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Validasi Ahli 

Uji coba produk 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain dan Metode Penelitian  

Metode pada penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan. Penelitian 

dan pengembangan ini menggunakan model 4-D. Model pengembangan 4-D (Four 

D) merupakan model yang digunakan untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran. Model pengembangan 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan, 

Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel (1974), memiliki empat tahap utama 

yaitu: Define (Pendefinisian), Design (Perancangan), Develop (Pengembangan) dan 

Disseminate (Penyebaran) (Thiagarajan, Semmel, & Semmel, 1974). Metode dan 

model tersebut digunakan untuk menghasilkan produk berupa web berbasis inkuiri. 

Web berbasis inkuiri yang telah dikembangkan kemudian diuji kelayakannya 

melalui expert judgement dan uji coba produk untuk mengetahui efektivitasnya 

terhadap keterampilan inkuiri dan literasi digital siswa kelas VII setelah kegiatan 

pembelajaran. Gambar 3.1 menunjukkan alur model pengembangan 4D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1  Alur model pengembangan 4D. 
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3.2 Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan web berbasis inkuiri menggunakan metode 

pengembangan penelitian dan pengembangan (Research and Development). 

Metode penelitian dan pengembangan (Research and Development) merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan 

menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2014). Desain penelitian 

pengembangan model 4-D (Four D Models) menurut Thiagarajan, Semmel dan 

Semmel (1974) dibahas lebih lanjut sebagai berikut:  

1. Tahap pendefinisian (Define) 

Tahap pendefinisian bertujuan dalam mendefinisikan dan menentukan 

kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, mengumpulkan berbagai 

informasi yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan juga 

dilakukan pada tahap ini. Tahap pendefinisian terbagi dalam lima langkah 

berikut ini: 

a. Analisis Awal (Front-end Analysis): Prosedur diagnosis awal dilakukan 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengembangan web berbasis 

inkuiri dalam pembelajaran.  

b. Analisis Peserta Didik (Learner Analysis): Analisis peserta didik meliputi 

karakteristik kemampuan akademik, usia, dan kesulitan terhadap dasar 

penggunaan web.  

c. Analisis konsep (Concept Analysis): Analisis konsep dilakukan untuk 

menentukan konten materi pada web berbasis inkuiri yang akan 

dikembangkan.   

2. Tahap Perancangan (design) 

Setelah mengkaji latar belakang masalah pada tahap pendefinisian, tahap 

selanjutnya adalah tahap perancangan. Pada tahap ini, peneliti merancang web 

berbasis inkuiri yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA. Tahap 

perancangan ini meliputi: 

a. Pemilihan Media (media selection): Pemilihan media dilakukan untuk 

mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik 

materi dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.  
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b. Desain Awal (initial design): Rancangan skema web berbasis inkuiri yang 

telah dibuat oleh peneliti kemudian diberikan masukan oleh dosen 

pembimbing. 

3. Tahap Pengembangan (develop) 

Tahap pengembangan ini memiliki tujuan untuk menghasilkan web berbasis 

inkuiri dari skema rancangan yang telah direvisi atas saran dan penilaian dosen 

ahli. Tahap pengembangan memiliki dua langkah, yaitu: 

a. Validasi Ahli (expert appraisal): Validasi ahli oleh dosen ahli materi dan 

media berfungsi untuk menguji kelayakan konten materi IPA dalam web 

berbasis sebelum diuji coba dan diterapkan pada kegiatan pembelajaran di 

kelas. Hasil dari validasi ini digunakan sebagai bahan perbaikan untuk web 

berbasis inkuiri yang dikembangkan.  

b. Uji Coba Produk (development testing): Uji coba lapangan terbatas 

dilakukan untuk mengetahui efektifitas web berbasis inkuiri dalam 

meningkatkan literasi digital peserta didik.  

4. Tahap Diseminasi (disseminate) 

Pada penelitian ini hanya dilakukan diseminasi terbatas. Web berbasis 

inkuiri disebarluaskan secara terbatas kepada guru IPA di SMP Labschool UPI 

Bandung melalui media sosial seperti Whatsapp.  

 

3.3 Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini, variabel penelitiannya terdiri dari satu variabel bebas dan 

dua variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran IPA 

dengan web berbasis inkuiri, sedangkan variabel terikatnya adalah keterampilan 

inkuiri dan literasi digital siswa kelas vii. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel  

Istilah dalam penelitian ini perlu didefinisikan untuk menghindari kesalahan 

interpretasi terhadap variabel, maka istilah-istilah tersebut didefinisikan sebagai 

berikut. 

1. Web berbasis inkuiri merupakan implikasi dari penggunaan model inkuiri 

terbimbing secara online. Web berbasis inkuiri ini memiliki tahap – tahap 
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sebagai berikut; menyajikan gambar dan video untuk menstimulasi pertanyaan 

siswa, mengarahkan siswa untuk mengumpulkan kajian literatur dari sumber 

daya digital, mengajukan hipotesis, merancang dan melakukan eksperimen, 

melakukan pengujian kembali dengan flash player, menganalisis data hasil 

eksperimen, dan menyimpulkan eksperimen dengan pertanyaan –pertanyaan.  

2. Keterampilan inkuiri siswa dianalisis dari jawaban siswa pada web berbasis 

inkuiri dan LKPD yang diadopsi dari Explore Learning – Gizmos yang 

dikembangkan oleh Cambium Learning Group, Amerika Serikat. LKPD tersebut 

mengukur kemampuan siswa dalam menyebutkan alat dan bahan, merancang 

percobaan dan menginterpretasi data hasil percobaan virtual pada web berbasis 

inkuiri.  

3. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan, mengakses, mengelola, 

mengintegrasikan, mengevaluasi, membuat dan mengkomunikasikan teknologi 

digital, alat komunikasi dan jaringan. Literasi digital siswa akan diukur dengan 

tes literasi digital yang berjumlah 20 soal, disusun berdasarkan domain digital 

literasi digital dari International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA) and Australian Council for Educational Research 2013. 

Domain digital literasi tersebut memiliki dua aspek yaitu mengumpulkan dan 

mengelola informasi serta memproduksi dan bertukar informasi.  

 

3.5 Sampel Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP di Kota Bandung. Peneliti 

memilih siswa SMP kelas dengan mempertimbangkan pada materi yang sedang 

diajarkan di kelas. Selain itu materi tersebut juga banyak memuat konsep abstrak 

dan beragam penyelidikan yang dapat dieksplorasi baik dengan praktikum secara 

langsung dan simulasi flash player. 

 

3.6 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2019/2020 di 

salah satu SMP Negeri di Kota Bandung. Pemilihan waktu dan tempat disesuaikan 

dengan materi pembelajaran yang sedang berlangsung. 
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3.7 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian menjelaskan skema penelitian yang dilaksanakan dari awal 

hingga akhir. Tahapan penelitian memuat langkah – langkah pelaksanaan penelitian 

dari tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir.  Ketiga tahapan tersebut 

dijelaskan pada Gambar 3.2 dan diuraikan secara rinci sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Prosedur penelitian 
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 Pada tahap pendahuluan dalam penelitian ini, dilakukan studi literatur yang 
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environment – web berbasis inkuiri, literasi digital, keterampilan inkuiri. 
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layout dan fitur dari web berbasis inkuiri dan menyusun instrumen penelitian 

dan lembar kerja peserta didik berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.  

2. Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan dilakukan pengumpulan data berupa expert 

judgment terhadap konten dan desain web berbasis inkuiri. Kemudian 

mengumpulkan data pretest-posttest untuk mengetahui literasi digital melalui tes 

berupa soal-soal tentang materi fotosintesis yang dibuat berdasarkan aspek 

penilaian literasi digital dari International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA) and Australian Council for Educational 

Research 2013. Selain itu, data keterampilan inkuiri juga dikumpulkan dari 

jawaban siswa pada lembar kerja peserta didik dan kolom isian web berbasis 

inkuiri. Deskripsi dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.  

a. Pengumpulan data hasil lembar penilaian desain dan konten web dilakukan 

dengan mendeskripsikan hasil perolehan tiap –tiap kategori dari rubrik 

penilaian desain dan konten web berbasis inkuiri 

b. Implementasi kegiatan pembelajaran dengan web berbasis inkuiri.  

c. Tes literasi digital untuk mengetahui efektifitas web berbasis inkuiri.  

3. Tahap Akhir  

Pada tahap akhir peneliti melakukan pengolahan dan analisis data hasil 

lembar penilaian desain dan konten web, keterampilan inkuiri dan literasi digital. 

Berdasarkan data hasil tes, dilakukan penentuan nilai keefektifan pembelajaran 

web berbasis web inkuiri terhadap digital. Deskripsi dari kegiatan-kegiatan 

tersebut adalah sebagai berikut.  

a. Analisis data hasil tes literasi digital.  

b. Interpretasi nilai keterampilan dan pretest-posttest literasi digital untuk 

menentukan keefektifan web berbasis inkuiri, kemudian menarik 

kesimpulan.  

 

 

 

 

 



Alifa Irna Yasin, 2021 

PENGEMBANGAN WEB BERBASIS INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 

INKUIRI DAN LITERASI DIGITAL SISWA SMP KELAS VII 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

36 

 

  

3.8 Instrumen Tes 

3.8.1 Lembar Penilaian Desain dan Konten Web 

Penilaian oleh ahli media dan ahli materi dilakukan untuk mengukur kualitas 

konten yang dimuat dalam web berbasis inkuiri. Instrumen yang digunakan untuk 

mengidentifikasi karakteristik desain dan konten pada web berbasis inkuiri adalah 

lembar penilaian desain dan konten web. Lembar penilaian disusun berdasarkan 

Learning Object Review Instrument dari penelitian Nesbit, Belfer dan Leacock 

(2007). LORI adalah aturan yang sering digunakan untuk mengukur segala macam 

media yang digunakan dalam pembelajaran, misalnya e-learning dan media 

pembelajaran.  

Aspek-aspek yang diperhatikan dalam LORI diantaranya: content quality, 

learning goal alignment, feedback and adaptation, motivation, presentation design, 

interaction usability, accessibility, reusability, dan standard compliance (Leacock 

& Nesbit, 2007). Setiap aspek LORI memiliki komponen-komponen mandiri, 

sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.1.  

Tabel 3. 1  Kriteria penilaian Learning Object Review Instrument (LORI) 

Kriteria Penilaian 

Skor 

1 2 3 4 

Desain Presentasi (Presentation Design)  

Desain multimedia (visual dan audio) mampu 

membantu dalam meningkatkan dan mengefisienkan 

pembelajaran 

    

Interaksi Penggunaan (Interaction Usability)  

Kemudahan navigasi     

Tampilan yang dapat ditebak     

Kualitas dari tampilan fitur bantuan     

Aksesibilitas (Accessibility) 

Kemudahan dalam mengakses     

Desain dari control dan format penyajian untuk 

mengakomodasi berbagai pelajar 

    

Penggunaan Kembali (Reusability) 

Kemampuan untuk digunakan dalam berbagai variasi 

pembelajaran dan dengan pelajar yang berbeda 
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Kriteria Penilaian 

Skor 

1 2 3 4 

Memenuhi standar (Standar compliance)  

Taat pada spesifikasi internasional     

Kualitas Isi Materi (Content Quality)     

Ketelitian Materi     

Ketepatan Materi     

Keteraturan dalam Penyajian materi     

Pembelajaran (Learning Goal Alignment) 

Sesuai dengan tujuan pembelajaran     

Sesuai dengan aktivitas pembelajaran     

Sesuai dengan penilaian dalam pembelajaran     

Sesuai dengan karakteristik siswa     

Umpan Balik dan Adaptasi (Feedback and Adaptation) 

Konten adaptasi atau umpan balik dapat dijalankan 

oleh pelajar atau model pelajar yang berbeda 

    

Motivation (Motivation)  

Kemampuan memotivasi dan menarik perhatian 

banyak pelajar 

    

Untuk memberi penilaian pada lembar validasi di atas akan menggunakan 

rating scale. Dengan rating scale responden yang merupakan dosen ahli materi dan 

ahli media akan menjawab salah satu dari jawaban kuantitatif yang telah disediakan 

(Sugiyono, 2014). Adapun kategori skor dalam rating scale yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2014) dijelaskan pada tabel berikut.  

Tabel 3. 2 Kategori penilaian pada rating scale 

 

 

 

 

 

3.8.2 Penilaian Keterampilan inkuiri   

 Keterampilan inkuiri siswa diukur melalui pertanyaan siswa pada web 

berbasis inkuiri dan lembar kerja peserta didik. LKPD tersebut diadopsi dari konten 

Explore Learning – Gizmos yang dikembangkan oleh Cambium Learning Group. 

Skor Keterangan 

4 Sangat baik 

3 Cukup Baik 

2 Kurang baik 

1 Sangat tidak baik 
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Pertanyaan – pertanyaan tersebut telah sesuai dengan framework keterampilan 

inkuiri yang dikembangkan oleh Wenning (2007). Kerangka kerja beserta rubrik 

skor penilaian keterampilan inkuiri dijelaskan pada Tabel 3.3.  

Tabel 3. 3 Rubrik penilaian keterampilan inkuiri  

Aspek 

Penilaian 

Inkuiri  

Indikator Kolom 

isian 

Kriteria skor penilaian 

Research 

questions 

formulation 

 

Siswa mampu 

mengemukakan 

pertanyaan yang 

relevan 

Web 

berbasis 

inkuiri 

5: Siswa menjawab tepat, 

relevan dan penggunaan 

kalimat jelas. 

 

3: Siswa menjawab tepat dan 

relevan namun ada 1-2 kata 

kurang jelas. 

 

1: Siswa menjawab kurang 

tepat, kurang relevan dan 

penggunaan kalimat tidak 

jelas. 

 

0: Jawaban siswa salah / tidak 

ada jawaban  

 

 

 

 

Hypothesis 

formulation  

Siswa mampu 

menulis hipotesis 

yang relevan 

berdasarkan hasil 

eksplorasi referensi 

digital  

Web 

berbasis 

inkuiri 

Experimental 

plans 

Siswa mampu 

merancang percobaan 

yang relevan dengan 

pertanyaan dan 

hipotesis yang 

diajukan 

LKPD 

Data handling  

dan Identify 

variables  

Siswa mampu 

mengolah data hasil 

percobaan dan 

mengidentifikasi 

hubungan variabel   

LKPD 

Making 

conclusion 

Siswa mampu 

menginterpretasi data 

dan menyimpulkan 

hasil percobaan  

Web 

berbasis 

inkuiri 

 

3.8.3 Tes Literasi Digital 

Instrumen yang digunakan untuk menilai literasi digital siswa adalah tes 

tertulis. Tes tertulis ini terdiri pertanyaan –pertanyaan yang memuat aspek, sub-

aspek dan indikator pencapaian literasi digital yang diadopsi dari konten penilaian 

literasi komputer dan informasi dari International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA) and Australian Council for Educational Research 

(2013). Tes ini diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran 
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dengan web berbasis inkuiri. Tabel 3.4 bawah ini merupakan kisi – kisi tes literasi 

digital. 

Tabel 3. 4 Kisi – kisi soal literasi digital 

Aspek Sub-aspek Indikator Butir  

Soal 

Mengumpulkan 

dan mengelola 

informasi 

 

(Proses 

penerimaan 

informasi dengan  

pengetahuan 

mendasar 

mengenai 

penggunaan 

komputer) 

Mengakses 

informasi 

- Siswa dapat mencari informasi dengan 

kata kunci pada search engine untuk 

hasil penelusuran yang efisien dan 

maksimal.  
- Siswa dapat mengumpulkan informasi 

dengan mengoperasikan instruksi dalam 

simulasi interaktif berbasis flash player.  

1, 2 

 

 

 

3, 4,  

 

Mengevaluasi 

informasi 

- Siswa dapat menentukan sumber 

informasi yang relevan, aktual dan 

reliable dari situs link pada halaman 

web. 

- Siswa dapat mengidentifikasi struktur 

atau alur, ejaan, dan orisinalitas isi 

informasi pada halaman web.  

5, 6 

 

 

 

7, 8 

Mengelola 

informasi 

- Siswa dapat menyimpan isi informasi 

berupa tulisan, gambar dan halaman web 

dengan fitur copy –paste, save as dan 

bookmark pada web browser. 

- Siswa dapat meringkas isi informasi 

dengan menggunakan aplikasi pengolah 

kata Microsoft Word dan mind map.   

9, 10  

 

 

 

11, 

12  

Memproduksi 

dan bertukar 

informasi 

 

(Proses 

penggunaan 

komputer oleh 

siswa untuk 

mengubah 

informasi dan 

menghasilkan 

informasi) 

Membuat 

informasi 

- Siswa dapat membuat grafik berpola dan 

gambar dengan fitur illustration pada 

lembar kerja Microsoft Word untuk 

menjelaskan informasi. 

- Siswa dapat membuat kalimat efektif 

dari gambar dan grafik pada halaman 

web untuk menjelaskan informasi.  

13, 

14  

 

 

15, 

16  

Mengubah 

informasi 

- Siswa dapat mengorganisir urutan 

informasi pada lembar kerja Microsoft 

word dan slide Microsoft Power Point.  

- Siswa dapat memodifikasi format 

tampilan teks informasi dengan basic 

text formatting pada Microsoft word.  

17, 

18 

 

 

19, 

20 

 

3.8.4 Validasi Instrumen Tes Literasi Digital  

Draft instrumen tes literasi digital pada awalnya dibuat dengan jumlah 30 soal. 

Setelah penyusunan soal, soal tersebut melewati proses expert judgement oleh dua 

orang dosen ahli yang memiliki latar belakang penelitian penilaian (assessment) 

dan literasi informasi teknologi komputasi. Selanjutnya, soal diuji coba kepada 74 

siswa kelas VIII di dua sekolah di Kota Bandung. Jawaban siswa dikumpulkan dan 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui ketepatan pengukuran dan 
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konsistensi soal literasi digital dalam mengukur kemampuan literasi digital siswa. 

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak IBM 

SPSS. Hasil uji coba dan nilai validitas dan reliabilitas soal literasi digital dijelaskan 

pada Tabel 3.5. 

Tabel 3. 5 Hasil uji validitas 30 soal literasi digital 

No 

Soal 

t Tabel 

N 74, 

5% 

t hitung Kesimpulan Keterangan  

1 0.1901 0.278 Valid Digunakan  

2  0.251 Valid Digunakan 

3  0.185 Tidak Valid Tidak digunakan  

4  0.497 Valid Digunakan 

5  0.371 Valid Tidak Digunakan 

6  0.453 Valid Tidak Digunakan 

7  0.443 Valid Digunakan 

8  0.474 Valid Tidak Digunakan 

9  0.308 Valid Digunakan 

10  0.286 Valid Digunakan 

11  0.055 Tidak Valid Tidak Digunakan 

12  0.169 Tidak Valid Tidak Digunakan 

13  0.440 Valid Digunakan 

14  0.409 Valid Digunakan 

15  0.349 Valid Digunakan 

16  0.474 Valid Digunakan 

17  0.330 Valid Tidak Digunakan 

18  0.222 Valid Tidak Digunakan 

19  0.243 Valid Digunakan 

20  0.328 Valid Digunakan 

21  0.375 Valid Digunakan 

22  0.246 Valid Tidak Digunakan 

23  0.491 Valid Digunakan 

24  0.471 Valid Digunakan 

25  0.251 Valid Digunakan 

26  0.434 Valid Digunakan 

27  0.240 Valid Digunakan 

28  0.252 Valid Tidak Digunakan 

29  0.452 Valid Digunakan 

30  0.112 Tidak Valid Tidak Digunakan  

Koefisien Reliabilitas = 0.714, Reliabel  

Pada tabel 3.5 terdapat empat butir soal yang berstatus tidak valid sehingga tidak 

dapat digunakan dalam penelitian. Keempat butir soal dikatakan tidak valid sebab 

memiliki koefisien korelasi r hitung < r tabel pada taraf signifikansi 5%  (Sujarweni, 

2014). Selanjutnya reliabilitas dari soal tersebut ditentukan pada output nilai 

Cronbach Alpha (a) pada SPSS. Tabel 3.4 menunjukkan nilai Cronbach Alpha 

0.714. Sebagaimana, pernyataan Sujarweni Wiratna (2014), jika nilai alpha > 0.60, 

maka item soal tersebut reliable. Dari hasil validitas dan reliabilitas di atas, dapat 



Alifa Irna Yasin, 2021 

PENGEMBANGAN WEB BERBASIS INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 

INKUIRI DAN LITERASI DIGITAL SISWA SMP KELAS VII 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

41 

 

  

disimpulkan soal literasi digital dapat digunakan pada penelitian. Berdasarkan saran 

dari pembimbing, soal dikurangi menjadi 20 soal, dengan 4 soal untuk setiap sub 

aspek literasi digital, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.4.  

3.9 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui lembar penilaian kualitas desain dan 

konten web dan tes digital. Teknik pengumpulan data berdasarkan instrumen, 

sumber data dan waktu pelaksanaan direpresentasikan pada Tabel 3.6. 

Tabel 3. 6 Teknik pengumpulan data 

Instrumen Sumber Data Waktu 

Pelaksanaan 

Lembar penilaian 

desain dan konten web 

Web berbasis inkuiri Sebelum kegiatan 

belajar 

Tes Literasi Digital  Siswa  Sebelum dan sesudah 

kegiatan belajar 

Keterampilan inkuiri  Siswa Selama kegiatan belajar 

 

3.10 Teknik Analisis Data 

3.10.1 Lembar Penilaian Desain dan Konten Web 

Validator memberikan tanda ceklis (√) pada kolom penilaian 1 – 4 pada lembar 

penilaian desain dan konten web. Analisis data instrumen validasi ahli merupakan 

data mentah yang diperoleh berupa angka menggunakan rating scale sebagai skala 

pengukur tingkat validitas web berbasis inkuiri tersebut. Sugiyono (2014) 

menjelaskan rumus untuk rating scale sebagai berikut: 

𝑃 =
∑𝑅

𝑁
 𝑋 100%  

Keterangan:  

P = Persentase skor yang dicari   

∑𝑅 = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator  

N = Jumlah skor maksimal  

Kemudian untuk mengetahui tingkat validasi web berbasis inkuiri, presentasi data 

hasil pengolahan dikategorikan dengan menggunakan skala kriteria yang dijelaskan 

sebagai berikut. 
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Tabel 3. 7 Kriteria Penilaian 

  

  

 

 

(Riduwan & Sunarto, 2009) 

Data berupa kesimpulan dari hasil validasi tersebut terisi dari valid, valid 

dengan revisi dan tidak valid. Dosen ahli juga bisa menuliskan saran di kolom 

keterangan pada lembar validasi web berbasis inkuiri. Hasil validasi ahli akan 

dijadikan sebagai tolak ukur penilaian dan bahan revisi awal dari web berbasis 

inkuiri yang dikembangkan.  

3.10.2 Keterampilan inkuiri  

Keterampilan inkuiri siswa diukur dari penyelesaian tugas penyelidikan pada 

web berbasis inkuiri dan LKPD pada pertemuan pertama dan kedua. Nilai siswa 

diperoleh dari jawaban benar yang dihitung dengan menggunakan rumus berikut.  

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
𝑥 100 

 (Tim Direktorat Pembinaan SMP, 2017) 

Dengan KKM 64 untuk mata pelajaran IPA, maka interval nilai dan predikatnya 

dijelaskan pada Tabel. 

Tabel 3. 8 Interval dan kategori nilai keterampilan inkuiri  

Interval Predikat Keterangan 

89 –100 Sangat Baik 

77 – 88 Baik 

64 - 76  Cukup 

< 64 Kurang 

(Tim Direktorat Pembinaan SMP, 2017) 

 

 

Angka Keterangan 

0% - 20%  Sangat Kurang 

21% - 40%  Kurang  

41% - 60%  Cukup 

61% - 80%  Baik  

81% - 100%  Sangat baik 
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3.10.3 Tes Literasi Digital 

Analisa data hasil pretest dan posttest dilakukan pada kriteria penilaian tingkat 

literasi digital dengan menggunakan uji gain. Identifikasi peningkatan literasi 

digital siswa dilakukan dengan membandingkan rata – rata nilai siswa sebelum 

dengan sesudah menggunakan web berbasis inkuiri pada kegiatan pembelajaran. 

Rumus N-Gain menurut Lestari Karunia Eka dan Mokhammad Ridwan 

Yudhanegara (2017) di bawah ini digunakan untuk mengetahui peningkatan pada 

literasi digital siswa.  

𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 
 

 Kemudian tingkat normalisasi gain dijelaskan sebagai berikut.  

Tabel 3. 9 Kriteria indeks gain 

Nilai N-Gain Kategori 

N-gain ≥ 0,70 Tinggi 

0,30 ≤ N-gain g < 0,70 Sedang 

N-gain< 0,30 Rendah 

(Eka & Yudhanegara, 2017) 

Uji statistik parametrik juga dilakukan untuk melihat pengaruh penggunaan 

web berbasis inkuiri terhadap literasi digital. Peninjauan atau pengukuran dalam 

penelitian evaluatif pada satu kelompok dapat dilakukan dengan pencocokan skor 

pretest dan posttest dari kelompok orang yang sama menggunakan paired sample t 

test (York, 2017). Jika kedua data pretest dan posttest literasi digital berdistribusi 

normal, maka uji t berpasangan akan dilakukan untuk mengetahui nilai hasil 

signifikansi. Pedoman pengambilan keputusan dalam uji t berpasangan adalah hasil 

output SPSS menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) atau p value < 0.05 maka terdapat 

perbedaan yang signifikan pada nilai rata – rata hasil belajar. Namun, jika nilai Sig. 

(2-tailed) atau p value < 0.05, maka dapat disimpulkan jika tidak terdapat perbedaan 

signifikan antara nilai rata – rata hasil belajar (Santoso, 2014).  

Selain menganalisis hasil literasi digital secara general, lima indikator dari 

literasi digital yaitu mengakses, mengevaluasi, mengelola, membuat dan mengubah 

informasi juga dianalisis secara spesifik. Tujuan analisis secara spesifik adalah 

untuk melihat pengaruh penggunaan web berbasis inkuiri terhadap kelima indikator 

literasi digital tersebut. Selanjutnya, analisis hasil tes literasi digital juga ditinjau 
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dari kelompok siswa berprestasi tinggi (high achiever) dan siswa berprestasi rendah 

(low achiever). Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa besar web 

berbasis inkuiri terhadap dua kelompok siswa tersebut.  

Peninjauan terhadap penyelesaian tugas web berbasis inkuiri juga dilakukan. 

Hal tersebut dilakukan melihat keterlibatan dua kelompok siswa tersebut dalam 

keseluruhan kegiatan pembelajaran dengan web berbasis inkuiri. Hasil analisis 

tersebut diharapkan dapat menjelaskan apakah hasil n-gain dan perhitungan statistik 

sesuai atau berbanding terbalik dengan keterlibatan dan interaksi siswa dengan web 

berbasis inkuiri selama kegiatan pembelajaran di kelas.  

 

 

 


