
Lilik Sopiyanti, 2018 
PENGARUH PENERAPAN LEVELS OF INQUIRY  TERHADAP PENALARAN ILMIAH DAN SIKAP ILMIAH 
SISWA PADA TEMA PEMANASAN GLOBAL 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

33 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah weak experimental 

dengan adanya kelompok sampel perlakuan tanpa sampel kontrol tetapi 

padanya diberikan tes awal dan tes akhir (Fraenkel & Wallen, 2009). Pada 

penelitian ini, tidak digunakan kelompok kontrol karena peneliti ingin melihat 

pengaruh dari implementasi Levels of Inquiry (LOI) dan subjek penelitian 

berasal dari sekolah yang sama sehingga kemungkinan besar metode yang   

digunakan   dalam   pembelajaran   relatif   sama. Selain itu desain ini dipilih 

karena belum diketahui pembelajaran yang setara pengalaman belajarnya 

dengan LOI untuk digunakan sebagai kelas kontrol. 

 Metode ini digunakan untuk menganalisis adanya peningkatan dalam 

menumbuhkan kemampuan penalaran ilmiah dan sikap ilmiah siswa sebelum 

dan sesudah diterapkan LOI pada pembelajaran pemanasan global. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu variabel terikat dan 

variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu LOI, sedangkan 

penalaran ilmiah dan sikap ilmiah sebagai variabel terikat. 

 

B. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah “the one – group 

pretest-posttest design” (Fraenkel & Wallen, 2012). Dengan menggunakan 

desain ini, subjek penelitian adalah satu kelas eksperimen tanpa pembanding. 

Pada desain ini terdapat pretest/tes awal (O1) pada kelompok subjek tunggal 

sebelum diberi perlakuan, perlakuan (X), dan posttest/tes akhir (O2). Dengan 

demikian hasil penelitian dapat diketahui lebih akurat, karena dapat 

membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Bentuk desain 

penelitian yang digunakan mengikuti pola sebagai pada Tabel 3.1.  
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Tabel 3.1. Desain Penelitian 

 

O1----------------X-----------------O2 

 

Sumber: Frankel dan Wallen, 2012 

 

Keterangan: 

O1:  Tes awal (pretest) untuk melihat kemampuan berpikir ilmiah dan 

sikap  ilmiah siswa sebelum dilakukan penerapan levels of inquiry. 

X : Penerapan Pembelajaran menggunakan levels of inqury pada konsep 

pemanasan global. 

O2 :    Tes Akhir (posttest) untuk melihat kemampuan berpikir ilmiah dan 

sikap  ilmiah siswa setelah  dilakukan penerapan levels of inquiry. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah kemampuan penalaran ilmiah dan 

sikap ilmiah kelas X SMA Negeri 13 Bandung. Sedangkan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah kemampuan penalaran ilmiah dan sikap 

ilmiah satu kelas peserta didik SMA kelas X IPA 2 yang berjumlah 33 siswa 

tahun pelajaran 2017/2018. Dipilihnya sekolah SMA ini karena SMA Negeri 13 

Bandung telah terakreditasi dengan predikat A, dan pembangunan sarana fisik 

dan pengadaan media untuk pembelajaran terus berjalan karena kepercayaan 

pemerintah terhadap beberapa prestasi yang telah dicapai oleh SMA Negeri 

13 Bandung, baik itu prestasi di bidang akademik dan ekstrakulikuler siswa. 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak satu kelas X IPA 

2 yang diambil dari populasi dengan  menggunakan  teknik  purvosive 

sampling yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan 

pertimbangan tertentu. Kelas X IPA 2 menjadi sampel karena siswa-

siswinya lebih antusias dan memiliki semangat belajar, kemampuan siswa 

homogen, dan materi pemanasan global belum dipelajari di kelas tersebut. 
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D. Definisi Operasional 

Agar memperjelas ruang lingkup permasalahan dari penelitian ini, maka 

definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Levels of inquiry (LOI) 

Levels of inquiry (LOI) merupakan urutan pelaksanaan pembelajaran 

inkuiri menurut Wenning (2005) yang terdiri dari enam level. Dalam 

penelitian ini yang digunakan hanya empat level pembelajaran inkuiri 

yaitu Discovery Learning, Interactive demonstrative, Inquiry lesson, dan 

Inquiry Lab. Pada tahap Discovery Learning, siswa diberikan kesempatan 

untuk menyatakan suatu fakta tentang penyebab pemanasan global dan 

mendeskripsikan fenomena berdasarkan fakta pemanasan global. Pada 

tahap interactive demonstration, siswa diberi kesempatan untuk dapat 

membuat prediksi dan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya 

tentang pemanasan global. Pada tahap inquiry lesson, siswa dilatih untuk 

merancang suatu penyelidikan tentang penyebab dan penanggulangan 

pemanasan global hingga mengidentifikasi prinsip atau hubungan. Pada 

tahap inquiry lab, siswa diberi kesempatan untuk menerapkan hukum 

empiris berdasarkan pengukuran variabel tentang penyebab dan 

penanggulangan pemanasan global. Pembelajaran LOI akan di analisis 

terkait keterlaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), melalui 

lembar observasi pelaksanaan pembelajaran.  

2. Scientific Reasoning (penalaran ilmiah)  

Scientific reasoning (penalaran ilmiah) berupa skor hasil pengukuran 

melalui test dengan menggunakan instrumen Wenning and Vierya’s 

framework yang terdiri dari kategori rudimentary dengan indikator 

(konseptual, menyimpulkan, kontekstual, mengurutkan, dan 

permasalahan), dari kategori basic dengan indikator (memperkirakan, 

memprediksi), dari kategori intermediate dengan indikator (menerapkan 

informasi, membuat data kuantitatif sederhana, dan menggunakan 

pemikiran korelasional), dari kategori integrated dengan indikator 
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(mendefinisikan secara tepat masalah untuk dipelajari, dan merancang dan 

melakukan kontrol penyelidikan ilmiah). Instrumen tes pilihan ganda 

digunakan pada saat pretest dan posttest yang telah di judgement oleh ahli 

dan telah tervalidasi. 

3. Scientific Attitude (sikap ilmiah)  

Scientific attitude (sikap ilmiah), hasil validasi berupa skala sikap yang 

dijaring menggunakan indikator sikap ilmiah yang terdiri atas pernyataan 

positif dan negatif dengan skala tertinggi empat dan skala terendah satu 

yang meliputi aspek: rasa ingin tahu, mengutamakan bukti, skeptis, 

menerima perbedaan, bekerjasama, dan bersikap positif terhadap 

kegagalan. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh 

sejumlah data penelitian. Pada sejumlah penelitian, data mempunyai 

kedudukan yang sangat penting karena merupakan penggambaran variabel 

yang diteliti serta berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Instrumen 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis yang 

berfungsi untuk menjaring data penelitian, baik data pokok maupun data 

pendukung penelitian, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2. Perangkat 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini meliputi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Sebelum 

digunakan, instrumen ini di judgement terlebih dahulu kepada dosen ahli 

untuk mendapatkan validitas isi. Instrumen yang berupa kemudian diujicoba 

dan dianalisis melalui Microsoft Excel 2010. 

 

Tabel 3.2. Instrumen penelitian. 

No Instrumen Tujuan Sumber Data 

1. Soal tes kemampuan 

penalaran ilmiah siswa 

Mengukur kemampuan 

penalaran ilmiah siswa 

Siswa 

2. Angket sikap ilmiah 

siswa 

Mengukur sikap ilmiah 

siswa 

Siswa 
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3. Observasi 

keterlaksanaan LOI 

Menilai keterlaksanaan 

pembelajaran LOI 

Guru 

 

 

1. Soal Penalaran Ilmiah 

Instrumen soal penalaran ilmiah yang digunakan merupakan soal 

pilihan ganda (multiple choice test) yang berkaitan dengan pemanasan 

global. Tes ini bertujuan untuk menunjukkan kemampuan siswa dalam 

menggunakan pengetahuannya dalam melakukan penalaran ilmiah, 

sehingga melalui tes ini kemampuan penalaran siswa dapat diidentifikasi. 

Tes penalaran ilmiah dilaksanakan sebelum dan sesudah siswa 

melaksanakan penerapan pembelajaran LOI. Adapun indikator 

kemampuan penalaran ilmiah pada setiap tahap LOI dapat dilihat pada 

Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3. Indikator kemampuan penalaran ilmiah. 

No 

Soal 

Kategori 

Levels of 

Inquiry 

Kemampuan 

Penalaran Ilmiah 
Indikator 

1 
Discovery 

Learning 
Konseptualisasi 

Menjelaskan konsep terkait dengan efek 

rumah kaca 

2 
Discovery 

Learning 
Konseptualisasi 

Menjelaskan konsep penyebab terjadinya 

pemanasan global 

3 
Discovery 

Learning 
Menyimpulkan 

Menyimpulkan berdasarkan hasil 

pengamatan 

4 
Discovery 

Learning 
Menyimpulkan 

Menginterpretasikan data dari dua buah 

grafik dan menarik kesimpulannya 

5 
Discovery 

Learning 
Kontekstualisasi 

Menganalogikan bumi pada konsep 

pemanasan global dengan benda-benda 

tertentu di sekitar lingkungan 

6 
Discovery 

Learning 
Mengurutkan 

Menyatakan tahapan urutan mekanisme 

pemanasan global 

7 
Discovery 

Learning 
Mengurutkan 

Menyatakan tahapan urutan gas yang 

memberikan efek terbesar sampai terkecil 

pada pemanasan global 

8 
Discovery 

Learning 
Permasalahan 

Mencari solusi nyata pengurangan 

pemanasan pemanasan global dari profesi 

kerja yang dilakukan 

9 
Interactive 

Demonstration 
Memperkirakan  

Menyatakan perkiraan suatu informasi dari 

diagram 

10 
Interactive 

Demonstration 
Memperkirakan 

Menyatakan perkiraan suhu dan volume es 

mencair dari data tabel yang disajikan 
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11 
Interactive 

Demonstration 
Memprediksi 

Meramalkan keadaan tertentu berdasarkan 

data pada tabel 

12 Inquiry lesson 
Menerapkan 

informasi 
Mencari data dari informasi yang telah ada 

13 Inquiry Lesson 
Menjelaskan 

keterkaitan 

Menentukan hubungan grafik antara 

hubungan perubahan suhu dan waktu 

No 

Soal 

Kategori 

Levels of 

Inquiry 

Kemampuan 

Penalaran Ilmiah 
Indikator 

14 Inquiry Lesson 

Membuat data 

kuantitatif 

sederhana 

Menggambarkan grafik yang paling 

mewakili 

15 Inquiry Lesson 

Menggunakan 

korelasi berpikir 

Menunjukkan hubungan antara 

peningkatan suhu dan jumlah gas rumah 

kaca 

16 Inquiry lab 

Mendefinisikan 

secara tepat 

masalah untuk 

dipelajari 

Membuat suatu pertanyaan penelitian dari 

sebuah data yang di dapatkan 

17 Inquiry lab 

Mendesain dan 

melakukan 

kontrol investigasi 

ilmiah 

Menentukan variabel bebas dalam suatu 

percobaan 

18 Inquiry lab 

Mendesain dan 

melakukan 

kontrol investigasi 

ilmiah 

Menentukan variabel terikat dalam suatu 

percobaan 

 

19 Inquiry lab 

Mendesain dan 

melakukan 

kontrol investigasi 

ilmiah 

Menentukan variabel kontrol dalam suatu 

percobaan 

 

20 Inquiry lab 

Mendesain dan 

melakukan 

kontrol investigasi 

ilmiah 

Menentukan suatu hipotesis dari suatu 

percobaan 

 

Instrumen ini dikembangkan oleh peneliti berdasarkan Wenning and 

Vierya’s framework, kemudian di judgement oleh dosen ahli, kemudian 

diuji coba kepada siswa kelas X IPA 2. Sebelum digunakan instrumen 

tersebut dilakukan pengujian dan perhitungan untuk mengetahui tingkat 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda soal. Hasil 

pengujian dan perhitungan soal dianalisis menggunakan microsoft excel 

2010. Kemudian hasil jawaban siswa yang menjawab salah akan diberi 

skor 0 sedangkan jawaban yang benar akan diberi skor 1.  
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Berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan soal, berikut ini adalah 

rincian analisis validitas, reabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda 

soal kemampuan penalaran ilmiah. 

 

 

a. Validitas butir soal 

Validitas berkaitan dengan tingkat keabsahan atau ketepatan suatu 

tes dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila instrumen tersebut mengukur apa yang hendak 

diukur, artinya instrumen tersebut dapat mengungkap data variabel 

yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2010). Uji validitas yang 

digunakan adalah uji validitas isi (content validity) dan uji validitas 

kriteria (criteria related validity). Uji validitas isi yaitu meminta 

pertimbangan dari para ahli tentang ketepatan suatu instrumen untuk 

mengukur kemampuan yang hendak dicapai. Peneliti melakukan 

validasi ahli (judgement expert) kepada dosen ahli dalam bidang 

pendidikan biologi. Hasil validasi ahli ini dan hasil ujicoba soal 

digunakan untuk menentukan butir soal yang digunakan dalam 

penelitian. Sedangkan untuk uji validitas kriteria dihitung 

menggunakan microsoft excel 2010 

Setelah validasi oleh ahli dan direvisi maka dilakukan ujicoba 

instrumen pada kelas yang telah mendapatkan pembelajaran biologi 

tema pemanasan global. Setelah dilakukan uji coba maka data yang 

diperoleh dianalisis untuk diperoleh skor validitas. Sedangkan kriteria 

koefisien validitas menurut Guilford (Ruseffendi, 2005) pada Tabel 

3.4. 

Tabel 3.4. Kriteria validitas instrumen tes. 

Nilai rxy Interpretasi 

0,90 ≤ rxy ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,70 ≤ rxy < 0,90 Tinggi 

0,40 ≤ rxy < 0,70 Sedang 

0,20 ≤ rxy < 0,40 Rendah 

0,00 ≤ rxy < 0,20 Sangat rendah 

rxy < 0,00 Tidak valid 
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Diperoleh 20 butir soal hasil uji validitas yang sudah direvisi yang 

ditunjukkan pada Tabel 3.8. 

 

 

 

b. Reliabilitas  

Reliabilitas adalah keajegan instrumen dalam menilai apa yang 

dinilainya. Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan alat 

evaluasi dalam mengukur ketepatan siswa menjawab soal yang 

diujikan satu kali. Pada penelitian ini digunakan teknik belah dua 

dengan rumus Spearman-Brown. Skor-skor dikelompokkan menjadi 

dua berdasarkan belahan bagian soal ganjil dan genap. Langkah 

selanjutnya dengan mengkorelasikan skor belahan pertama dengan 

skor belahan kedua, dan diperoleh nilai rxy. Oleh karena indeks 

korelasi yang diperoleh baru menunjukkan hubungan antara dua 

belahan instrumen, maka untuk memperoleh indeks reliabilitas soal 

masih harus menggunakan rumus Spearman-Brown, yaitu: 

𝑟11 =
2(𝑟 1/2 1/2)

1+𝑟 1/2 1/2
   (1) 

Keterangan :   

r11    =  reliabilitas instrumen 

r1/2 1/2   =  rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua  

 belahan instrumen 

Kriteria koefisien reliabilitas menurut Guilford (Ruseffendi, 2005) 

pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Kriteria reliabilitas instrumen tes. 

Nilai  Keterangan 

r11 < 0,20 Sangat rendah 

0,20 ≤ r11 < 0,40 Rendah 

0,40 ≤ r11 < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ r11 < 0,90 Tinggi 

0,90 ≤ r11 < 1,00 Sangat tinggi 
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Hasil uji reliabilitas soal penalaran ilmiah ditunjukkan pada Tabel 3.8. 

 

c. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau 

mudahnya suatu soal. Tingkat kesukaran dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
   (2) 

Keterangan: 

P  =  Indeks kesukaran  

B  =  Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS =  Jumlah seluruh siswa peserta tes  

Nilai P yang diperoleh dapat diinterpretasikan untuk menentukan 

tingkat kesukaran butir soal menggunakan kriteria pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Kategori tingkat kesukaran 

Nilai P Kriteria 
0,00 

0,00 < P   0,30 

0,31   P   0,70 

0,71   P < 1,00 

1,00 

Terlalu Sukar 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Terlalu Mudah 

 

Hasil dari perhitungan kriteria tingkat kesukaran soal penalaran 

ilmiah dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

 

d. Daya Pembeda  

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa 

yang berkemampuan rendah. Penghitungan daya pembeda setiap butir 

soal menggunakan rumus berikut: 

𝐷𝑃 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
= 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵  (3) 

 

Keterangan: 
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J   = Jumlah peserta tes 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah menjawab soal itu benar 

PA = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Nilai DP yang diperoleh dapat diinterpretasikan untuk menentukan  

daya  pembeda  butir  soal  menggunakan  kriteria berdasarkan 

(Arikunto, 2009) pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7. Kategori daya pembeda. 

Nilai DP Kriteria 

-1,00 < DP < 0,00 

0,00 <  DP    0,20 

0,20 <  DP   0,40 

0,40 <  DP   0,70 

0,70 <  DP   1,00 

jelek sekali 

jelek 

cukup 

baik 

baik sekali 

 

Hasil dari perhitungan kriteria daya pembeda soal penalaran ilmiah 

dapat dilihat pada Tabel 3.8. Berdasarkan hasil pengujian validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, dan perhitungan tingkat kesukaran, berikut 

ini rekapitulasi hasil pengujian dan perhitungan 30 butir soal penalaran 

ilmiah dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

 

Tabel 3.8. Rekapitulasi hasil pengujian dan perhitungan  

soal penalaran ilmiah 

No 

soal 
Validitas Reliabilitas 

Daya 

Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 
Keterangan 

1 
tidak 

valid 

0,82 

(kategori 

tinggi) 

Baik 
Terlalu 

mudah 

Tidak 

digunakan 

2 
sangat 

rendah 

Jelek 

sekali 
Sedang 

Tidak 

digunakan 

3 
sangat 

rendah 
Baik Mudah 

Tidak 

digunakan 

4 sedang Baik sekali Mudah Digunakan 

5 sedang Baik sekali Sedang Digunakan 

6 sedang Baik sekali Mudah Digunakan 

7 sedang Baik sekali Mudah Digunakan 

8 sedang Baik sekali Mudah Digunakan 
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9 
sangat 

rendah 
Baik Mudah 

Tidak 

digunakan 

10 sedang Baik Sukar Digunakan 

11 sedang Baik sekali Sukar Digunakan 

12 
tidak 

valid 

Jelek 

sekali 
Sukar 

Tidak 

digunakan 

13 
tidak 

valid 
Baik 

Terlalu 

mudah 

Tidak 

digunakan 

14 
sangat 

rendah 
Baik  Sedang 

Tidak 

digunakan 

15 sedang Baik sekali Mudah Digunakan 

16 sedang Baik sekali Mudah Digunakan 

17 sedang Baik sekali Sedang Digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari rekapitulasi hasil pengujian dan perhitungan soal penalaran 

ilmiah sebanyak 30 soal, terdapat 20 butir soal  yang digunakan dan 10 

butir soal yang tidak digunakan. Adapun 20 butir soal penalaran ilmiah 

yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.9.  

Tabel 3.9. Rekapitulasi hasil pengujian dan perhitungan soal 

penalaran ilmiah yang digunakan dalam penelitian. 

No soal Validitas Reliabilitas 
Daya 

Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 

1 sedang 

0,82 

(kategori 

tinggi) 

Baik sekali Mudah 

2 sedang Baik sekali Sedang 

3 sedang Baik sekali Mudah 

4 sedang Baik sekali Mudah 

5 sedang Baik sekali Mudah 

6 sedang Baik Sukar 

7 sedang Baik sekali Sukar 

No 

soal 
Validitas Reliabilitas 

Daya 

Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 
Keterangan 

18 tinggi 

0,82 

(kategori 

tinggi) 

Baik sekali Sedang Digunakan 

19 sedang Baik sekali Sedang Digunakan 

20 sedang Baik sekali Mudah Digunakan 

21 sedang Baik sekali Sedang Digunakan 

22 sedang Baik sekali Sedang Digunakan 

23 sedang Baik Sukar Digunakan 

24 
sangat 

rendah 

Jelek 

sekali 
Sukar 

Tidak 

digunakan 

25 
sangat 

rendah 
Baik Sedang 

Tidak 

digunakan 

26 sedang Baik sekali Sedang Digunakan 

27 sedang Baik sekali Mudah Digunakan 

28 sedang Baik sekali Sedang Digunakan 

29 sedang Baik sekali Mudah Digunakan 

30 
sangat 

rendah 
Cukup Sukar 

Tidak 

digunakan 
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8 sedang Baik sekali Mudah 

9 sedang Baik sekali Mudah 

10 sedang Baik sekali Sedang 

11 tinggi Baik sekali Sedang 

12 sedang Baik sekali Sedang 

13 sedang Baik sekali Mudah 

14 sedang Baik sekali Sedang 

15 sedang Baik sekali Sedang 

16 sedang Baik Sukar 

17 sedang Baik sekali Sedang 

18 sedang Baik sekali Mudah 

19 sedang Baik sekali Sedang 

20 sedang Baik sekali Mudah 

 

Dari 20 butir soal penalaran ilmiah yang digunakan dalam 

penelitian ini,  terdiri dari 7 soal discovery learning, 3 soal interactive 

demonstration, 4 soal inquiry lesson, dan 6 soal inquiry lab. 

 

2. Angket Sikap Ilmiah 

Instrumen angket sikap ilmiah yang digunakan bertujuan untuk 

mengukur tingkah laku yang ditunjukkan oleh siswa sebagai hasil berpikir 

dan belajar, angket sikap ilmiah diberikan sebelum dan sesudah siswa 

melaksanakan penerapan pembelajaran LOI. Adapun aspek dan indikator 

sikap ilmiah ditunjukkan pada Tabel 3.10.  

Tabel.3.10. Aspek dan indikator sikap ilmiah. 

Aspek 

Sikap Ilmiah 

Indikator 

Sikap Ilmiah 
No soal 

Rasa ingin tahu (memupuk rasa 

ingin tahu dalam memahami dunia 

sekitar) 

Antusias mencari jawaban 
1 

2 

Menanyakan materi yang belum 

dipahami 

3 

4 

Mengutamakan bukti (kesimpulan 

yang diperoleh ditunjang oleh 

bukti empiris yang berkaitan 

dengan fakta) 

Mengambil keputusan sesuai 

fakta 

5 

6 

Bersikap apa adanya 

7 

8 

9 

Skeptis (tidak mudah percaya 

terhadap pendapat orang lain) 

Tidak percaya begitu saja 
10 

11 

Percaya hubungan sebab akibat 
12 

13 

Menerima Perbedaan Menerima pendapat orang lain 14 
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Bekerja sama 

Selalu bekerjasama dengan 

teman dalam proses 

pembelajaran 

15 

16 

Aktif dalam kerja kelompok 
17 

18 

Bersikap positif terhadap 

kegagalan 

Tidak mudah menyerah 19 

Menyelidiki penyebab kegagalan 20 

 

Pernyataan sikap siswa dianalisis dengan pemberian skor pada setiap 

pernyataan positif dan pernyataan negatif (skala Likert). Untuk pernyataan 

positif pemberian skor dimulai dari sangat setuju (SS) = 4, setuju (S) = 3, 

tidak setuju (TS) = 2, dan sangat tidak setuju (STS) = 1. Sedangkan 

pernyataan negatif dimulai dengan penskoran sangat setuju (SS) = 1, 

setuju (S) = 2, tidak setuju = 3, sangat tidak setuju (STS) = 4.  

 Langkah-langkah penyusunan skala sikap ilmiah adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan indikator pernyataan sikap ilmiah. 

b. Menyusun pernyataan sikap ilmiah berdasarkan indikator, masing-

masing pernyataan memiliki kecenderungan positif atau negatif. 

c. Konsultasi dan judgement dengan pembimbing untuk mendapatkan 

validasi isi, menelaah kesesuaian indikator dengan butir pernyataan. 

d. Melakukan uji coba terhadap pernyataan sikap yang telah disusun. Uji 

coba sikap ilmiah diberikan kepada siswa kelas X. 

e. Menganalisis hasil uji coba untuk mengetahui validitas dan reabilitas 

setiap pernyataan skala sikap. 

Hasil uji coba dianalisis menggunakan microsoft excel 2010. Sebelum 

digunakan instrumen tersebut dilakukan tes uji coba untuk mengetahui 

tingkat validitas dan reabilitas angket sikap ilmiah tersebut.  

Berdasarkan hasil pengujian soal sikap ilmiah, berikut ini adalah 

rincian analisis validitas dan reabilitas soal sikap ilmiah. 

a. Validitas butir soal 

Seperti halnya penalaran ilmiah, pada sikap ilmiah dilakukan 

validasi ahli (judgement expert) kepada dosen ahli dalam bidang 

pendidikan biologi. Hasil validasi ahli ini dan hasil ujicoba soal 

digunakan untuk menentukan butir soal yang digunakan dalam 
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penelitian. Uji validitas kriteria dihitung menggunakan microsoft excel 

2010 

Setelah validasi oleh ahli dan direvisi maka dilakukan uji coba 

instrumen pada kelas yang telah mendapatkan pembelajaran biologi 

tema pemanasan global. Setelah dilakukan uji coba maka data yang 

diperoleh dianalisis untuk diperoleh skor validitas. Sedangkan kriteria 

koefisien validitas berdasarkan Tabel 3.4. 

Pada uji validitas, diperoleh hasil uji validitas yang ditunjukkan 

pada Tabel 3.10. 

 

 

b. Reliabilitas  

Pada sikap ilmiah reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

ketepatan alat evaluasi dalam mengukur ketepatan siswa menjawab 

soal yang diujikan satu kali. Untuk prosedur uji reliabilitas sama 

halnya dengan pada penalaran ilmiah. Uji reliabilitas menggunakan 

persamaan (1) dan kriteria reliabilitas instrumen berdasarkan Tabel 

3.5. 

Kemudian berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas, 

berikut ini adalah rekapitulasi hasil pengujian soal sikap ilmiah 

sebanyak 28 butir soal yang dapat dilihat pada Tabel 3.11. 

 

Tabel 3.11. Rekapitulasi hasil pengujian soal sikap ilmiah 

No 

soal 
Validitas Reliabilitas  

Aspek sikap 

ilmiah 
Keterangan 

1 sedang 

0,87 

(kategori 

tinggi) 

Rasa ingin tahu 

Digunakan 

2 sangat 

rendah 
Tidak Digunakan 

3 sangat 

rendah 
Tidak Digunakan 

4 sangat 

rendah 
Tidak Digunakan 

5 sangat 

rendah 
Tidak Digunakan 

6 sedang 

Mengutamakan 

bukti 

Digunakan 

7 sedang Digunakan 

8 sangat 

rendah 
Tidak Digunakan 
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9 sedang Digunakan 

10 sedang Digunakan 

11 sedang 

Skeptis 

Digunakan 

12 sedang Digunakan 

13 sedang Digunakan 

14 sedang Digunakan 

15 sedang Digunakan 

16 sedang Digunakan 

17 sedang 

Menerima 

perbedaan 

Digunakan 

18 sedang Digunakan 

19 tidak 

valid 
Tidak digunakan 

 

 

 

No 

soal 
Validitas Reliabilitas 

Aspek sikap 

ilmiah 
Keterangan 

20 sedang 

0,87 

(kategori 

tinggi) 

Bekerja sama 

Digunakan 

21 sedang Digunakan 

22 sedang Digunakan 

23 sedang Digunakan 

24 sedang Digunakan 

25 tidak 

valid 
Tidak digunakan 

26 sedang 
Bersifat positif 

terhadap 

kegagalan 

Digunakan 

27 tidak 

valid 
Tidak digunakan 

28 sedang digunakan 

 

Dari rekapitulasi hasil pengujian validitas dan reliabilitas soal 

sikap ilmiah sebanyak 28 butir soal, terdapat 20 butir soal  yang 

digunakan dan 8 butir soal yang tidak digunakan. Adapun 20 butir soal  

sikap ilmiah yang digunakan pada penelitian ditunjukkan pada Tabel 

12. 

Tabel 3.12. Rekapitulasi hasil pengujian soal sikap ilmiah  

yang digunakan dalam penelitian. 

No 

soal 

Aspek sikap 

ilmiah 

Validitas 

 
Reliabilitas  

1 Rasa ingin tahu sedang 

0,87 

(kategori 

tinggi) 

2 

Mengutamakan 

bukti 

sedang 

3 sedang 

4 sedang 

5 sedang 
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6 

Skeptis 

sedang 

7 sedang 

8 sedang 

9 sedang 

10 sedang 

11 sedang 

12 Menerima 

perbedaan 

sedang 

13 sedang 

14 

Bekerja sama 

sedang 

15 sedang 

16 sedang 

17 sedang 

18 sedang 

19 Bersifat positif 

terhadap 

kegagalan 

sedang 

20 
sedang 

 

Dari 20 butir soal sikap ilmiah yang digunakan dalam 

penelitian, terdiri dari 1 soal aspek rasa ingin tahu, 4 soal aspek 

mengutamakan bukti, 6 soal aspek skeptis, 2 soal aspek menerima 

perbedaan, 5 soal aspek bekerja sama dan 2 soal aspek bersifat 

positif terhadap kegagalan. 

 

3. Lembar Observasi Keterlaksanaan LOI 

Lembar observasi keterlaksanaan LOI diadaptasi seluruhnya dari 

sintaks yang ada pada Wenning (2005), dan disesuaikan dengan materi 

yang akan dipelajari oleh siswa. Lembar observasi keterlaksanaan LOI 

untuk menilai keterlaksanaan pembelajaran LOI dari tahap discovery 

learning sampai inquiry lab. Keterlaksanaan pembelajaran ini meliputi 

aktivitas yang dilakukan guru. 

 Keterlibatan observer dimulai dari setiap tahap level LOI, mereka 

mengamati keterlaksanaan Rancangan Rencana Pembelajaran (RPP) yang 

rubriknya telah disediakan. Bentuk penilaian dari lembar observasi ini 

adalah daftar cek (checklist) dengan skala Guttman (ya atau tidak). 

Kriteria penskoran yaitu 1 untuk ya dan 0 untuk tidak. Lembar observasi 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 item observasi. 5 item 

observasi tersebut dapat dilihat secara lebih lengkap pada Lampiran 7. 



49 
 

 
Lilik Sopiyanti, 2018 
PENGARUH PENERAPAN LEVELS OF INQUIRY  TERHADAP PENALARAN ILMIAH DAN SIKAP ILMIAH 
SISWA PADA TEMA PEMANASAN GLOBAL 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

F. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian metode weak eksperimen dengan desain 

penelitian The One-Group Pretest-Postest Design akan dilaksanakan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

      Persiapan yang dilakukan peneliti antara lain sebagai berikut: 

a. Studi  literatur tentang pembelajaran menggunakan levels of inquiry, 

konsep pemanasan global, kemampuan penalaran ilmiah, dan sikap 

ilmiah. 

b. Melakukan observasi ke sekolah untuk melihat peluang terlaksanannya 

pembelajaran levels of inquiry di sekolah, melakukan penjajakan 

subjek penelitian, dan melihat situasi kelas terkait pelaksanaan 

penelitian ini. 

c. Menyusun proposal penelitian mengenai pengaruh penerapan levels of 

inquiry terhadap penalaran ilmiah dan sikap ilmiah siswa pada tema 

pemanasan global untuk diseminarkan. 

d. Setelah proposal diseminarkan dilakukan revisi terhadap proposal 

sesuai dengan kritik dan saran para dosen penguji. 

e. Mengurus perizinan penelitian untuk pelaksanaan penelitian pada 

sekolah tertentu, melakukan observasi ke sekolah dan membuat 

kesepakatan dengan sekolah terkait waktu dan kelas penelitian, lalu 

menemui guru bidang studi biologi kelas X. 

f. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

berdasarkan kajian tentang LOI. 

g. Menyusun instrumen penelitian berupa soal pilihan ganda, yang 

mengukur kemampuan penalaran ilmiah dan sikap ilmiah siswa beserta 

rubrik penilaian penskoran untuk menilai kemampuan pemecahan 

masalah dan sikap ilmiah serta lembar observasi keterlaksanaan levels 

of inquiry. 
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h. Melakukan judgement terhadap instrumen penalaran ilmiah dan sikap 

ilmiah dilakukan oleh dosen ahli di bidangnya. 

i. Melakukan uji coba instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. 

Uji coba ini  dilaksanakan di kelas X IPA 2. Setelah dilakukan uji 

coba, hasilnya akan dianalisis untuk diuji validitas, reabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya pembeda. 

j. Menganalisis hasil uji coba instrumen penelitian dan kemudian 

menentukan soal yang layak digunakan sebagai instrumen penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam 4 pertemuan yang terdiri dari 

pertemuan 1 memberikan soal pretest, pertemuan 2 dan 3 melakukan 

pembelajaran LOI, dan pertemuan 4 memberikan soal posttest. Adapun 

rincian penelitiannya sebagai berikut: 

a. Memberikan soal pretest mengenai penalaran ilmiah konsep pemanasan 

global dan sikap ilmiah siswa sebelum penerapan pembelajaran levels 

of inquiry. Pemberian soal pretest dilakukan diluar jam pelajaran 

biologi yang terlebih dahulu telah meminta kesepakatan dari pihak 

sekolah. Hal ini bertujuan agar tidak menghabiskan banyak alokasi 

waktu pelajaran biologi yang telah direncanakan. 

b. Melakukan pembelajaran levels of inquiry pada konsep pemanasan 

global. Pembelajaran dilakukan dalam 2 pertemuan, pertemuan 1 

dilaksanakan pembelajaran levels of inquiry tahap discovery learning 

tentang penyebab pemanasan global dan mendeskripsikan fenomena 

berdasarkan fakta pemanasan global. Tahap interactive demonstration 

siswa diberi kesempatan untuk dapat membuat prediksi dan 

menggunakan pengetahuan yang dimilikinya tentang pemanasan global. 

Lalu pertemuan ke 2 dilaksanakan pembelajaran levels of inquiry tahap 

inquiry lesson siswa dilatih untuk merancang suatu penyelidikan 

tentang penyebab dan penanggulangan pemanasan global hingga 

mengidentifikasi prinsip atau hubungan dan tahap inquiry lab siswa 

diberi kesempatan untuk menerapkan hukum empiris berdasarkan 
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pengukuran variabel tentang penyebab dan penanggulangan pemanasan 

global. 

c. Observer mengisi lembar observasi pada tiap pertemuan pembelajaran 

untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran levels of inquiry. 

Observasi ini dilakukan selama pembelajaran, observasi ini 

dilaksanakan oleh  8 observer. Pada pertemuan pertama dilakukan 

pembelajaran LOI tahap discovery learning dan interactive 

demonstration setiap tahap  pembelajaran akan diobservasi oleh 2 orang 

observer. Begitu pula pada pertemuan kedua dilakukan pembelajaran 

LOI tahap inquiry lesson dan inquiry lab setiap tahap  pembelajaran 

akan diobservasi oleh 2 orang observer.  

d. Setelah pembelajaran levels of inquiry tentang pemanasan global 

selesai, guru memberikan soal postest mengenai kemampuan penalaran 

ilmiah dan pemberian angket sikap ilmiah. Kegiatan postest ini 

dilakukan selama 90 menit di luar jam pelajaran biologi 

e. Observer mengumpulkan data hasil observasi mengenai keterlaksanaan 

levels of inquiry berupa angket daftar cek (checklist). 

3. Tahap Akhir 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir adalah: 

a. Mengolah data hasil pretest dan posttest penalaran ilmiah. 

b. Mengolah data angket sikap ilmiah. 

c. Mengolah data keterlaksanaan LOI. 

d. Menganalisis hasil pengolahan data. 

e. Membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis dari pengolahan data. 

f. Memberikan saran terhadap aspek penelitian yang kurang sesuai.  

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data hasil tes dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

pembelajaran levels of inquiry terhadap kemampuan penalaran ilmiah dan sikap 

ilmiah siswa. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Analisis Skor Jawaban Soal Penalaran Ilmiah  

Setelah data hasil pretest dan posttest penalaran ilmiah diperoleh, 

selanjutnya akan dilakukan analisis skor jawaban penalaran ilmiah dengan 

melakukan pengujian dan perhitungan diantaranya uji normalitas 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah berdistribusi 

normal atau tidak, uji homogenitas menggunakan F Fisher's untuk 

mengetahui homogenitas varians, uji hipotesis menggunakan z-skor untuk 

menjawab pertanyaan penelitian dengan membandingkan posttest dengan 

nilai KKM nilai biologi sekolah, uji N-Gain menurut hake untuk mengetahui 

peningkatan skor hasil pembelajaran, dan perhitungan effect size untuk 

mengetahui besarnya pengaruh LOI terhadap peningkatan penalaran ilmiah 

siswa. Secara lengkap pengujian skor jawaban penalaran ilmiah sebagai 

berikut:      

 

 

a. Uji Normalitas   

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data skor pretest 

dan posttest berdistribusi normal atau tidak normal. Hipotesis yang akan 

diuji adalah: 

Ho : Data berdistribusi normal. 

Ha : Data berdistribusi tidak normal.  

Statistika uji yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Uji 

Kolmogorov-Smirnov merupakan suatu metode untuk membuktikan 

normalitas sebuah data, kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak 

menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan 

pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan 

menggunakan grafik. uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan Microsoft 

Excel 2010 pada taraf signifikansi 5% dengan kriteria pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

Jika Kolmogorov Smirnov (KS) hitung < (KS) tabel  maka H0  diterima 

Jika Kolmogorov Smirnov (KS) hitung > (KS) tabel maka H0  ditolak 
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atau: 

Jika nilai sig (p) > α maka H0  diterima, α = 0,05. 

Jika nilai sig (p) ≤ α maka H0 ditolak, α = 0,05. 

 

b. Uji Homogenitas  

Setelah dilakukan uji normalitas, selanjutnya dilakukan pengolahan 

data dengan uji homogenitas. Pengujian homogenitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah varians data skor pretest dan posttest homogen atau 

tidak. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut 

dalam distribusi normal. Hipotesis yang diuji adalah:  

Ho : Kedua sampel (pretest dan posttest) adalah homogen. 

Ha : Kedua sampel (pretest dan posttest) adalah tidak homogen.  

Statistika uji yang digunakan adalah uji F Fisher's yang digunakan 

untuk menguji homogenitas sebaran dua kelompok data. Uji F Fisher's 

menggunakan Microsoft Excel 2010  pada taraf signifikansi 5% dengan 

kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

Jika nilai sig (p) > α maka H0  diterima, α = 0,05. 

Jika nilai sig (p) ≤ α maka H0 ditolak, α = 0,05. 

 

c. Uji Hipotesis  

Untuk menjawab pertanyaan penelitian berupa pengaruh LOI terhadap 

penalaran ilmiah siswa pada pembelajaran Biologi materi pemanasan 

global digunakan z-skor. Z-skor merupakan skor standar berupa jarak skor 

suatu nilai dari mean kelompoknya, dapat berupa nilai atau dalam satuan 

deviasi. Dalam pengujian hipotesis ini digunakan uji hipotesis dua 

sisi/arah, dimana  sebagai rata-rata hitung populasinya adalah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) nilai Biologi Sekolah SMAN 13 Bandung 

sebesar 75 dan rata-rata hitung sampelnya adalah rata-rata nilai posttest 

penalaran ilmiah. Adapun persamaan untuk menghitung z-skor adalah 

sebagai berikut: 
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Z =

n

x




      (4) 

Keterangan: 

x   = rata-rata hitung sampel 

µ  = rata-rata hitung populasi 

σ  = deviasi standar sampel 

n  = jumlah/ukuran sampel  

Rumusan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

H0: Nilai posttest penalaran ilmiah < nilai KKM Biologi, setelah 

diterapkan LOI pada pembelajaran biologi materi pemanasan global. 

Ha: Nilai posttest penalaran ilmiah  ≥ nilai KKM Biologi, setelah 

diterapkan LOI pada pembelajaran biologi materi pemanasan global. 

Kriteria pengambilan keputusan untuk z-skor adalah sebagai berikut: 

Jika z-hitung < z-tabel  maka Ha  diterima 

Jika z-hitung ≥ z-tabel  maka Ha  ditolak 

atau: 

Jika nilai sig (p) > α maka Ha  diterima, α = 0,05. 

Jika nilai sig (p) ≤ α maka Ha ditolak, α = 0,05. 

d. Normalitas Gain/N-gain 

Uji Normalitas Gain/N-gain menurut  (Hake, 1999)  adalah sebuah uji 

yang bisa memberikan gambaran umum peningkatan skor hasil 

pembelajaran antara sebelum dan sesudah diterapkannya suatu metode 

(Hake, 1999 pada Sundayana, 2016). Berdasarkan definisi gain dan N-gain 

di atas, kita bisa melihat selisih perbedaan skor kemampuan siswa, baik 

dalam bentuk peningkatan maupun penurunan, sehingga pengujian ini 

merupakan metode yang cocok untuk diterapkan untuk menentukan ada 

tidaknya perkembangan. 

Untuk menerapkan uji N-gain ini kita bisa menerapkannya dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑁 − 𝑔𝑎𝑖𝑛 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 (5) 
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Sedangkan untuk untuk kategorinya kita bisa menggunakan interpretasi 

indeks Gain ternormalisasi (g) pada Tabel 3.13. 

Tabel 3.13. Kriteria indeks Gain (g) 

Indeks Gain (g) Interpretasi 

g < 0,30 

0,30< g < 0,70 

g > 0,70 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

 

e. Effect Size 

Effect size merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk mengetahui 

besar keefektifan dari model pembelajaran yang telah diujikan dan 

terapkan kepada siswa, dalam hal ini perhitungan effect size dimaksudkan 

untuk mengetahui besarnya pengaruh LOI terhadap peningkatan penalaran 

ilmiah siswa. Rumus untuk menghitung effect size (Dunst dkk., 2004) 

adalah: 

𝑑 =
𝑀𝑖−𝑀𝐵 

√𝑆𝐷𝐵
2+𝑆𝐷𝑖

2

2

   (6) 

Keterangan: 

d     = effect size 

Mi   = mean posttest 

MB  = mean pretest 

SDB  = standar deviasi pretest 

SDi   = standar deviasi posttest 

Adapun kategori hasil perhitungan effect size berdasarkan (Cohen, 2007) 

dapat ditunjukkan pada Tabel 3.14. 

 

Tabel 3.14. Kriteria effect size. 

Effect Size (d) Keterangan 

0,0 – 0,1  

0,2 – 0,4  

0,4 – 0,7  

0,8 – tak hingga 

Tidak berpengaruh (negligible effect) 

Kecil (small effect) 

Sedang (medium effect)  

Besar (large effect) 
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2. Analisis Sikap Ilmiah 

Data hasil pengisian angket diperoleh dari siswa kelas X IPA 2 sebelum 

dan sesudah pembelajaran LOI. Skor hasil pengisian angket dianalisis dengan 

pemberian skor menggunakan skala Likert, kemudian dihitung persentase 

sikap skala sikap ilmiahnya. Lalu dilakukan analisis skor angket sikap ilmiah 

dengan melakukan pengujian diantaranya  uji N-Gain untuk mengetahui 

peningkatan skor hasil pembelajaran pada sikap ilmiah, dan perhitungan 

effect size untuk mengetahui besarnya pengaruh LOI terhadap peningkatan 

sikap ilmiah siswa. Secara lengkap pengujian skor angket sikap ilmiah 

sebagai berikut:      

a. Persentase skala sikap ilmiah 

Menghitung persentase skala sikap ilmiah yang telah diisi oleh siswa 

menggunakan rumus: 

Persetujuan (%) =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑖𝑡𝑒𝑚

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚
𝑥100%      (7) 

 

Persentase persetujuan kemudian dirata-ratakan dan ditapsirkan. 

Tanggapan siswa diinterpertasikan positif jika persentase skor rata-rata ≥ 

75%. Tanggapan siswa diinterpertasikan negatif jika persentase skor rata-

rata ≤ 50%. Jika persentase skor rata-rata berada di rentang 50% ≤ % skor 

rata-rata = 75% maka interpertasinya dengan memperhatikan sebaran 

jawaban siswa terhadap keempat pilihan jawaban. 

b. Normalitas Gain/N-gain 

Seperti halnya penalaran ilmiah, sikap ilmiah juga dilakukan uji 

Normalitas Gain/N-gain untuk memberikan gambaran umum peningkatan 

skor hasil pembelajaran antara sebelum dan sesudah diterapkan LOI pada 

sikap ilmiah, apakah terjadi peningkatan maupun penurunan (ada tidaknya 

perkembangan). Uji N-Gain menggunakan persamaan (5) dan kriteria 

indeks Gain (g) seperti ditunjukkan pada Tabel 3.13. 

c. Effect Size 

Perhitungan effect size dimaksudkan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh LOI terhadap peningkatan sikap ilmiah siswa. Perhitungan effect 
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size menggunakan persamaan (6) dan kriteria persentase effect size seperti 

ditunjukkan pada Tabel 3.14. 

3. Data Observasi Keterlaksanaan LOI 

Untuk mengetahui keterlaksanaan LOI, maka peneliti melakukan 

perhitungan keterlaksanaan LOI setiap tahapan dengan menggunakan 

rumus persentase. Keterlaksaan LOI dilihat berdasarkan aktivitas guru dan 

siswa dalam pembelajaran. Besarnya keterlaksanaan merupakan persentase 

dari skor maksimum ideal yang seharusnya dicapai apabila setiap langkah 

pembelajaran dilakukan oleh guru dan siswa (Purwanto, 2012, hlm. 102). 

Rumus persentase yang digunakan sebagai berikut: 

P (%) =
𝛴𝑠𝑘𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖

𝛴𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100%       (8) 

 

Kemudian hasil persentase tersebut ditafsirkan ke dalam kategori 

seperti pada Tabel 3.15. 

Tabel 3.15. Kriteria persentase keterlaksanaan LOI 

Persentase (P) Kriteria 

P = 0 

0 < P < 25 

25 < P < 50 

P = 50 

50 < P < 75 

75 < P < 100 

P = 100 

Tak satu kegiatan pun terlaksana 

Sebagian kecil kegiatan terlaksana 

Hampir setengah kegiatan terlaksana 

Setengah kegiatan terlaksana 

Sebagian besar kegiatan terlaksana 

Hampir seluruh kegiatan terlaksana 

Seluruh kegiatan terlaksana 
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H. Bagan Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan alur penelitian. 
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