pernyataan secara 

tegas yang benar-benar lengkap 

2 

Penulis memberikan pernyataan yang berhubungan 

dengan masalah, namun pernyataan tersebut kurang 

spesifik atau petunjuk yang diberikan kurang jelas 

1 

Penulis tidak memberikan pernyataan yang berhubungan 

dengan masalah atau pernyataan yang disampaikan tidak 

berhubungan dan tidak jelas 

 0 

Data/Ground Penulis menyampaikan data pendukung lengkap dan 

akurat 

3 

Penulis menyampaikan data yang sesuai namun tidak 

lengkap 

2 

Penulis memberikan data atau bukti yang lemah, tidak 

akurat atau tidak lengkap 

1 

Penulis tidak memberikan data pendukung atau data 

yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan 

0 

Warrant Penulis menjelaskan data dengan satu cara secara jelas 

sehingga mendukung pernyataan 

3 

Penulis menjelaskan data dengan beberapa cara, namun 

penjelasan tersebut tidak spesifik untuk mendukung 

pernyataan 

2 

Penulis mencoba menghubungkan data dengan 

pernyataan dan uraian dari data, namun siswa gagal 

dalam memaparkan hubungan tersebut, atau terlalu 

banyak aturan dan prinsip yang tidak valid atau relevan 

1 

Penulis tidak menjelaskan hubungan data dengan 

pernyataan yang disampaikan 

0 

Backing Penulis memberikan pernyataan secara tepat dan relevan 3 

Penulis memberikan pernyataan secara tepat dan relevan 

tetapi sangat umum 

2 

Penulis memberikan pernyataan tidak tepat dan  

tidak didukung sumber yang relevan 

1 

Penulis tidak memberikan pernyataan  0 

(Sumber: di adaptasi dari Yunisa, Jalmo, Maulina, 2015) 

1 ..5.1. 3.4.2 Test of Logical Thinking 

 Tobin dan Capie (1980) mengukur kemampuan berpikir logis berdasarkan 

teori perkembangan mental dari Piaget melalui Test of Logical Thinking (TOLT) 

yang terdiri dari 10 butir tes meliputi lima tipe penalaran yaitu: penalaran 

proporsional (proportional reasoning), mengontrol variabel (controlling variable), 



Farhah Hazimah, 2019 

ANALISIS KEMAMPUAN ARGUMENTASI SISWA SMA PADA MATERI JAMUR DENGAN PEMBELAJARAN 
PROJECT-BASED LEARNING TERINTEGRASI STEM 
Universitas Pendidikan Indonesia   repository.upi.edu   perpustakaan.upi.edu 

penalaran probabilistik (probabilistics reasoning), penalaran korelasional 

(correlational reasoning), dan penalaran kombinatorik (combinatorial reasoning).  

Selanjutnya dianalisis ada tidaknya hubungan kemampuan berpikir logis dengan 

hasil kemampuan argumentasi siswa. 

Tabel 3. 6. Kisi-kisi Test of Logical Thinking (TOLT) 

 No Kategori Nomor Soal 

1 Penalaran proporsional 1,2 

2 Pengontrolan variabel 3,4 

3 Penalaran probabilistik 5,6 

4 Penalaran korelasional 7,8 

5 Penalaran kombinatorial 9,10 

Jumlah 10 

(Sumber: Tobin & Capie, 1980) 

1 ..6.1. 3.4.3 Angket Respon Siswa 

 Angket digunakan untuk memperoleh informasi dari siswa mengenai 

tanggapan dan kesulitan yang dirasakan oleh siswa selama proses pembelajaran 

model Project-Based Learning terintegrasi STEM. Pengisian angket menggunakan 

pilihan ‘sangat setuju’, ‘setuju’, ‘tidak setuju’ dan ‘sangat tidak setuju’. Penilaian 

dilakukan dengan memberikan skor 1 untuk jawaban yang sesuai harapan dan skor 

0 untuk jawaban yang tidak sesuai harapan. Angket terdiri tujuh aspek dan 15 

pertanyaan dengan setiap aspek diwakili oleh satu pernyataan positif dan satu 

pernyataan negatif, kecuali pada aspek ‘manfaat kegiatan mendesain’ yang diwakili 

oleh dua pernyataan positif dan satu pernyataan negatif. Hal ini didasari karena 

salah satu ciri khas dalam model pembelajaran PjBL terintegrasi STEM ialah 

adanya menghasilkan produk dan re-design, sehingga aspek kegiatan mendesain 

lebih dititikberatkan pada angket ini. 

Tabel 3. 7. Kisi-kisi Angket Respon Siswa 

 

No. 

 

Aspek 

 

Indikator 

Nomor Pernyataan 

Positif Negatif 

1. Minat terhadap 

biologi 

Menunjukkan minat terhadap 

minat pelajaran biologi 

1 2 

2. Manfaat kegiatan 

mendesain 

Menunjukkan manfaat kegiatan 

mendesain 

3, 5 4 
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No. 

 

Aspek 

 

Indikator 

Nomor Pernyataan 

Positif Negatif 

3. Pengintegrasian 

matematika dan 

teknologi dalam 

pembelajaran 

Biologi 

Menunjukkan pengintegrasian 

matematika dan teknologi dalam 

pembelajaran Biologi 

6 7 

4. Kejelasan dalam 

pemberian tugas 

Menunjukkan kejelasan dalam 

pemberian tugas pada  

pembelajaran PjBL terintegrasi 

STEM pada materi jamur 

8 9 

5. Bekerja sama dalam 

kelompok 

Menunjukkan kerja sama dalam 

kelompok pada pembelajaran 

PjBL terintegrasi STEM pada 

materi jamur  

10 11 

6. Pemecahan masalah Menunjukkan pemecahan 

masalah pada pembelajaran PjBL 

terintegrasi STEM pada materi 

jamur 

12 13 

7. Kemampuan 

mengemukakan 

pendapat 

Menunjukkan kemampuan 

mengemukakan pendapat pada 

pembelajaran PjBL terintegrasi 

STEM pada materi jamur 

14 15 

 

1 ..7.1. 3.4.4 Lembar Observasi Keterlaksanaan Tahapan Kegiatan Pembelajaran 

 Lembar observasi digunakan untuk mengukur persentase keterlaksanaan 

setiap tahapan dalam kegiatan pembelajaran. Kisi-kisi angket keterlaksanaan 

pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

Tabel 3. 8. Kisi-kisi Angket Keterlaksaan Pembelajaran Pertemuan 

No. 
Tahapan 

Pembelajaran 
Aktivitas Guru 

Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

1. 

Reflection 

Guru mengajukan berbagai pertanyaan seputar cara 

hidup dan cara jamur mengambil nutrisi (science) 

  

  

2. Guru menunjukkan 3 baglog jamur (baglog berisi 

jamur yang sudah tumbuh, baglog berisi miselium, 
dan baglog yang terkontaminasi) (science) 

  

3. Guru meminta siswa untuk membandingkan dan 
memprediksi faktor yang membedakan kondisi 

ketiga baglog (science) 

  

4. 

Research 

Guru mengarahkan siswa untuk melakukan 

pengamatan terhadap preparat basah dan preparat 

awetan (science) 

  

5. Guru mengarahkan siswa kepada masing-masing 

kelompok untuk menjelaskan kembali apa yang 

telah mereka amati (science) 

  

6. Guru mengarahkan siswa untuk dapat mengaitkan 

struktur jamur dengan fungsinya (science) 

  

7. Guru memberikan tantangan kepada siswa untuk 

merawat baglog sampai tumbuh jamur (science) 

  

8. Guru menjelaskan cara reproduksi jamur melalui 
tayangan presentasi (science) 
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No. 
Tahapan 

Pembelajaran 
Aktivitas Guru 

Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

9. Guru memberikan tantangan kepada siswa 

berkelompok untuk mengklasifikasikan contoh-
contoh jamur (berupa spesimen dan kartu gambar 

berjumlah 8 macam) berdasarkan berbagai macam 

karakteristik di depan kelas (science) 

  

10. Guru meminta siswa menjelaskan kembali hasil 

pengklasifikasian yang telah mereka buat (science) 

  

11. Guru menayangkan video yang berkaitan dengan 

peranan jamur bagi kehidupan (science) 

  

12. Guru kembali mengarahkan siswa membahas 

permasalahan terkait pengolahan jamur dan  

mencari berbagai sumber informasi yang relevan 
terkait konsep jamur dan berbagai alternatif desain 

tugas proyek yang akan dilakukan secara 

berkelompok (science) 

  

 

 

13. Discovery Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendiskusikan tugas proyek yang akan dibuat 

  

14. Guru mengarahkan siswa untuk mencari referensi 

dalam memilih alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam pembuatan proyek (technology, 
engineering) 

  

15. Guru membimbing siswa dalam melengkapi tabel 
takaran alat bahan dan harga pada LKPD 

(technology, engineering, mathematics) 

  

16. Guru membimbing kegiatan diskusi kelompok 

untuk menentukan rancangan proyek terbaik yang 

akan dibuat (engineering) 

  

17. Guru meminta siswa mengunggah potret kerangka 

proyek di LKPD ke e-mail/LINE 

  

 

18. Application Guru membimbing kegiatan pengerjaan proyek 

(technology, engineering, mathematics) 

  

19. Guru membimbing siswa dalam menguji coba 

produk yang dibuat oleh siswa (technology, 

engineering, mathematics) 

  

20. Guru mengawasi jalannya kegiatan uji coba yang 

dilakukan setiap kelompok dan memberikan saran 
kepada masing-masing kelompok (technology, 

engineering, mathematics) 

  

21. Guru mengarahkan siswa untuk melakukan diskusi 

menganalisis kelebihan dan kelemahan produk 

yang telah mereka buat (technology, engineering, 

mathematics) 

  

22. Communication Guru menyampaikan aturan presentasi   

23. Guru mengawasi pelaksanaan presentasi kelompok   

24. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan 

hasil proyek yang telah diuji coba dari segi konsep 

jamur, desain yang telah dibuat data (tabel takaran 

alat dan bahan, harga, kalori, & harga jual) dan 
grafik yang diperoleh serta perbaikan produk yang 

telah dibuat (technology & mathematics) 

  

25. Guru memberikan kesempatan kelompok lain 

untuk bertanya ataupun memberi kritik dan saran 

kepada kelompok yang sedang mempresentasikan 

hasil proyek 

  

 

3.4.5 Pedoman Wawancara 

 Wawancara dilakukan untuk untuk menjaring lebih lanjut mengenai 

pelaksanaan model pembelajaran yang diterapkan.  Dalam melakukan wawancara 
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disiapkan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-

pertanyaan untuk disajikan.  

Tabel 3. 9. Pedoman Wawancara 

No. Aspek yang 

diamati 

Indikator Nomor 

Butir 

1. Siswa Apakah Anda menyukai pembelajaran biologi? 1 

Apakah Anda menyukai materi jamur? 2 

Sub konsep apa yang Anda anggap paling sulit 

dalam memahami materi jamur? 

3 

Apakah ada konsep materi jamur yang Anda 

pelajari sekarang di SMA bertentangan dengan 

konsep yang Anda pelajari sebelumnya? 

4 

Apakah ada kontribusi belajar materi jamur 

dalam kehidupan dan lingkungan Anda? 

5 

2. Konteks/ 

lingkungan 

Apakah Anda terbiasa dengan istilah-istilah 

yang dipakai dalam memahami materi jamur? 

6 

Apakah Anda pernah mendengar/ membaca/ 

menonton tentang materi jamur di berbagai 

media elektronik ataupun media cetak? 

7 

Apakah Anda mendiskusikan tentang konsep 

materi jamur dengan teman-teman? 

8 

Apakah ada konsep tentang jamur yang 

bertentangan dengan keyakinan/ kepercayaan 

yang Anda anut? 

9 

 

3. Guru Apakah Anda suka dengan cara mengajar yang 

diterapkan guru? 

10 

Apakah cara mengajar tersebut membuat Anda 

mudah memahami konsep? 

11 

Adakah materi yang guru berikan bertentangan 

dengan buku teks yang Anda pakai? 

12 

Apakah tugas-tugas yang Anda kerjakan 

dikembalikan setelah dikoreksi guru? 

13 

4. Buku teks Apakah Anda memiliki buku yang 

berhubungan dengan konsep jamur? 

14 

Apakah di buku-buku tersebut memudahkan 

Anda dalam memahami konsep jamur? 

15 

Apakah di buku tersebut menggunakan bahasa 

yang mudah dimengerti? 

16 

Apakah di buku tersebut terdapat konsep yang 

bertentangan dengan pengetahuan Anda 

sebelumnya? 

17 

Apa sajakah sumber-sumber referensi yang 

Anda gunakan dalam memahami konsep 

jamur? 

18 
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3.5 Validasi Instrumen Penelitian  

 Instrumen soal yang digunakan pada penelitian telah di judgement oleh 

dosen ahli. Selanjutnya, soal diuji cobakan pada siswa kelas XI MIPA di salah satu 

SMA di Kota Bandung yang telah mendapatkan materi Jamur sebelumnya. 

Pengujian soal yang dilakukan berjumlah enam soal pada 30 siswa kelas XI MIPA. 

Analisis butir soal ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi ANATES V4. 

Pengembangan instrumen kemampuan argumentasi dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

1 ..8.1. 3.5.1 Uji Validitas Instrumen 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid memiliki nilai validitas 

yang tinggi (Arikunto, 2009). Kriteria validitas soal dapat dilihat sesuai dengan 

Tabel 3.10. 

Tabel 3. 10. Kriteria Validitas Soal 

Rentang Klasifikasi 

0,80 – 1,00 Sangat tinggi 

0,60 – 0,79 Tinggi 

0,40 – 0,59 Cukup 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

(Sumber: Arikunto, 2009) 

Berdasarkan hasil pengujian analisis butir soal yang dilakukan dengan 

menggunakan software ANATES, maka diperoleh validitas instrumen kemampuan 

argumentasi seperti pada Tabel 3.11.  Dari Tabel 3.12 terdapat dua soal dengan 

kategori validitas sangat tinggi, tiga soal dikategorikan tinggi, dan 1 soal dengan 

kategori cukup. 

Tabel 3. 11. Persentase Hasil Uji Validitas Instrumen Tes Kemampuan 

Argumentasi 

Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tinggi 2 (no. 2, 4) 33 

Tinggi 3  (no.3, 5, 6) 50 

Cukup 1 (no. 1) 17 

Rendah - - 

Sangat Rendah - - 
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1 ..9.1. 3.5.2 Uji Reabilitas Instrumem 

 Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui keajegan atau ketetapan hasil 

pengukuran soal (Arikunto, 2009). Pengujian reabilitas instrumen pada penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi ANATES V4. Kriteria reabilitas soal 

disajikan pada Tabel 3.12.  

Tabel 3. 12. Kriteria Reabilitas Soal 

Rentang Klasifikasi 

0,80 – 1,00 Sangat tinggi 

0,60 – 0,79 Tinggi 

0,40 – 0,59 Cukup 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

(Sumber: Arikunto, 2009) 

Berdasarkan hasil pengujian analisis butir soal yang dilakukan dengan 

menggunakan software ANATES, diperoleh hasil reabilitas soal kemampuan 

argumentasi sebesar 0,76. Mengacu pada kriteria reabilitas soal pada Tabel 3.12 

maka dapat disimpulkan bahwa soal dikategorikan memiliki reabilitas yang tinggi. 

1 ..10 .1 . 3.5.3 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

 Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau terlalu sulit. Soal 

yang terlalu mudah membuat siswa tidak termotivasi untuk berpikir tingkat tinggi. 

Sementara soal yang terlalu sulit akan membuat siswa putus asa (Arikunto, 2009). 

Pengujian dilakukan menggunakan software ANATES V4. 

Tabel 3. 13. Kriteria Reabilitas Soal 

Rentang Klasifikasi 

0,00 – 0,29 Sukar 

0,30 – 0,69 Sedang 

0,70 – 1,00 Mudah 

(Sumber: Arikunto, 2009) 

Berdasarkan hasil pengujian analisis butir soal yang dilakukan dengan 

menggunakan software ANATES, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Terdapat 

17% soal yang masuk ke dalam kategori sangat sukar dan 83% dengan kategori 

sangat sukar. 
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Tabel 3. 14. Persentase Hasil Uji Tingkat Kesukaran Tes Kemampuan 

Argumentasi 

Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Sukar 1 (no. 3) 17 

Sukar 5 (no. 1, 2, 3, 4, 5) 83 

Sedang - - 

Mudah - - 

 

1 ..11 .1 . 3.5.4 Daya Pembeda Soal 

 Daya pembeda soal menunukkan kemampuan soal untuk membedakan 

siswa dengan kemampuan penguasaan konsep tinggi dengan yang rendah 

(Arikunto, 2009). Pengujian dilakukan menggunakan software ANATES V4.  

Tabel 3. 15. Kriteria Reabilitas Soal 

Klasifikasi Kriteria 

0,00 – 0,19 Jelek 

0,20 – 0,39 Cukup 

0,40 – 0,69 Baik 

0,70 – 1,00 Baik Sekali 

(Sumber: Arikunto, 2009) 

 Berdasarkan hasil pengujian analisis butir soal yang dilakukan dengan 

menggunakan software ANATES, maka didapatkan nilai daya pembeda yang 

disajikan pada Tabel 3.16. Terdapat 17% soal dengan kategori jelek, 67% dengan 

kategori cukup, dan 17% dengan kategori baik. 

Tabel 3. 16. Persentase Hasil Uji Daya Pembeda Instrumen Tes Kemampuan 

Argumentasi 

Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Jelek 1 (no. 1) 17  

Cukup 4 (no. 3, 4, 5, 6) 67 

Baik 1 (no. 2) 17 

Baik Sekali - - 

 Mengacu pada nilai validitas, daya pembeda, validitas dan reabilitas maka 

dapat ditentukan kelayakan soal tersebut. Kemudian untuk klasifikasi kualitas butir 

soal digunakan kriteria yang ditentukan oleh Zainul dan Nasoetion (2001) seperti 

yang disajikan pada Tabel 3.17. 
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Tabel 3. 17. Klasifikasi Kualitas Butir Soal 

Kategori Kriteria 

Diterima Apabila: 

1) Validitas ≥ 0,40 

2) Tingkat kesukaran 0,25 ≥ P ≥ 0,80 

3) Daya pembeda ≥ 0,40 

Direvisi Apabila: 

1) Daya pembeda ≥ 0,40; Tingkat kesukaran 0,25 < P < 0,80; 

dan Validitas ≥ 0,40 

2) Daya pembeda < 0,40; Tingkat kesukaran 0,25 ≤  P ≤ 0,80; 

dan Validitas ≥ 0,40 

3) Daya pembeda < 0,40; Tingkat kesukaran 0,25 ≤  P ≤ 0,80; 

dan Validitas antara 0,20 sampai 0,40 

Ditolak Apabila: 

1) Daya pembeda < 0,40; Tingkat kesukaran 0,25 < P atau P > 

0,80; dan Validitas antara 0,20 sampai 0,40 

2) Validitas < 0,20 

3) Daya pembeda < 0,40 dan Validitas < 0,40 

(Sumber: Zainul & Nasoetion, 2001) 

 Dari aturan di atas maka diperoleh keputusan analisis butir soal kemampuan 

argumentasi sebagai berikut. Berdasarkan keputusan analisis butir soal instrumen 

pada Tabel 3.17  didapatkan bahwa 1 soal instrumen diterima sedangkan 5 soal 

lainnya perlu direvisi. Revisi dilakukan terutama pada perbaikan kalimat tidak 

efektif agar menjadi kalimat efektif untuk mudah dipahami oleh siswa. Sesuai 

dengan wawancara yang dilakukan setelah uji coba, banyak siswa yang merasa 

bingung dengan maksud atau tujuan dari pertanyaan yang diajukan karena kalimat 

yang terlalu rumit. Selain itu, banyak siswa yang mengaku sudah lupa dengan 

materi jamur. 

Tabel 3. 18. Keputusan Analisis Butir Soal Instrumen Kemampuan Argumentasi 

No. Tingkat 

Kesukaran 

Daya Pembeda Validitas Reabilitas Keputusan 

Indeks Ket. Indeks Ket. Indeks Ket. Indeks Ket. 

1. 0,29 SK 0,17 JK 0,48 C  

 

 

0,76 

 

 

 

T 

Revisi 

2. 0,23 SK 0,46 B 0,91 ST Terima 

3. 0,11 SSK 0,23 C 0,62 T Revisi 

4. 0,22 SK 0,32 C 0,74 ST Revisi 

5. 0,25 SK 0,33 C 0,68 T Revisi 

6. 0,30 SK 0,39 C 0,61 T Revisi 
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No. Tingkat 

Kesukaran 

Daya Pembeda Validitas Reabilitas Keputusan 

Indeks Ket. Indeks Ket. Indeks Ket. Indeks Ket. 

Ket: SSK: Sangat Sukar, SK: Sukar, SD: Sedang, M: Mudah, JK: Jelek, C: Cukup, B: Baik, BS: 

Baik Sekali, ST: Sangat Tinggi, T: Tinggi, R: Rendah, SR: Sangat Rendah 

3.6 Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap akhir.  

1 ..12 .1 . 3.6.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan penelitian ini meliputi: 

1) Melakukan studi pendahuluan berupa wawancara kepada guru di sekolah 

bersangkutan, studi literatur terhadap jurnal, buku, dan laporan penelitian 

mengenai topik argumentasi, pembelajaran Project-Based Learning 

Terintegrasi STEM  dan materi Jamur pada pelajaran Biologi kelas X. 

2) Membuat rancangan proposal penelitian 

3) Melaksanakan seminar proposal penelitian 

4) Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) serta LKPD, lembar observasi keterlaksanaan sintaks dan 

bahan bacaan terkait materi Jamur.  

5) Menyusun instrumen penelitian instrumen yang digunakan adalah tes soal 

essay untuk melihat kemampuan argumentasi tertulis siswa. 

6) Judgement instrumen penelitian 

7) Melakukan uji coba instrumen dan analisis butir soal  

8) Memperbaiki instrumen yang sudah divalidasi dan diuji coba 

1 ..13 .1 . 3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian meliputi: 

1) Pemberian tes kemampuan berpikir logis pada kelompok eksperimen 

2) Memberikan soal pretest untuk melihat kemampuan argumentasi siswa 

sebelum pembelajaran 

3) Melaksanakan model pembelajaran PjBL terintegrasi STEM dengan sintaks; 

(a) reflection (b) research (c) discovery (d) application (e) communication. 

4) Memberikan soal post-test untuk melihat kemampuan argumentasi siswa 

setelah pembelajaran 
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5) Memberikan angket tanggapan siswa pada akhir pembelajaran 

6) Melakukan wawancara 

1 ..14 .1 . 3.6.3 Tahap Akhir 

Tahap akhir dalam penelitian merupakan proses pengolahan dan analisis data yang 

telah didapat selama pelaksanaan. 

1) Menilai hasil tes kemampuan argumentasi pada kelompok eksperimen 

2) Melakukan pengolahan data 

3) Menganalisis data penelitian 

4) Membuat kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data. 

3.7 Analisis Data 

1 ..15 .1 . 3.7.1 Kemampuan Berargumentasi Siswa 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal 

atau tidak dan sebagai uji prasyarat sebelum melakukan uji paired sample t-

test. Perhitungan normalitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS 

Statistics 25. Hasil pre-test dan post-test pada tes kemampuan argumentasi 

menunjukkan nilai sig >0,05 sehingga data dapat diartikan  bahwa data berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal.  

2) Paired Sample T-Test 

Data pada penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji T (paired 

sample T-test) karena data nilai pre-test dan post-test berdistribusi normal. Uji 

Independent Sample T-Test ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS 

Statistics 25. Hasil pre-test dan post-test pada tes kemampuan argumentasi 

menunjukkan nilai sig <0,05 sehingga data dapat diartikan bahwa terdapat hasil 

yang signifikan antara nilai kemampuan argumentasi siswa sebelum dan 

setelah pembelajaran.  

3) N-Gain 

Perhitungan N-Gain dilakukan untuk mengetahui peningkatan antara sebelum 

dan setelah diberikan perlakuan tersebut. Untuk menghitung N-Gain dapat 

menggunakan rumus dengan persamaan seperti berikut (Hake, 1998): 
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< g > = 
𝑆 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑆 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑆 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑆 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Keterangan: 

< g >  = rata-rata gain yang dinormalisasi 

S postest = Skor rata-rata tes akhir yang diperoleh siswa 

S pretest = Skor rata-rata tes awal yang diperoleh siswa 

S maksimum = Skor maksimal 

Kemudian hasil skor yang telah dihitung dikategorikan berdasarkan kriteria 

tingkatan N-Gain seperti pada Tabel 3.20. 

Tabel 3. 19. Kriteria N-Gain 

Tingkat Nilai N-Gain 

Tinggi ≥ 0,7 

Sedang 0,7 > N-Gain ≥ 0,3 

Rendah < 0,3 

(Sumber: Hake, 1998) 

4) Kualitas Kemampuan Berargumentasi Tertulis 

Rata-rata skor kemampuan berargumentasi tulis siswa dihitung dengan 

menggunakan rumus Gunawan (2013) yaitu: 

%X = 
X1

𝑛
 x 100% 

Keterangan: X = rata-rata kemampuan berargumentasi tertulis   

  x1= jumlah skor maksimal yang diperoleh 

  n = jumlah skor maksimum 

Kemudian hasil skor yang telah dihitung dikategorikan berdasarkan kriteria 

klasifikasi kualitas argumentasi siswa seperti pada Tabel 3.21. 

Tabel 3. 20. Klasifikasi Indeks Kualitas Kemampuan Argumentasi Siswa 

Persentase (%) Kriteria 

87,50 – 100 Sangat baik 

75,00 – 87,49 Baik 

50,00 – 74,99 Cukup 

0 – 49,99 Kurang 

(Sumber: Depdiknas, 2006) 

1 ..16 .1 . 3.7.2 Pengolahan Data Tes Kemampuan Berpikir Logis 

 Data dinilai sesuai dengan rubrik yang dibuat. Setiap jawaban benar diberi 

skor 1, selain itu diberi skor 0. Pengukuran kemampuan berpikir logis dihitung 

dengan rumus berikut: 

Persentase = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 x 100% 
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Data kemudian diinterpretasikan berdasarkan dengan tabel kategori skor 

kemampuan berpikir logis atau tahapan intelekual yang disajikan pada Tabel 3.21 

di bawah.  

Tabel 3. 21. Tingkat Tahapan Penalaran 

No. Rentang Skor Tingkat Tahapan Penalaran 

1. 0 – 1 Operasi konkret 

2. 2 – 3 Transisi 

3. 4 – 10 Operasi formal 

(Sumber: Valanides, 1997) 

 Data pada penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji 

korelasi. Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara kemampuan berpikir logis dengan kemampuan argumentasi siswa. Uji 

korelasi yang digunakan adalah uji korelasi Spearman dikarenakan data nilai 

kemampuan berpikir logis siswa berdistribusi tidak normal. Perhitungan uji 

korelasi dilakukan dengan menggunakan software SPSS Statistics 25. Hasil 

dari uji korelasi menunjukkan nilai sig <0,05 sehingga data dapat diartikan 

bahwa kemampuan berpikir logis memiliki hubungan dengan kemampuan 

argumentasi siswa. 

1 ..17 .1 . 3.7.3 Pengolahan Data Angket Keterlaksanaan Tahapan Kegiatan Penerapan 

Pembelajaran  

 Untuk mengukur dan menghitung persentase keterlaksanaan tahapan 

kegiatan pembelajaran digunakan rumus perhitungan. Skala yang digunakan adalah 

Skala Guttman, jika kegiatan tersebut terlaksana, maka observer menceklis pada 

kolom ‘ya’ sedangkan jika tidak terlaksana observer menceklis pada kolom ‘tidak’.  

% KP = 
∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛

∑ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝐾𝐵𝑀 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖
 x 100% 

 

Tabel 3. 22. Presentase Keterlaksanaan Pembelajaran 

Interval Persentase Keterlaksanaan 

Pembelajaran  (KP) 

Kriteria 

0 – 20 % Tidak Baik (TB) 

21 – 40 % Kurang Baik (KB) 

41 – 60 % Cukup Baik (CB) 

61 – 80 % Baik (B) 

81 – 100 % Sangat Baik (SB) 
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(Sumber: Riduwan, 2012) 

1 ..18 .1 . 3.7.4 Pengolahan Data Angket Respon Siswa Terhadap Penerapan Pembelajaran 

 Untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan pembelajaran akan 

dilakukan analisis dengan menghitung persentase masing-masing jawaban. 

Tanggapan siswa terhadap pernyataan dinyatakan dalam empat kategori yaitu STS 

(sangat tidak setuju), TS (tidak setuju), S (setuju), dan SS (sangat setuju) (Sugiyono, 

2017). 

Tabel 3. 23. Ketentuan Skor Respon Siswa 

Jawaban Responden Skor Angket 

Berorientasi 

Positif 

Skor Angket 

Berorientasi Negatif 

Sangat setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

1 4 

 

Skor dari tanggapan siswa dirata-ratakan dan dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

Persentase = 
∑ 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑜𝑟

∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

Persentase respon siswa terhadap pembelajaran diinterpretasikan dengan kriteria 

yang disajikan pada Tabel 3.24. 

Tabel 3. 24. Persentase Skor Respon Siswa 

Interval Persentase Skor Respon 

Siswa (KP) 

Keterangan 

100 % Seluruhnya 

76 – 99 % Hampir seluruhnya 

51 – 75 % Sebagian besar 

50 % Setengahnya 

27 – 49 % Hampir setengah responden 

1 – 26 % Sebagian kecil responden 

0 % Tidak satupun responden 

(Sumber: Sudijono, 2007) 

1 ..19 .1 . 3.7.5 Pengolahan Data Hasil Wawancara 

 Data hasil wawancara selanjutnya dihitung dengan menggunakan rumus 

persentase sebagai berikut (Arikunto, 2009). 
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P = 
𝑓

𝑁
 x 100% 

Keterangan: 

P = angka persentase 

f  = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = jumlah frekuensi/banyaknya individu 
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Gambar 3. 1. Gambar Prosedur Penelitian
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