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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian  

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Sukmadinata (2015, hlm 

72) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mendeksripsikan fenomena- fenomena yang ada baik fenomena 

yang alamiah maupun rekayasa manusia tanpa adanya perlakuan. Sukmadinata 

(2015) menambahkan penelitian deskriptif menggambarkan suatu kondisi apa 

adanya. Penggambaran kondisi bisa individual atau kelompok dan menggunakan 

angka- angka.   

3.2.Desain Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif sehingga desain 

penelitian ini dirancang untuk menggambarkan fenomena yang terjadi tanpa 

memberikan perlakuan. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

sebagai berikut. 

 

Instrumen yaitu angket dan lembar isi kesesuaian dokumen pendukung disusun. 

Dilakukan uji kelayakan untuk seluruh instrumen penelitian.

Angket disebar kepada subjek penelitian.

Data- data pendukung dari guru seperti soal-soal PH, PTS, PAS dikumpulkan. 

Angket diolah menggunakan rumus skala likert dan statistika deskriptif.

.Dokumen pendukung dihitung persentase kesesuaiannya menggunakan lembar isi 
kesesuaian dokumen pendukung.

Data dianalisis dan diinterpretasi secara induktif.

Dilakukan penarikan kesimpulan sesuai pertanyaan penelitian. 



22 
Isma Nur Malasari, 2021 
PROFIL ASESMEN HOTS PADA KONTEKS PENYELIDIKAN ILMIAH IPA- BIOLOGI DI MASA PANDEMI 
COVID-19 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  |  perpustakaan.upi.edu 

 

3.3.Batasan Masalah  

Berdasarkan judul penelitian penulis yaitu asesmen HOTS pada konteks 

penyelidikan ilmiah merujuk pada framework PISA 2018 di masa pandemi Covid-

19 maka batasan masalah penulis dalam hal ini ialah profil asesmen yang 

digunakan oleh guru untuk memunculkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik pada pembelajaran IPA- Biologi pada masa pandemi Covid-19.  

3.4. Definisi Operasional  

Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Profil merupakan tulisan, grafik atau gambar yang mendeskripsikan suatu 

fenomena atau hal- hal tertentu.  

2. Asesmen HOTS merupakan asesmen yang mengukur kemampuan berpikir 

tingkat tinggi peserta didik dalam level kognitif C4 (Menganalisis), C5 

(Mengevaluasi) dan C6 (Mencipta) merujuk pada Taksonomi Bloom revisi. 

3. Penyelidikan ilmiah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari 

suatu fenomena berdasarkan bukti yang berasal dari hasil penelitian.  

4. Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease-19) merupakan peristiwa 

menyebarnya penyakit baru disebabkan oleh coronavirus jenis baru yaitu 

SARS Cov-2 yang terjadi pada akhir tahun 2019 yang membuat seluruh dunia 

melakukan aktifitas secara daring (online).  

3.5.Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik yang berjumlah 199 orang dan guru 

IPA kelas VIII yang berjumlah 6 orang dari setiap kategori sekolah merujuk pada 

hasil rata- rata ujian Nasional. Enam sekolah sebagai subjek penelitian ditentukan 

menggunakan teknik stratified random sampling. Sekolah yang menjadi subjek 

penelitian dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu “Baik”, “Cukup” dan 

“Kurang”. Sekolah dengan kategori “Baik” yaitu sekolah dengan rata- rata hasil 

Ujian Nasional berkisar antara 70 sampai 85, kategori “Cukup” yaitu sekolah 

dengan rata- rata hasil Ujian Nasional berkisar antara 55 sampai 70 dan sekolah 

dengan kategori “Kurang” yaitu memiliki rata- rata hasil Ujian Nasional berkisar 
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antara 0 sampai 55. Tabel 3.1. menyajikan profil sekolah yang menjadi subjek 

penelitian. 

Tabel 3.1. 
Profil sekolah yang menjadi subjek penelitian. 

No. Nama Sekolah  Akreditasi 

Sekolah 

berdasarkan 

nilai Ujian 

Nasional  

Rata- rata nilai 

Ujian 

Nasional 

tahun 2019 

1. SMP T01 Bandung  Baik  88,01 

2. SMP T02 Bandung  Baik  84, 13 

3. SMP C01 Bandung  Cukup  69, 90  

4. SMP C02 Bandung  Cukup  69,34 

5. SMP K01 Bandung  Kurang  54, 46 

6. SMP K02 Bandung  Kurang  54, 26 

 

3.6.Prosedur Penelitian  

1) Tahap persiapan penelitian 

a) Melakukan studi literatur untuk mengidentifikasi kurikulum yang 

digunakan pada pembelajaran peserta didik SMP dan pengembangan 

asesmen HOTS, penyelidikan ilmiah, keterbatasan dalam pembelajaran di 

masa pandemi Covid-19  

b) Menyusun rancangan proposal skripsi dengan merumuskan tujuan 

mengidentifikasi keterlasaknaan asesmen HOTS pada konteks 

penyelidikan ilmiah di masa pandemi Covid-19.  

c) Melakukan seminar proposal penelitian  

d) Menyusun perbaikan proposal penelitian berdasarkan kritik dan saran dari 

penguji seminar 

2) Tahap pelaksanaan   

a) Menentukan subjek penelitian yang akan dijadikan sampel penelitian  

b) Mengembangkan instrumen penelitian berupa angket untuk peserta didik 

dan guru serta pedoman kesesuaian dokumen pendukung asesmen HOTS 

pada konteks penyelidikan ilmiah 

c) Melakukan uji kelayakan seluruh instrumen penelitian 
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d) Menyebarkan angket kepada peserta didik dan guru yang berisi profil 

asesmen HOTS pada konteks penyelidikan ilmiah IPA- Biologi di masa 

pandemi Covid-19 

e) Mengumpulkan data pendukung berupa dokumen- dokumen seperti 

pedoman penilaian, LKS/ LKPD, beberapa soal- soal ujian (PH, PTS, PAS) 

dan RPP yang digunakan saat sebelum dan selama pandemi Covid-19 

3) Tahap pasca penelitian 

a) Melakukan pengolahan data angket berdasarkan rumus skala likert 4 skala.  

b) Melakukan analisis data hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh. 

c) Melakukan interpretasi terhadap data hasil penelitian dan menyusun 

pembahasan penelitian  

d) Membuat penarikan kesimpulan penelitian berdasarkan temuan data 

penelitian 

e) Menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi   

f) Melakukan sidang pertanggung jawaban skripsi  

g) Memperbaiki skripsi berdasarkan masukan dan saran dari para penguji  
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3.7.Instrumen Penelitian 

Insrumen penelitian pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu instrumen 

penelitian untuk menjaring data pokok dan instrumen penelitian untuk menjaring 

data pendukung. Instrumen penelitian yang digunakan untuk menjaring data pokok 

ialah angket yang ditujukan kepada peserta didik dan guru. Sedangkan instrumen 

yang digunakan untuk menjaring data pendukung ialah pedoman kesesuaian 

dokumen dengan indikator- indikator HOTS pada konteks penyelidikan ilmiah.  

1. Jenis Instrumen  

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah angket yang 

ditujukan kepada peserta didik dan guru. Angket yang diberikan kepada 

peserta didik merupakan data pokok yang bertujuan untuk mengetahui 

keterlaksanaan asesmen HOTS pada penyelidikan ilmiah di masa pandemi 

Covid-19 ditinjau dari sudut pandang peserta didik. Sedangkan angket yang 

ditujukan kepada guru bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan asesmen 

HOTS pada penyelidikan ilmiah di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari sudut 

pandang tenaga pengajar sebagai peran aktif pada kegiatan belajar mengajar. 

Angket yang ditujukan kepada para peserta didik dan guru memiliki jumlah 

item yang sama seperti yang terlihat pada Tabel 3.2. akan tetapi, perbedaan 

antara angket peserta didik dan guru terletak pada bahasa yang digunakan.   
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Tabel 3.2. 

Kisi- kisi Angket penelitian 

No. Keterampilan 

Indikator HOTS 

menurut 

Taksonomi Bloom Indikator menurut PISA 

Jumlah item angket 

Pengala

man 

belajar  

Asesmen  

1. 

Menjelaskan 

fenomena 

ilmiah 

Mengaplikasikan 

(C3) 

Mengaplikasikan pengetahuan ilmiah 

dengan tepat  

 

1 

 

4 

2. Menggunakan gambaran serta model 

dengan jelas  
1 4 

3. Membuat dan memutuskan prediksi 

yang tepat 
1 4 

4. Menganalisis (C4) 

 

Mendiskripsikan cara apa saja yang 

digunakan para ilmuwan untuk 

memastikan hasil uji pada datanya. 

1 4 

5. Menjelaskan potensi implikasi 

pengetahuan ilmiah bagi masyarakat 
1 4 

6. 

Kemampuan 

mengevaluasi 

dan merancang 

penyelidikan 

ilmiah 

Mengidentifikasi pertanyaan yang 

dieksplorasi melalui studi ilmiah 1 4 

7. Membedakan pertanyaan yang mungkin 

untuk diselidiki secara ilmiah 
1 4 

8. Mengungkapkan cara untuk 

mengeksplorasi pertanyaan tertentu  

secara ilmiah 

1 4 

9. Mengevaluasi (C5) Mengevaluasi cara mengeksporasi 

pertanyaan yang diberikan secara ilmiah 
3 4 

10. Mencipta (C6) Mengajukan hipotesis penjelasan.  2 4 

 

Instrumen lain yang digunakan yaitu dokumen pendukung berupa soal- 

soal PH, PTS dan PAS pada konteks penyelidikan ilmiah. Dokumen  

pendukung diinterpretasikan berdasarkan kesesuaian dengan indikator 

taksonomi Bloom dari jenjang kognitif C4 (Menganalisis), C5 (Mengevaluasi), 

dan C6 (Mencipta). Dokumen pendukung pada penelitian ini akan dianalisis 

kesesuaiannya dengan indikator- indikator HOTS pada konteks penyelidikan 

ilmiah. Adapun indikator- indikator ini terbagi menjadi dua Keterampilan yaitu 

Keterampilan menjelaskan fenomena ilmiah yang setara dengan jenjang 

kognitif C3 dan C4 pada taksonomi bloom dan Keterampilan mengevaluasi dan 

merancang penyelidikan ilmiah yang setara dengan jenjang kognitif C5 dan C6. 

Kisi- kisi pedoman analisis dokumen pendukung asesmen HOTS pada konteks 

penyelidikan ilmiah dapat terlihat pada Tabel 3.5.  
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Tabel 3.3. 

Pedoman lembar isi kesesuaian dokumen pendukung. 

No Pengelompokan identifikasi 

dokumen pendukung 

Keterangan 

1. Tidak sesuai  Soal tidak memuat indikator berpikir tingkat tinggi 

dan tidak memenuhi kemampuan- kemampuan 

yang ada dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi  

2. Mendekati sesuai  Soal memuat indikator berpikir tingkat tinggi 

namun kurang memenuhi karakteristik kemampuan 

berpikir tingkat tinggi  

3. Sesuai  Soal memuat indikator Keterampilan berpikir 

tingkat tinggi dan memePHi karakteristik 

kemampuan berpikir tingkat tinggi 

Instrumen penelitian diukur validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu 

agar angket dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat dan memiliki 

kecermatan yang tinggi. Validitas angket yang dilakukan adalah dengan 

mengkorelasikan antara skor faktor (penjumlahan item dalam satu faktor) 

dengan skor total faktor (total keseluruhan). 

Selain itu, data pada penelitian ini didukung oleh dokumen pendukung. 

pendukung digunakan untuk menyesuaikan antara jawaban peserta didik dan 

guru dengan bukti nyata keterlaksanaan asesmen HOTS  pada konteks 

penyelidikan ilmiah IPA- Biologi di masa pandemi Covid-19. 

2. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan 

angket kepada peserta didik dan guru. Angket yang disebarkan berisi 

pertanyaan- pertanyaan mengenai keterlaksanaan asesmen, pengalaman 

belajar dan kegiatan yang mendukung keterlaksanaan asesmen HOTS pada 

konteks penyelidikan ilmiah IPA- Biologi di masa Pandemi Covid-19. Angket 

ini disebarkan kepada peserta didik kelas VIII SMP terpilih yang terbagi ke 

dalam tiga kategori yaitu “baik”, “cukup” dan “kurang”. Selain itu, data 

penelitian ini juga didukung oleh dokumen penunjang asesmen seperti soal- 

soal PH, PTS, PAS yang dibuat oleh guru kelas VIII baik yang dibuat pada 

pembelajaran sebelum pandemi maupun selama pandemi. Dari setiap kategori 

sekolah akan diambil masing- masing dokumen pendukung dari satu guru 
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untuk dianalisis lebih lanjut guna mengetahui relevansi antara temuan angket 

dengan bukti nyata yang disusun oleh guru.  

3.8.Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan banyaknya data yang bersifat 

uraian dari hasil angket peserta didik, angket guru dan analisis dokumen 

pendukung. Hasil temuan angket akan diolah menggunakan statistika dasar guna 

memperoleh persentase dan dokumen pendukung akan diolah berdasarkan 

pedoman kesesuaian dengan indikator HOTS pada konteks penyelidikan ilmiah 

IPA- Biologi.  

a) Analisis Data Angket  

Analisis data angket menggunakan microsoft excel  dan rumus khusus untuk 

menghitung perbandingan persentase jawaban peserta didik dengan persentase 

jawaban seharusnya. Persentase jawaban angket menjadi data kuantitatif pada 

penelitian ini. Pengolahan data menggunakan angket validasi skala Likert 

dengan 4 skala. Perhitungan angka persentase angket dapat dilihat pada rumus 

berikut.  

AP = 
𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙
 x 100 % 

Keterangan:    

AP: Angka persentase  

Skala aktual: Skor total validator yang sudah dirata- rata  

Skala Ideal:  Skor total skala tertinggi 

Setelah dilakukan perhitungan persentase, hasil persentase 

direpresentasikan dalam bentuk grafik. Keterlaksanaan asesmen HOTS, 

pengalaman belajar, dan kegiatan belajar mengajar yang mendukung 

keterlaksanaan asesmen HOTS pada konteks penyelidikan ilmiah ditafsirkan 

dengan penafsiran persentase yang mengacu pada (Koentjaraningrat : 1990). 

Pedoman penafsiran persentase hasil angket dapat dilihat pada Tabel 3.4.  

Tabel 3.4. 

Pedoman penafsiran persentase hasil angket 

Persentase Tafsiran 
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0% Tidak ada 

1% - 25% Sebagian kecil 

26% - 49% Hampir separPHnya 

50% SeparPHnya 

51% - 75% Sebagian besar 

76% - 99% Hampir seluruhnya 

100% Seluruhnya 

 

b) Analisis Data Dokumen Pendukung   

Analisis data dokumen pendukung dilakukan dengan cara menghitung 

persentase kesesuaian dengan indikator HOTS pada konteks penyelidikan 

ilmiah. Sebelum menghitung persentase, dokumen pendukung berupa PH, PTS 

dan PAS dikelompokkan berdasarkan kesesuaian dengan indikator HOTS pada 

konteks penyelidikan ilmiah. Pengelompokkan dilakukan menggunakan daftar 

checklist dokumen pendukung. Lembar isian dokumen pendukung dapat 

dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. 

Lembar isian kesesuaian dokumen pendukung 

No Indikator 

HOTS  

Sub indikator  Jenis  

dokumen 

evaluasi  

Jumlah soal Nomor 

dan 

soal 

Sesuai  Mendekati 

sesuai  

Tidak 

sesuai  

Persentase 

dari soal 

keseluruhan  

 

1. C4 

(Menganalisis)  

Mengidentifikasi 

pertanyaan yang 

dieksplorasi 

melalui studi 

ilmiah 

UAS       

UTS      

PH       

LKS/LKPD      

      

Setelah pengelompokkan, dokumen pendukung dihitung persentase. 

Hasil persentase diperoleh dari perbandingan antara soal HOTS pokok 

bahasan Biologi dengan jumlah soal keseluruhan. Persentase soal-soal PH, 



30 
Isma Nur Malasari, 2021 
PROFIL ASESMEN HOTS PADA KONTEKS PENYELIDIKAN ILMIAH IPA- BIOLOGI DI MASA PANDEMI 
COVID-19 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  |  perpustakaan.upi.edu 

PTS, PAS yang menunjukkan HOTS pada konteks penyelidikan ilmiah d 

merujuk pada rumus yang dikemukakan oleh Arikunto (2006) sebagai berikut. 

𝑃 =  
𝐹

𝑁
× 100% 

Keterangan : 

P= Persentase hasil analisis  

F= Frekuensi soal yang menguji keterampilan  

N= Jumlah soal 

Interpretasi hasil persentase dibuat menggunakan tafsiran pedoman 

penafsiran dengan menggunakan pedoman yang digunakan oleh 

Koentjaraningrat (1990) yang terlihat pada Tabel 3.6.  

Tabel 3.6. 

Pedoman penafsiran persentase kesesuaian dokumen pendukung. 

Persentase Tafsiran 

0% Tidak ada 

1% - 25% Sebagian kecil 

26% - 49% Hampir separPHnya 

50% SeparPHnya 

51% - 75% Sebagian besar 

76% - 99% Hampir seluruhnya 

100% Seluruhnya 
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