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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen semu (quasy experimental). Penelitian kuasi 

eksperimen menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar (intact 

group) untuk diberi perlakuan, bukan menggunakan subjek yang diambil 

secara acak (Creswell, 2010). Dalam penelitian ini diamati pengaruh 

penambahan unsur pedagogi, unsur teknologi dan gabungan pedagogi dan 

teknologi terhadap kemampuan TPACK calon guru Biologi pada perkuliahan 

Fisiologi Hewan khususnya materi Sistem Sirkulasi. Selanjutnya 

dibandingkan diantara ketiganya manakah perlakuan yang paling memberikan 

pengaruh terhadap pembentukan kemampuan TPACK calon guru. Karena 

terdapat tiga perlakuan maka digunakan tiga kelas eksperimen. 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan suatu pedoman langkah-langkah proses 

yang harus dilakukan dalam melakukan analisis data hasil penelitian. Desain 

penelitian yang digunakan adalah pretest-posttest, nonequivalent multiple-

group design, yaitu tidak melibatkan grup kontrol (Wiersma, 2009). 

Rancangan penelitiannya disajikan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1.  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian 

Kelas Pretest Variabel eksperimen Posttest 

Eksperimen 1 O1 X1 O2 

Eksperimen 2 O1 X2 O2 

Eksperimen 3 O1 X3 O2 

 Keterangan 

Pretest (O1) : untuk mengukur kemampuan TPACK calon guru sebelum diberi 

perlakuan 

X1       : perkuliahan Fisiologi Hewan materi Sistem Sirkulasi dengan 

penambahan unsur pedagogi 

X2  : perkuliahan Fisiologi Hewan materi Sistem Sirkulasi dengan 

penambahan unsur pedagogi dan teknologi 

X3  : perkuliahan Fisiologi Hewan materi Sistem Sirkulasi dengan 

penambahan unsur teknologi 
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Posttest (O2) : untuk mengukur kemampuan TPACK calon guru setelah diberi  

perlakuan 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini merupakan calon guru. Sampel penelitian ditentukan 

dengan teknik purposive sampling atau teknik penentuan sampel dengan 

perimbangan tertentu yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian serta 

menganggap bahwa sampel tersebut representatif (Fraenkel dan Wallen, 

2009).  Sampel yang diambil adalah mahasiswa semester IV Program Studi 

Pendidikan Biologi salah satu lembaga pendidikan tenaga keguruan (LPTK) 

yang mengontrak mata kuliah Fisiologi Hewan sebanyak 36 orang, terdiri 

atas 12 orang di kelas eksperimen 1, 12 orang di kelas eksperimen 2 dan 14 

orang di kelas ekperimen 3. Sampel dipilih karena mahasiswa semester IV 

mengampu mata kuliah Fisiologi Hewan dimana merupakan salah satu mata 

kuliah pendukung pengetahuan konten Biologi dimana pengetahuan konten 

merupakan salah satu dari komponen TPACK yang harus dimiliki calon guru 

Biologi. Mata kuliah yang mendukung terhadap pembentukan TPACK calon 

guru Biologi terdiri dari 3 rumpun yaitu rumpun pengetahuan (konten), 

pedagogi dan teknologi. Mahasiswa semester IV dipilih karena belum 

dibekali seluruh mata kuliah yang dapat mendukung kemampuan pedagogi, 

konten dan teknologi selama perkuliahan serta belum mengikuti program 

pengenalan lapangan (PPL) di sekolah.     

Mahasiswa calon guru Biologi tentunya memperoleh pembekalan-

pembekalan yang mendukung kemampuan TPACK mereka melalui 

perkuliahan. Berdasarkan data yang dikumpulkan di salah satu LPTK, mata 

kuliah yang telah diperoleh mahasiswa calon guru  hingga semester 3 di 

antaranya sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Mata Kuliah Yang Telah Diperoleh Calon Guru  

No Mata Kuliah 

Semester I 

Mata Kuliah 

Semester II 

Mata Kuliah 

Semester III 

1 Pendidikan Agama 

Islam 

Bahasa Inggris Pengelolaan Kependidikan 

2 Pendidikan Pancasila Pendidikan Kewarganegaraan Kurikulum dan 

Pembelajaran 

3 Bahasa Indonesia Ilmu Sosial Budaya Dasar Kimia Organik 

4 Teknologi Informasi Perkembangan Peserta Didik Zoologi Invertebrata 

5 Landasan Pendidikan Kimia Anorganik Struktur dan Perkembangan 
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No Mata Kuliah 

Semester I 

Mata Kuliah 

Semester II 

Mata Kuliah 

Semester III 

Hewan I 

6 Biologi Umum Fisika II Biokimia  

7 Matematika Pengelolaan Laboratorium Anatomi Tumbuhan 

8 Fisika I Biologi Sel Botani Cryptogamae 

9  Morfologi Tumbuhan  

Sumber: Data Prodi Biologi Universitas di Ciamis, 2017 

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pada semester 1 mahasiswa calon guru 

telah mengampu mata kuliah Teknologi Informasi yang tentunya dapat 

mendukung pengetahuannya akan teknologi, tetapi itu hanya pengetahuan 

teknologi dasar bukan pengetahuan teknologi yang diaplikasikan dalam 

pengajaran Biologi. Sejak semester 1 hingga semester 3, mahasiswa calon guru 

belum banyak mendapat mata kuliah yang dapat mendukung kemampuan 

pedagoginya, karena lebih banyak disajikan mata kuliah yang mendukung 

pengetahuan konten calon guru. Mahasiswa calon guru memperoleh pengetahuan 

terkait pedagogi dimulai pada semester 4 dan sebagian besar mahasiswa calon 

guru belum memiliki pengalaman mengajar sehingga para partisipan menyatakan 

bahwa mereka belum bisa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

karena belum pernah diajarkan. Penelitian ini dilakukan pada awal-awal semester 

sehingga mahasiswa calon guru baru memperoleh pengetahuan awal dari tiap-tiap 

mata kuliah pendukung kemampuan TPACK. 

3.4 Definisi Operasional 

 Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka beberapa istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini perlu dijelaskan sebagai berikut:  

1. Analisis kemampuan TPACK 

Dalam penelitian ini analisis kemampuan TPACK yaitu mengidentifikasi 

kemampuan TPACK mahasiswa calon guru Biologi penambahan unsur 

pedagogi, teknologi, serta gabungan pedagogi dan teknologi, khususnya pada 

konsep Sistem Sirkulasi menggunakan instrumen TPACK yang 

dikembangkan oleh Widodo (2017) meliputi tujuh komponen TPACK yakni 

TK, PK, CK, PCK, TPK, TCK dan TPACK. Untuk menghindari bias maka 

sampel penelitian diberikan pretes sebelum diberi perlakuan dan postes 

setelah diberi perlakuan.   
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2. Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

Analisis RPP yaitu kegiatan menilai kesesuaian RPP yang telah disusun oleh 

calon guru yang bersangkutan dengan kriteria yang telah disusun. Terdapat 

tujuh indikator penilaian diantaranya: kejelasan identitas, rumusan 

kompetensi dan indikatornya, pemilihan dan pengorganisasian materi ajar, 

pemilihan sumber belajar/media pembelajaran, strategi pembelajaran, 

kemunculan komponen TPACK, dan penilaian hasil belajar.    

3. Analisis implementasi RPP dalam pembelajaran 

Implementasi RPP dalam pembelajaran yaitu menjadikan RPP yang telah 

disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Kesesuaian 

pelaksanaan pembelajaran dengan RPP yang telah disusun dapat dilihat 

melalui observasi selama dilakukan simulasi pembelajaran di kelas, dalam hal 

ini peneliti dibantu oleh observer.  Pada kegiatan observasi pembelajaran 

terdapat empat indikator penilaian yaitu: pra pembelajaran, keterampilan 

membuka pelajaran, kegiatan inti yang tediri atas lima sub indikator 

(penguasaan materi, pendekatan/strategi pembelajaran, pemanfaatan media 

pembelajaran/sumber belajar, pembelajaran melibatkan siswa, penggunaan 

bahasa) dan terakhir kegiatan penutup.   

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Tahapan pengumpulan data terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap 

pendahuluan, tahap penyusunan dan tahap pengujian. Tahapan-tahapan 

tersebut lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:  

1. Tahap pendahuluan 

Data terkait mata kuliah pendukung kemampuan TPACK di program studi 

pendidikan Biologi diperoleh melalui wawancara kepada dosen pengampu 

mata kuliah terkait dan observasi. Wawancara terhadap partisipan terkait 

dengan kepuasan mahasiswa calon guru Biologi selama perkuliahan dan 

dukungan institusi terhadap pembentukan kemampuan TPACK calon guru 

Biologi.  

2. Tahap penyusunan 

Pada tahap penyusunan, peneliti menyusun instrumen dan desain 

pembelajaran kemudian meminta penilaian dosen ahli terkait kualitas 
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instrumen yang telah dibuat. Penilaian dosen ahli ini dijadikan dasar untuk 

melakukan revisi.   

3. Tahap pengujian 

Peneliti melakukan penelitian kuasi eksperimen (quasy eksperimental) 

pada tiga kelas eksperimen yang diberikan pretest dan postest pada tiap 

kelasnya. Peneliti juga membagikan instrumen TPACK untuk 

menganalisis kemampuan TPACK mahasiswa calon guru Biologi. 

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap RPP yang dibuat calon guru dan 

dilakukan simulasi pembelajaran oleh tiga orang calon guru yang dipilih 

berdasarkan hasil penilaian TPACK dengan kriteria paling tinggi, sedang 

dan rendah.   

3.6 Prosedur Penelitian 

Tahapan dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Studi pendahuluan tentang 

kondisi sebelum dilaksanakan penelitian, 2) tahap persiapan, 3) tahap 

pengumpulan data, 4) tahap analisis data dan penyusunan laporan.   

Tahapan penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi 

untuk mengetahui bagaimana kegiatan perkuliahan berlangsung. Dari 

observasi ini dapat diketahui bagaimana aktivitas perkuliahan mahasiswa 

dan aspek-aspek apa saja selama perkuliahan yang dapat mendukung 

kemampuan TPACK mahasiswa calon guru Biologi.   

2. Tahap persiapan 

Pada tahap ini penelitian mengkaji literatur terkait dengan penelitian 

yang akan dilakukan serta menyiapkan instrumen penelitian. Langkah-

langkah pada tahap ini diuraikan sebagai berikut: 

a. Mengkaji literatur untuk melengkapi landasan teoretis 

b. Merancang instrumen penelitian meliputi: instrumen TPACK,  instrumen 

penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan instrumen 

penilaian simulasi mengajar.  

c. Validasi instrumen penelitian dan perbaikan instrumen 

3. Tahap pengumpulan data 
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Beberapa teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu penilaian diri, studi dokumentasi dan observasi. Penilaian 

diri digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan TPACK yang 

dimiliki calon guru sebelum dan setelah diberi perlakuan dengan penambahan 

unsur pedagogi, unsur teknologi dan gabungan keduanya pada perkuliahan 

Fisiologi Hewan.  

Studi dokumentasi dalam penelitian ini guna memperoleh data 

berkaitan dengan profil calon guru. Arikunto (2010) menjelaskan dokumen 

adalah benda-benda tertulis, dimana dalam melakukan dokumenter peneliti 

menganalisis benda-benda tertulis seperti buku, majalah, notulen rapat, 

catatan harian dan sebagainya. Dalam arti yang lebih luas, dokumen tidak 

hanya meliputi benda yang merekam informasi secara tertulis saja, tetapi juga 

bentuk rekaman lain yang dapat memberikan informasi secara tidak langsung. 

Peneliti dalam penelitian ini melakukan  studi dokumentasi terhadap RPP  

yang dibuat oleh calon guru. Lembar penilaian RPP dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengamati aktivitas dan perilaku subjek. Arikunto (2010) menjelaskan 

kegiatan observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Lebih lanjut Sugiyono (2013) 

menjelaskan observasi merupakan cara yang sangat efektif dalam menjawab 

pertanyaan penelitian yang bersifat sensitif dan sulit dijawab melalui 

wawancara. Jenis teknik observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

adalah observasi pasif dimana observer datang namun tidak terlibat langsung 

dalam kegiatan tersebut. Lembar observasi simulasi mengajar dapat dilihat 

pada lampiran 4.    

Selanjutnya setelah diperoleh sumber data dari ketiga teknik 

pengumpulan data, dilakukan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiono, 2012). Dengan 

triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan 
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ndingkan satu pendekatan saja. Dalam penelitian ini triangulasi meliputi 

penilaian diri, observasi, dan studi dokumentasi.  

4. Tahap analisis data dan penyusunan laporan 

Pada tahap ini dilakukan analisis berdasarkan data yang telah diperoleh 

pada tahap pengumpulan data, pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan 

menafsirkan hasil analisis data serta menarik kesimpulan penelitian 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis. 

3.7 Instrumen Penelitian  

Peneliti menggunakan teknik pengambilan data dengan tiga jenis 

instrumen penelitian yang terdiri dari:  

1. Instrumen TPACK 

Untuk mengetahui kemampuan TPACK calon guru Biologi maka 

partisipan diberi instrumen TPACK yang terdiri atas tujuh komponen yaitu 

pedagogical knowledge (PK), Content Knowledge (CK), Technological 

Knowledge (TK), Pedagogical Content Knowledge (PCK), Technological 

Pedagogical Knowledge (TPK), Technological Content Knowledge (TCK), 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) (Koh, dkk, 2013; 

Ozgun-Koca, dkk, 2009,2010). Penilaian kemampuan TPACK calon guru 

dilakukan dengan penilaian diri menggunakan kuesioner dengan kisi-kisi 

seperti disajikan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Indikator Kemampuan TPACK Calon Guru Biologi (Widodo, 2017) 

No Komponen Indikator 

1 TK Mengikuti perkembangan teknologi tebaru  

2 Mahir menggunakan program pengolah kata, pengolah angka, dan 

presentasi seperti Ms. Office  

3 Dapat menyimpan data pada media digital (upload maupun 

download) 

4 Menggunakan internet sebagai media komunikasi misalnya memiliki 

email dan  jejaring sosial 

5 Mahir menggunakan printer, scanner, projektor dan kamera 

6 Mampu membuat suatu forum diskusi pada email atau jejaring sosial 

7 PK Menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi 

8 Mampu mengelola dan menguasai kelas dengan baik 

9 Mampu menggunakan metode dan teknik penilain yang bervariasi 

10 Menyadari kemungkinan miskonsepsi dan kesulitan belajar yang 

dialami siswa 
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11 Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran 

12 CK Memahami konsep sistem sirkulasi serta penerapannya  

13 Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait materi 

sistem sirkulasi 

14 Menggunakan sumber referensi terbaru (seperti buku dan jurnal) 

untuk menambah wawasan keilmuan yang dimiliki 

15 Mengikuti seminar yang berkaitan dengan bidang ilmu Biologi 

16 Mampu merancang dan melaksanakan eksperimen Biologi untuk 

keperluan pembelajaran 

17 PCK Dapat membantu siswa tetap memahami materi sistem sirkulasi 

dengan menggunakan berbagai strategi tanpa menggunakan 

teknologi 

18 Melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi bermakna pada materi 

sistem sirkulasi  meskipun tanpa menggunakan teknologi 

19 Membuat siswa aktif memecahkan masalah yang nyata pada topik-

topik sistem sirkulasi tanpa menggunakan teknologi 

20 Mampu membantu mengubah proses berpikir siswa agar dapat 

menguasai topik yang sulit pada materi sistem pencernaan tanpa 

menggunakan teknologi  

21 Membangkitkan refleksi yang bermakna pada siswa terhadap materi 

sistem pencernaan tanpa menggunakan teknologi 

22 Mampu menyusun RPP sendiri 

23 TPK Mampu menggunakan aplikasi komputer dalam setiap pembelajaran  

24 Memilih teknologi yang sesuai dengan pendekatan dan  strategi 

pembelajaran di kelas  

25 Menggunakan fasilitas internet (seperti jejaring sosial, email dan 

blog) untuk berkomunikasi dengan siswa 

26 Menggunakan portal kuis online (seperti Quipper School, Edmodo, 

Socrative) untuk melakukan tes 

27 TCK Menggunakan teknologi untuk membantu memahami konsep Sistem 

Sirkulasi 

28 Mengunduh aplikasi komputer dan animasi yang berkaitan Sistem 

Sirkulasi 

29 Mengembangkan aktivitas dan tugas siswa yang melibatkan 

penggunaan teknologi 

30 Membuat kegiatan belajar mandiri bagi siswa dengan menggunakan 

perangkat ICT (misalnya webquest atau flip) 

31 TPACK Memahami cara mengintegrasikan pengetahuan Biologi (khususnya 

Sistem Sirkulasi), Pengetahuan pedagogi dan pengetahuan teknologi 

32 Mampu memilih strategi pembelajaran dan teknologi yang sesuai 

dengan materi Sistem Sirkulasi yang akan disampaikan di kelas 

33 Mampu memadukan pengetahuan konten, pengetahuan pedagogi dan 

pengetahuan teknologi yang dimiliki untuk mewujudkan 

pembelajaran yang bermakna 

34 Mampu menerapkan strategi pembelajaran yang berbeda dan 

teknologi yang bervariasi dalam pelaksanaan pembelajaran Biologi 

35 Mengaktifkan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan yang 

mendalam dan bermakna terkait materi Sistem sirkulasi dengan 

menggunakan berbagai teknologi (seperti Google site atau Peta 

konsep)  
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2. Lembar Penilaian RPP 

Lembar penilaian RPP merupakan lembar penilaian kemampuan 

mahasiswa calon Guru Biologi dalam menyusun perangkat pembelajaran 

Biologi sebagai representasi kemampuan TPACK calon guru. Lembar 

penilaian ini disusun berdasarkan kajian literatur, pedoman penilaian RPP 

bagi mahasiswa PPL UPI, serta meminta pengujian dari dua ahli pendidikan 

di jurusan Biologi UPI dan pembimbing. Setelah lembar penilaian mendapat 

masukan dan dilakukan perbaikan barulah lembar penilaian RPP dapat 

digunakan. Dalam lembar penilaian ini ditentukan indikator yang dinilai, 

indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3.  

Tabel 3.3  

Kisi-kisi Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

No Indikator penilaian 
Jumlah 

deskriptor 

1 Kejelasan identitas 1 

2 Rumusan kompetensi dan 

indikatornya 

3 

3 Materi ajar 3 

4 Sumber belajar/media pembelajaran 3 

5 Strategi pembelajaran 4 

6 Kemunculan komponen TPACK 1 

7 Penilaian hasil belajar 3 

Jumlah 18 

Pengisian lembar penilaian RPP dengan membubuhkan tanda lingkaran 

pada nomor yang tertera sesuai dengan ada tidaknya kemampuan tersebut 

pada RPP yang disusun calon guru. Rubrik penilaian untuk penialaian 

RPP dapat dilihat pada lampiran 3.  

3. Lembar Observasi 

Lembar observasi untuk mengobservasi seluruh kegiatan pembelajaran 

selama dilakukan peer teaching oleh calon guru Biologi. Lembar observasi 

disusun berdasarkan hasil kajian pustaka, lembar observasi yang telah 

dikembangkan terlebih dahulu baik dari Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan maupun lembar penilaian PPL mahasiswa calon guru 

Universitas Galuh Ciamis. Adapun indikator-indikator yang dinilai pada 

lembar observasi disajikan pada Tabel 3.4. 
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Pengisian lembar observasi simulasi dengan membubuhkan tanda 

lingkaran pada nomor yang tertera sesuai dengan muncul tidaknya 

kemampuan tersebut pada kegiatan pembelajaran. Rubrik penilaian untuk 

lembar observasi simulasi pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 5. 

3.7.4 Uji Keterandalan Instrumen Penelitian 

Uji coba instrumen penelitian dilakukan untuk mengukur sejauh mana 

instrumen penelitian dapat mengukur variabel-variabel yang ingin diungkap 

untuk memeroleh validitas dari instrumen yang telah disusun. Menurut 

Arikunto (2010) sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur 

apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Penelitian ini menggunakan validitas empiris (construct validity) 

dengan cara menguji kesahihan butir-butir terhadap faktor indikatornya. 

Pengujian validitas instrumen ini dilakukan oleh para ahli yang memiliki 

kredibilitas di bidang teknologi, pedagogi dan konten.  

Berdasarkan output uji validitas dan reliabilitas yang tertera pada 

Lampiran 8, uji validitas instrumen penelitian dilakukan dengan One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test menggunakan SPSS for Windows versi 22 pada 

taraf kepercayaan 0,05, hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 3.5 

Tabel 3.5  

Kisi-kisi Lembar Observasi Simulasi Pembelajaran 

No Indikator penilaian Sub indikator penilaian 

1 Pra Pembelajaran Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran 

Memeriksa kesiapan siswa 

2 Keterampilan 

membuka pelajaran 
Kesesuaian kegiatan aperseprsi dengan materi ajar 

Menyampaikan kompetensi (tujuan yang ingin dicapai) 

3 

 

Kegiatan inti A. Penguasaan Materi 

Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 

Mengaitkan materi dengan dengan pengetahuan yang 

relevan 

Menyampaikan materi ajar sesuai dengan hierarki belajar 

B. Pendekatan/strategi pembelajaran 

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi/tujuan yang akan dicapai 

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa 

melaksanakan pembelajaran secara runtut 

Melaksanakan pembelajaran yang kontekstual 

Melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan 
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kebiasaan posititf 

Melaksanakan pembelajran sesuai dengan alokasi waktu 

C. Pemanfaatan media pembelajaran/sumber belajar 

Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media 

Memberikan kesan menarik dimata siswa 

Menggunakan media secara efektif dan efisien 

Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 

D. Pembelajaran melibatkan siswa 

Menumbuhkan pasrtisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 

Merespon positif partisipasi siswa 

Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa 

Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif 

Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme dalam belajar 

E. Penggunaan bahasa 

Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar 

4 Penutup  Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan 

siswa 

Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa 

Melaksanakan tindak lanjut 

 

Hasil uji validitas intrumen penilaian TPACK disajikan pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6  

Hasil Uji Validitas Instrumen TPACK 

Komponen TK PK CK PCK TPK TCK TPACK 

Asymp. Sig 

(2 tailed) 

0,186 0,200 0,028 0,062 0,000 0,000 0,000 

  

Diketahui bahwa korelasi signifikan pada taraf kepercayaan 0,05, hasil 

uji validitas menunjukkan tiga komponen TPACK yaitu TPK, TCK, TPACK 

nilai Asymp. Sig (2 tailed) 0,000 kurang dari nilai taraf kepercayaan  = 0,05 

sedangkan komponen lainnya nilai Asymp. Sig (2 tailed) lebih dari  = 0,05. 

Namun dapat dilihat dari pernyataan yang muncul pada hasil pengujian 

sebagaimana pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Hasil Uji Validitas Instrumen TPACK 
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Dengan  demikian instrumen penilaian TPACK yang digunakan bersifat 

valid. Untuk pengujian reliabilitas instrumen juga dilakukan menggunakan 

SPSS for Windows versi 22. Hasil pengujian reliabilitas disajikan pada Tabel 

3.7.  

Tabel 3.7  

Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen TPACK 

Nilai cronbach’s alpha r tabel (N=35) 

0,945 0,326 

 

Nilai cronbach’s alpha yang ditunjukkan adalah 0,945, lalu setelah 

dibandingkan dengan r tabel untuk N=35, diperoleh nilai r tabel sebesar 

0,326. Karena nilai cronbach’s alpha 0,945 > r tabel 0,326. Dengan 

demikian, item-item kuesioner dapat dikatakan reliabel. 

Uji validitas dan reliabilitas instrumen penilaian RPP juga menggunakan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menggunakan SPSS for Windows 

versi 22 pada taraf kepercayaan 0,05. Hasil uji validitas menunjukkan nilai 

Asymp. Sig (2 tailed) 0,083, artinya nilai Asymp. Sig (2 tailed) >  = 0,05 

maka dapat dikatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai 

cronbach’s alpha 0,863 > r tabel 0,326. Dengan demikian, instrumen dapat 

dikatakan reliabel.   

3.8.Teknik Analisis Data  

Data yang diolah yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Langkah-

langkah menganalisis data pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut:  

3.8.1 Analisis mengukur kemampuan TPACK 

Untuk menganalisis pembentukan kemampuan TPACK mahasiswa 

calon guru Biologi dilakukan menggunakan penilaian diri menggunakan 

instrumen TPACK yang terdiri atas beberapa pernyataan (pretest dan 

postest) pada kelas eksperimen. Efektivitas perkuliahan dengan 

penambahan unsur pedagogi, teknologi serta gabungan pedagogi dan 

teknologi dilihat dari hasil pretest dan postest mahasiswa calon guru. 

Peningkatan kemampuan TPACK calon guru dapat diketahui dari hasil 

perhitiungan indeks gain ternormalisasi (N-Gain). Untuk perhitungannya 

digunakan perhitungan N-Gain menurut Meltzer (2002) dengan rumus: 
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g = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠
 

Kategori berdasarkan hasil perhitungan N-Gain dapat dilihat pada tabel 

3.8.  

Tabel 3.8  

Kategori nilai N-Gain 

Rentang Nilai N-Gain Kategori 

g ≥ 0,80 Sangat tinggi 

0,61 ≤ g ≤ 0,80 Tinggi 

0,41 ≤ g ≤ 0,61 Sedang 

0,21 ≤ g ≤ 0,40 Rendah 

g ≤ 0,21  Sangat rendah 
Sumber: Meltzer (2002) 

Pengolahan data hasil penelitian dari tiga kelas eksperimen 

dilakukan dengan mentabulasi data agar memudahkan pengelompokan 

data kemudian melakukan uji prasyarat. Validasi instrumen dilakukan 

oleh dosen ahli sementara untuk pengaruh penambahan unsur pedagogi, 

teknologi serta gabungan unsur pedagogi dan teknologi terhadap 

kemampuan TPACK mahasiswa calon guru pada ketiga kelas eksperimen 

dianalisis secara kuantitatif menggunakan perhitungan statistik 

MANOVA menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) 

for Windows versi 22.  

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

Ho : Penambahan unsur pedagogi, teknologi serta gabungan 

teknologi dan pedagogi saat perkuliahan Fisiologi Hewan pada 

materi sistem sirkulasi tidak berpengaruh terhadap pembentukan 

kemampuan TPACK mahasiswa calon guru 

Hi : Penambahan unsur pedagogi, teknologi serta gabungan 

teknologi dan pedagogi saat perkuliahan Fisiologi Hewan pada 

materi sistem sirkulasi berpengaruh terhadap pembentukan 

kemampuan TPACK mahasiswa calon guru 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara 

perlakuan yang diberikan pada saat perkuliahan Fisiologi Hewan 

khususnya materi Sistem Sirkulasi terhadap kemampuan TPACK 
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mahasiswa calon guru Biologi. Karena partisipan yang dilibatkan dalam 

penelitian ini berjumlah sedikit, maka peneliti tidak melakukan uji 

normalitas dan homogenitas data. Komponen data yang telah diperoleh 

tersebut diolah menggunakan Multivariate analysis of Variance 

(MANOVA) pada software SPSS pada taraf kepercayaan 95% (α = 0,05). 

Jika nilai signifikansi lebih besar dari α = 0,05 maka Ho diterima, 

sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari α = 0,05 maka Ho ditolak. 

3.8.2 Analisis data hasil studi dokumentasi terhadap RPP  

Skor hasil perhitungan lembar penilaian kemampuan mahasiswa 

calon Guru Biologi dalam menyusun perangkat pembelajaran Biologi 

ditentukan dengan skor maksimal terlebih dahulu. Adapun skor maksimal 

setiap indikator untuk peniaian RPP dapat diliihat pada tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Skor Maksimum setiap indikator pada penilaian 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

No Indikator penilaian Skor maksimum 

1 Kejelasan identitas 4 

2 Rumusan kompetensi dan indikatornya 12 

3 Materi ajar 12 

4 Sumber Belajar/Media Pembelajaran 12 

5 Strategi pembelajaran 16 

6 Kemunculan komponen TPACK 4 

7 Penilaian hasil pembelajaran 12 

Jumlah 72 

Pengolahan skor menjadi nilai dalam bentuk presentase ditentukan 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

Nilai =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 x 100 

Selanjutnya nilai yang diperoleh  diinterpretasikan dalam kriteria tertentu 

dapat dilihat pada tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Kriteria Predikat Penilaian RPP 

Persentase Predikat 

81-100 Baik sekali 

61 – 80 Baik 

41- 60 Cukup 

21 -40  Kurang 

≤ 21 Kurang sekali 

Sumber: Purwanto, 2008  
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3.8.3 Analisis data hasil observasi simulasi mengajar  

Skor hasil perhitungan lembar penilaian kemampuan mahasiswa 

calon Guru Biologi dalam simulasi pembelajaran Biologi ditentukan 

dengan skor maksimal terlebih dahulu. Adapun skor maksimum untuk 

tiap indikator pada observasi pelaksanaan pembelajaran yaitu tercantum 

pada Tabel 3.11. 

Tabel 3.11 Skor maksimal setiap indikator pada observasi 

pelaksanaan Pembelajaran 

No Indikator 
Skor 

maksimum 

1 Pra pembelajaran 8 

2 Keterampilan membuka pelajaran 8 

3 Kegiatan Inti  

a. Penguasaan materi  12 

b. Pendekatan/strategi pembelajaran 24 

c. Pemanfaatan media pembelajaran/sumber 

belajar 

16 

d. Pembelajaran melibatkan siswa 20 

e. Penggunaan bahasa 4 

4 Kemampuan menutup pembelajaran 12 

Jumlah 104 

a. Pengolahan skor menjadi nilai dalam bentuk presentase ditentukan 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

Nilai =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 x 100 

b. Selanjutnya nilai yang diperoleh  diinterpretasikan dalam kriteria 

tertentu dapat dilihat pada tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Kriteria Predikat Penilaian Simulasi Mengajar (Purwanto, 2008) 

Persentase Predikat 

81-100 Baik sekali 

61 – 80 Baik 

41- 60 Cukup 

21 -40  Kurang 

≤ 21 Kurang sekali 

 


