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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian 

dan pengembangan atau Research and Development (R&D) atau sering juga 

disebut metode pengembangan yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut dan ampuh 

untuk memperbaiki praktik pembelajaran (Sugiyono, 2015; Tegeh & Kirna, 2013). 

Desain penelitian pengembangan mengadopsi dari rancangan pengembangan 

model Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation (ADDIE) 

(Branch, 2009). Model ADDIE dalam mendesain sistem instruksional 

menggunakan pendekatan sistem. Esensi dari pendekatan sistem adalah untuk 

mengatur langkah-langkah ke dalam unsur logis, kemudian menggunakan output 

dari setiap langkah sebagai input pada langkah berikutnya (Januszewski & 

Molenda, 2008). Model instruksional ADDIE pada penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 3.1.  

 

Gambar 3.1 Model instruksional ADDIE 

Sumber: Januszewski dan Molenda (2008); Cahyadi (2019)   

dengan adaptasi penulis 

Adapun implementasi model ADDIE tersebut dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 1) Tahap Analysis (Analisis) diawali dengan menganalisis berbagai 
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litelatur, analisis kebutuhan penelitian, analisis kurikulum, analisis framework 

literasi sains PISA 2018 dan analisis soal-soal yang terdapat pada dokumen 

asesmen (lembar kerja siswa/LKPD, ulangan harian/UH, penilaian tengah 

semester/PTS, dan penilaian akhir semester/PAS) yang digunakan di sekolah 

sampel. Selanjutnya hasil analisis digunakan sebagai bahan untuk tahap 

selanjutnya; 2) Tahap design (perancangan) yaitu membuat framework dengan 

mengintegrasikan framework PISA 2018, pada indikator-indikator keterampilan 

mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah dengan indikator-indikator 

materi Biologi pada Kompetensi Dasar (KD) materi virus yang ada di jenjang 

Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X yang dibuat peneliti, kemudian dibuat 

menjadi rancangan test blueprint, kemudian test blueprint tersebut dibuat menjadi 

rancangan instrumen tes tiga paralel dan merancang lembar validasi; 3) Tahap 

development (pengembangan) yaitu melakukan validasi isi/ judgement kepada 3 

orang ahli terhadap rancangan instrumen test blueprint dan memperbaiki instrumen 

tersebut berdasarkan hasil judgement dari para ahli. Selanjutnya menentukan 20% 

soal linking dari soal 3 paralel untuk selanjutnya membentuk draf soal. Masing-

masing paket soal terdiri dari 30 butir soal; 4) Tahap implementation 

(implementasi) yaitu melakukan uji butir soal di sekolah yang diujikan kepada 

siswa kelas XI yang dilakukan secara daring menggunakan bantuan software 

Google Formulir untuk mengetahui validitas empirisnya kemudian untuk 

mengetahui kualitas butir soalnya; dan 5) Tahap evaluation (evaluasi) yaitu 

melakukan analisis butir soal berdasarkan hasil jawaban siswa dengan 

menggunakan Model Rasch dibantu dengan program aplikasi Winstep versi 3.73, 

untuk mengetahui soal mana yang ditolak, direvisi dan digunakan, serta untuk 

mengetahui profil awal (pllot profile) kompetensi abad ke-21 siswa dalam 

keterampilan  mengevaluasi  dan merencanakan penyelidikan ilmiah pada konten 

pandemi COVID-19, siswa jenjang SMA berdasarkan proportion correct (PC) dari 

item yang dihasilkan. Selanjutnya, menentukan merevisi soal yang dianggap belum 

sesuai. 
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3.2. Objek dan Subjek Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah soal keterampilan mengevaluasi dan 

merancang penyelidikan ilmiah pada mata pelajaran Biologi konten pandemi 

COVID-19 siswa SMA kelas X yang digunakan di sekolah sampel. Sampel sekolah 

yang dipilih adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri dan swasta di Kota 

Bandung yang diambil menggunakan teknik stratified random sampling dengan 

populasi yang tidak seragam dan populasi memiliki level atau status tertentu. Mula-

mula sekolah dikategorikan berdasarkan  status sekolah negeri dan swasta. 

Kemudian di kategorikan lagi berdasarkan hasil rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) 

sesuai kriteria Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai berikut: Baik: 

70 < Rerata UN ≤ 85; Cukup: 55 < Rerata UN ≤ 70; Kurang: 0 ≤ Rerata UN ≤ 55 

yang merujuk kepada laporan penelitian Wulan et al., (2019). Kemudian melakukan 

perandoman, sehingga terpilih 8 sekolah yaitu 3 sekolah kategori rata-rata UN baik, 

3 sekolah kategori cukup dan 2 sekolah kategori kurang. (Lampiran 1). Daftar 

sekolah sampel dapat dilihat pada Tabel 3.1. Adapun pengkodean sekolah yang 

akan dijadikan sampel adalah sebagai berikut: 

Keterangan: 

Sekolah : SMA 

Kategori  : Perolehan nilai UN (B = baik/C = cukup/K = kurang) 

No. sekolah : Sekolah ke- (01/02/03) 

Status   : Negeri atau swasta (N/S) 

 

Tabel 3.1  

Daftar sekolah yang dijadikan sampel  

No Kode Sekolah Status Sekolah Nilai Rerata UN Kategori 

1 SMAB01S Swasta 84,15 

Baik 2 SMAB02S Swasta 71,48 

3 SMAB03S Swasta 72,65 

4 SMAC01N Negeri 68,43 

Cukup 5 SMAC02N Negeri 64,71 

6 SMAC03N Swasta 57,77 

7 SMAK01S Swasta 52,02 
Kurang 

8 SMAK02S Swasta 48,43 

Pengkodean sekolah: Sekolah (SMA) + Kategori + No. sekolah + Status  
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Terdapat 143 soal yang dianalisis, terdiri dari 84 soal pilihan ganda, dan 59 

soal essay yang dianalisis dari dokumen-dokumen asesmen yang diperoleh dari 6 

sekolah sampel berupa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Ulangan Harian (UH), 

Penilaian Tengah Semester (PTS) dan Penilaian Akhir Semester (PAS) (Lampiran 

1). Tidak semua sekolah memberikan dokumen yang dianalisis secara lengkap, 

karena ada sebagian dokumen yang menjadi privasi sekolah, ada dokumen (PTS) 

yang tidak memuat materi tentang konten virus, dan ada juga guru yang tidak 

menilai keterampilan  yang akan dianalisis. Data jenis dan jumlah soal yang 

dianalisis sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.  

Tabel 3.2  

Objek soal yang dianalisis  

No. Nama Sekolah 
Jenis Soal 

Jumlah Total 
Pilihan ganda Essay 

1 SMAB01S  5 5 

2 SMAB02S 10 5 15 

3 SMAC01N  4 4 

4 SMAC02N 60 35 95 

5 SMAK01S 7 8 15 

6 SMAK02S 7 2 9 

Jumlah 84 59 143 

 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini terdiri berjumlah ± 133 siswa kelas XI tahun 

ajaran 2020/2021 dari ke tiga sekolah sampel. Tiga sekolah sampel kategori baik 

tidak memberikan izin penelitian, dan 2 sekolah kategori swasta mengalami 

penundaan dalam pelaksanaan uji coba soal, sehingga partisipan hanya berasal dari 

tiga sekolah.  Instrumen soal terdiri dari paket 1, 2, dan 3 untuk setiap kelas XI yang 

dipilih secara acak untuk kelompok A, B dan C dengan masing-masing paket terdiri 

dari 30 soal yang berjumlah 90 soal yang akan dibagi dua menjadi yang setiap paket 

terdiri dari 15 soal. Siswa yang berpartisipasi dalam menjawab soal berasal dari 3 

sekolah sampel. Daftar sekolah sampel dan jumlah partisipan dapat dilihat pada 

Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3  

Jumlah sampel siswa 

No 
Kode 

Sekolah 

Status 

Sekolah 

Kategori 

Nilai UN 

Jumlah Siswa 

Kelas XI 

Total 

A B C  

1 SMAC02N Negeri Sedang 22 17 17 56 

2 SMAK01S Swasta Kurang 19 20 25 64 

3 SMAK02S Swasta Kurang 5 5 3 13 

Total 133 

 

3.3. Definisi Operasional  

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian yang akan dilakukan, 

berikut dipaparkan definisi operasional yang memuat tentang variabel penelitian 

yang terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen 

pada penelitian ini adalah pengembangan tes tertulis. Sementara itu, variabel 

dependen penelitian ini meliputi keterampilan mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah. Berikut definisi operasional pada penelitian ini: 

1. Tes tertulis adalah tes yang digunakan untuk mengetahui apa yang telah 

diketahui tentang suatu topik/materi pada suatu jenjang atau tingkatan dalam 

penelitian ini mengembangkan soal pilihan ganda dengan test blueprint hasil 

integrasi antara indikator keterampilan mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah dengan salah satu kompetensi dasar kelas X kurikulum 2013 

mengenai konten virus.    

2. Keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah adalah skor 

siswa yang menuntut untuk mampu mengidentifikasi, membedakan, 

mengusulkan, mengevaluasi, mendeskripsikan, dan menilai pengetahuan ilmiah 

dan pengetahuan lainnya tentang kehidupan sehari-hari yang kompleks, 

mengacu pada framework PISA 2018. 

3. Konten pandemi COVID-19 adalah informasi-informasi mengenai pandemi 

COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang merupakan 

permasalahan kontekstual yang sedang terjadi saat ini di masyarakat, yang 

nantinya akan di sajikan dalam tes tertulis yang dikembangkan. 
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3.4. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara 

ringkas dapat di lihat pada Tabel 3.4, sebagai berikut: 

Tabel 3.4  

Kesesuaian pertanyaan penelitian dan instrumen yang digunakan 
No. Pertanyaan penelitian  Instrumen yang digunakan 

1. Bagaimana profil soal 

keterampilan mengevaluasi dan 

merancang penyelidikan ilmiah 

pada konten pandemi COVID-

19 yang terdapat di dokumen-

dokumen asesmen berupa 

LKPD, UH, PTS, dan PAS 

yang digunakan di sekolah? 

Tabel analisis soal keterampilan 

mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah 

2. Bagaimana framework yang 

dapat direkomendasikan untuk 

menguji keterampilan 

mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah pada 

konten pandemi COVID-19? 

Draf  framework 

3. Bagaimana test blueprint hasil 

pengembangan yang dapat 

direkomendasikan untuk 

mengukur keterampilan 

mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah pada 

konten pandemi COVID-19? 

Lembar validasi test blueprint 

4. Bagaimana instrumen 

keterampilan mengevaluasi dan 

merancang penyelidikan ilmiah 

abad ke-21 pada konten 

pandemi COVID-19 yang baik 

berdasarkan hasil validitas isi 

dan validitas empiris? 

Lembar validasi soal dan instrumen soal   

5. Bagaimana profil awal (pllot 

profile) kompetensi abad ke-21 

siswa dalam keterampilan  

mengevaluasi  dan merancang 

penyelidikan ilmiah pada 

konten pandemi COVID-19, 

siswa jenjang SMA 

berdasarkan proportion correct 

(PC) dari item yang dihasilkan? 

Instrumen soal 

Adapun instrumen untuk mengumpulkan data penelitian dalam penelitian 

ini terdiri dari lembar validasi dan tabel analisis profil soal keterampilan 

mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, draf  framework, lembar validasi 

test blueprint, lembar validasi soal, lembar soal (soal tes objektif/ pilihan ganda tiga 

paralel) dan tabel jawaban siswa, dengan uraian sebagai berikut: 
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1. Tabel Analisis Profil Soal Keterampilan Mengevaluasi dan Merancang 

Penyelidikan Ilmiah 

Tabel analisis profil diperlukan untuk menganalisis soal penilaian 

keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah yang terdapat pada 

dokumen-dokumen asesmen yang diperoleh dengan teknik dokumentasi dari 

sekolah sampel berupa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Ulangan Harian (UH), 

Penilaian Tengah Semester (PTS) dan Penilaian Akhir Semester (PAS) mengenai 

materi virus kelas X semester ganjil.  

Tabel digunakan untuk melihat penggunaan soal dengan indikator 

keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah pada setiap 

dokumen asesmen dari setiap sekolah. Tabel pengkodean indikator keterampilan 

mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah merujuk pada Sumarra et al. 

(2020a) dapat di lihat pada Tabel 3.5.  

Tabel 3.5 

Tabel pengkodean indikator-indikator keterampilan mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah 

No. Indikator Kode Soal Butir Soal 

1. Mengidentifikasi pertanyaan yang ada di dalam 

penyelidikan ilmiah yang diberikan;  

KMM01 6 

2. Membedakan pertanyaan yang mungkin untuk 

penyelidikan secara ilmiah;  

KMM02 6 

3. Mengusulkan cara penyelidikan untuk menjawab 

pertanyaan ilmiah;  

KMM03 6 

4. Mengevaluasi cara penyelidikan untuk menjawab 

pertanyaan ilmiah;  

KMM04 6 

5. Mendeskripsikan dan menilai cara-cara ilmiah 

yang dilakukan untuk mendapatkan data yang 

reliabel dan objektif dan dapat dijelaskan secara 

umum.  

KMM05 6 

 

Kemudian tabel analisis yang digunakan adalah sebagaimana ditunjukkan 

pada Tabel 3.6 
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Tabel 3.6 

Tabel analisis soal keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan 

ilmiah 
Dokumen asesmen: LKPD/UH/PTS/PAS 

No Indikator 

Kode Sekolah Total 

SMAB01S SMAB02S SMAC01N SMAC02N SMAK01S SMAK02S 

Jumlah Soal 

      

Kriteria Soal 
S MS TS S MS TS S MS TS S MS TS S MS TS S MS TS 

1 KMM01                    

2 KMM02                    

3 KMM03                    

4 KMM04                    

5 KMM05                    

Persentase                    

Keterangan: S = sesuai, MS = mendekati sesuai, TS = Tidak sesuai 

Adapun kriteria penentuan soal dibedakan menjadi tiga, sebagaimana 

diuraikan pada tabel 3.7. 

Tabel 3.7  

Kriteria analisis soal 

No. Kriteria Soal Keterangan 

1. Sesuai Soal yang memiliki konten pengetahuan mengenai 

materi virus, konteks pandemi COVID-19 dan 

memiliki salah satu dari lima indikator 

keterampilan mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah 

2. Mendekati Sesuai Soal yang memiliki konten pengetahuan mengenai 

materi virus, dan memiliki salah satu dari lima 

indikator keterampilan mengevaluasi dan 

merancang penyelidikan ilmiah, namun tidak 

memiliki konteks pandemi COVID-19 

Soal yang memiliki konten pengetahuan mengenai 

materi virus, dan memiliki konteks pandemi 

COVID-19, namun tidak memiliki indikator 

keterampilan mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah 

3. Tidak Sesuai Soal yang hanya menguji kemampuan siswa dalam 

mengingat materi mengenai konten virus yang 

konseptual saja, sama sekali tidak membahas 

mengenai konten pandemi virus yang sedang terjadi 

saat ini, dan sama sekali tidak memiliki indikator 

keterampilan mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah 
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Hasil analisis soal keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan 

ilmiah, selanjutnya dianalisis secara lebih mendetail setiap kriteria (sesuai, 

mendekati sesuai, dan tidak sesuai) per soal (Lampiran 3). Soal yang dianalisis 

diberi kode terlebih dahulu, adapun pengkodean tersebut adalah sebagai berikut:  

Keterangan: 

Sekolah    : SMA 

Kategori     : Perolehan nilai UN (B = baik/C = cukup/K = kurang) 

No. sekolah    : Sekolah ke- (01/02/03) 

Status      : Negeri atau swasta (N/S) 

Jenis dokumen   : Lembar Kerja Siswa/ Ulangan Harian/ Penilaian Tengah  

     Semester, Penilaian Akhir Semester (LKPD/UH/PTS/PAS) 

Bentuk soal    : Pilihan Ganda/Essay (PG/E) 

Kode instrumen : Kode instrumen pertama, kedua, dst (a/b/c/dst) 

 

2. Draf Framework  

Draf framework merupakan draf yang disusun sebagai kerangka untuk 

mengembangkan test blueprint soal keterampilan mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah konten virus, konteks pandemi COVID-19. Draf framework 

berisi indikator-indikator keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan 

ilmiah,  aspek pengetahuan (konten) pada pokok bahasan Biologi materi virus 

dengan Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan berdasarkan lampiran pada 

peraturan menteri (PERMEN) Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2016 

untuk mata pelajaran biologi kelas X semester ganjil adalah KD 3.4 Menganalisis 

struktur, replikasi dan peran virus dalam kehidupan dan aspek konteks (personal/ 

lokal/ nasional/ global) mengenai konteks pandemi COVID-19. Adapun tabel draf 

framework tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3.   
 

3. Lembar validasi test blueprint 

Lembar validasi atau  judgement untuk test blueprint digunakan sebagai 

kisi-kisi instrumen untuk mengungkap keterampilan mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah yang divalidasi oleh ahli. Hasil penilaian digunakan sebagai 

bahan perbaikan test blueprint, yang merupakan pengembangan keterampilan 

mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah pada pokok bahasan Biologi 

dengan materi virus, konteks pandemi COVID-19 dari framework yang telah dibuat 

Pengkodean soal: Sekolah (SMA) + Kategori + No. sekolah + Status + Jenis 

dokumen + Bentuk soal + No. soal + Kode instrumen 
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sebelumnya. Judgement ini digunakan untuk mendapatkan data berkualitas dari 

draf test blueprint yang dinilai oleh para ahli. Instrumen yang dinilai ini disusun 

menggunakan skala tanggapan sangat kurang (1), kurang (2), baik (3), dan sangat 

baik (4) pada setiap komponen penilaian.  

Komponen-komponen yang dinilai dalam lembar validasi test blueprint 

tersebut terdiri dari: 1) Materi yang disajikan sesuai dengan tuntutan KD 3.4 

(Menganalisis struktur, replikasi dan peran virus dalam kehidupan) kurikulum 2013 

kelas X; 2) Materi yang disajikan sesuai dengan konteks pandemi COVID-19 yang 

dipilih; 3) Indikator yang dikembangkan sesuai dengan uraian keterampilan  

indikator–indikator framework keterampilan mengevaluasi dan merancang; dan 4) 

Indikator yang dikembangkan merepresentasikan/ memberi gambaran mengenai 

soal yang akan dikembangkan.  

Validasi test blueprint dilakukan dengan cara meminta validator yang sudah 

berpengalaman di bidangnya untuk mengisi lembar validasi pada setiap komponen 

yang dinilai, kritik/saran, dan komentar secara keseluruhan mengenai test blueprint. 

Pada tahap akhir, validator diminta untuk memberikan pertimbangan dari penilaian 

terhadap test blueprint yang dinilai dengan memberikan simpulan berupa: 1) LD = 

layak digunakan; 2) LDP = layak digunakan dengan perbaikan; dan 3) TLD = tidak 

layak digunakan. Lembar validasi test blueprint dapat dilihat pada Lampiran 4. 

4. Lembar validasi soal  

Lembar validasi soal digunakan untuk menilai instrumen soal tiga paralel 

yang dikembangkan dari test blueprint. Penilaian dilakukan oleh dosen ahli dengan 

mengisi lembar validasi soal. Terdapat tiga indikator utama yaitu konstruksi, isi 

butir soal, dan kejelasan bahasa yang akan di nilai. Instrumen yang dinilai ini 

disusun menggunakan skala tanggapan sangat kurang (1), kurang (2), baik (3), dan 

sangat baik (4) pada setiap komponen penilaian. 

Komponen-komponen yang dinilai dalam lembar validasi instrumen soal  

tersebut terdiri dari: 1) konstruksi; 2) isi butir soal; dan 3) kejelasan bahasa. Validasi 

instrumen soal tiga paralel dilakukan dengan cara meminta validator yang sudah 

berpengalaman di bidangnya untuk mengisi lembar validasi pada setiap komponen 

yang dinilai, kritik/saran, dan komentar secara keseluruhan mengenai instrumen 

soal tiga paralel. Pada tahap akhir, validator diminta untuk memberikan 
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pertimbangan dari penilaian terhadap instrumen soal tiga paralel yang dinilai 

dengan memberikan simpulan berupa: 1) LD = layak digunakan; 2) LDP = layak 

digunakan dengan perbaikan; dan 3) TLD = tidak layak digunakan. Lembar validasi 

instrumen soal tiga paralel dapat dilihat pada Lampiran 4. 

5. Lembar Soal 

Berupa soal pilihan ganda 4 pilihan jawaban berdasarkan test blueprint 

dan hasil validasi ahli mengenai keterampilan mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah pada konten pandemi COVID-19 oleh para ahli yang di 

sajikan dengan aplikasi Google Formulir dengan tautan dapat di lihat pada Tabel 

3.8. Soal tiga paralel dengan masing-masing paket berisi 30 soal dan 4 soal 

linking. Setiap paket soal dikerjakan selama 2 hari/ 2 sesi (setiap siswa 

mengerjakan 17 soal dalam satu hari) agar siswa tidak mengerjakan soal terlalu 

banyak. 

Tabel 3.8 

Tautan soal tiga paralel 

No Paket Sesi Tautan No. Soal KMM 

1 
Paket 1 

Sesi 1 https://bit.ly/paket1hari1 35-51 

2 Sesi 2 https://bit.ly/paket1hari2 18-34 

3 
Paket 2 

Sesi 1 https://bit.ly/paket2hari1 1-17 

4 Sesi 2 https://bit.ly/paket2hari2 35-51 

5 
Paket 3 

Sesi 1 https://bit.ly/paket3hari1 18-34 

6 Sesi 2 https://bit.ly/paket3hari2 1-17 
 

6. Tabel Jawaban Siswa  

Tabel jawaban siswa digunakan untuk merekap jawaban siswa untuk 

mengetahui profil awal (pllot profile) kompetensi abad ke-21 siswa dalam 

keterampilan  mengevaluasi  dan merancang penyelidikan ilmiah pada konteks 

pandemi COVID-19, siswa jenjang SMA berdasarkan proportion correct (PC) dari 

item yang dihasilkan. Selain itu, jawaban siswa tersebut juga digunakan untuk 

menganalisis butir soal yang dibantu dengan program aplikasi Winstep versi 3.73. 

Tabel jawaban siswa terdiri dari kode soal (kategori sekolah + No. paket soal +  No. 

urut siswa + jenis kelamin) dan jawaban siswa pada setiap nomor soal. Adapun 

tabel jawaban siswa yang dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 5. 
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3.5. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan terbagi dalam beberapa tahap, yaitu 

tahap persiapan dari pertanyaan penelitian, tahap pelaksanaan, serta tahap 

pengolahan data dan penyusunan laporan penelitian. Kemudian setiap tahap 

dijelaskan sebagai berikut: 

3.5.1. Tahap persiapan penelitian 

Adapun tahapan persiapan penelitian yakni meliputi kegiatan seperti: 

1. Melakukan studi kepustakaan atau literatur terkait pengembangan instrumen 

kompetensi abad ke-21, keterampilan mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah. 

2. Melakukan analisis terhadap potensi, masalah dan kebutuhan. 

3. Menyusun proposal penelitian dengan merumuskan tujuan dari pengembangan 

instrumen kompetensi abad ke-21 dengan menganalisis framework 

keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. 

4. Melakukan studi kurikulum. 

5. Melakukan seminar proposal penelitian dengan analisis instrumen kompetensi 

abad ke-21. 

6. Menyusun perbaikan (revisi) proposal penelitian berdasarkan kritik dan saran 

dari penguji seminar. 

3.5.2. Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan serangkaian kegiatan dilakukan meliputi: 

1. Menentukan subjek yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian 

2. Mengumpulkan dokumen asesmen dari sekolah yang dijadikan sampel 

3. Menganalisis soal pada dokumen-dokumen asesmen LKPD, UH, PTS, dan 

PAS. 

4. Menganalisis persentase soal pada LKPD, UH, PTS, dan PAS mengenai 

keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah 

5. Menganalisis kriteria soal pada LKPD, UH, PTS, dan PAS. 

6. Mendesain draf framework PISA keterampilan mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah  

7. Menyusun test blueprint dari framework PISA literasi sains terbaru yang dirilis 

OECD (2018) terintegrasi dengan kurikulum Biologi pokok bahasan konten 
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pandemi virus di SMA. Selanjutnya melakukan pemeriksaan validasi oleh ahli 

lalu melakukan perbaikan desain test blueprint tentang keterampilan 

mengevaluasi dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah sampai dengan membuat 

draf final test blueprint. 

8. Menyusun soal tentang keterampilan mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah dari test blueprint yang sudah dibuat dan melakukan 

pemeriksaan validasi oleh ahli sampai membuat draf final soal tiga paralel. 

9. Menentukan soal linking 20% dari jumlah soal yang diperoleh dari hasil 

jugjement oleh ahli. 

10. Menentukan subyek penelitian yang akan dijadikan sampel penelitian. 

11. Membuat surat izin penelitian untuk melakukan studi pendahuluan. 

12. Melakukan komunikasi dengan pihak sekolah yang dijadikan lokasi penelitian 

baik secara daring atau kunjungan langsung (jika memungkinkan). 

13. Menyampaikan informasi kepada siswa terkait teknis pengujian atau uji coba 

butir soal yang akan dilakukan pada siswa SMA kelas XI dengan materi konten 

virus yang telah di pelajari pada saat kelas X. 

14. Melakukan tes atau uji coba butir soal kepada sampel penelitian untuk 

menganalisis keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah 

secara daring. 

3.5.3. Tahap pengolahan data dan penyusunan laporan penelitian 

Tahap akhir dari prosedur penelitian kegiatan yang dilakukan meliputi hal-

hal berikut seperti: 

1. Melakukan pengolahan data hasil uji keterampilan mengevaluasi dan 

merancang penyelidikan ilmiah siswa dalam bentuk tabel, grafik dan deskripsi 

secara statistik deskriptif. 

2. Melakukan analisis data hasil penelitian menggunakan Model Rasch dan 

dibantu oleh software Winstep versi 3.73. 

3. Melakukan interpretasi terhadap data hasil penelitian dan menyusun 

pembahasan penelitian. 

4. Membuat penarikan kesimpulan penelitian berdasarkan temuan data dan 

tafsiran pembahasan penelitian yang mengacu pada pertanyaan penelitian. 

5. Menyusun laporan penelitian dalam bentuk tesis. 
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3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dijaring dengan 

menggunakan instrumen yang telah disusun. Instrumen penelitian yang digunakan 

sebagai alat pengumpul data berbentuk tes. Teknik pengumpulan data untuk 

mengetahui keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah yang 

diuji pada siswa kelas XI SMA dengan materi virus yang sudah diajarkan pada saat 

kelas X. Rincian teknik pengumpulan data terdapat pada Tabel 3.9 sebagai berikut. 

Tabel 3.9 

Teknik pengumpulan data 

No. Instrumen Jenis Data 

1. Tabel analisis profil soal 

keterampilan mengevaluasi 

dan merancang penyelidikan 

ilmiah 

Data persentase soal keterampilan 

mengevaluasi dan merancang penyelidikan 

ilmiah dari soal-soal yang dianalisis  

2. Draf framework Data indikator-indikator keterampilan 

mengevaluasi dan merancang penyelidikan 

ilmiah, konten virus dan konteks pandemi 

COVID-19 yang akan dikembangkan 

menjadi test blueprint 

3. Lembar validasi test blueprint Data hasil penilaian oleh ahli dari 

penyusunan test blue print keterampilan 

mengevaluasi dan merancang penyelidikan 

ilmiah. 

4. Lembar validasi soal Data hasil penilaian oleh ahli dari desain 

soal keterampilan mengevaluasi dan 

merancang penyelidikan ilmiah. 

5. Instrumen soal tiga paralel Skor/ proportion correct (PC) 
kemampuan menjawab soal keterampilan 

mengevaluasi dan merancang penyelidikan 

ilmiah siswa. 

 

3.7. Analisis Data 

Analisis data kuantitatif dilakukan untuk menganalisis persentase soal dan 

persentase kriteria soal keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan 

ilmiah konten pandemi COVID-19 pada dokumen yang digunakan disekolah. 

Analisis validitas test blueprint, dan validasi soal keterampilan mengevaluasi dan 

merancang penyelidikan ilmiah berdasarkan kesepakatan ahli. Analisis butir soal 

dilakukan dengan menggunakan Model Rasch dengan bantuan program aplikasi 

Winstep versi 3.73 untuk mengetahui soal mana yang baik, serta untuk mengetahui 

profil awal (pllot profile) kompetensi abad ke-21 siswa dalam keterampilan  
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mengevaluasi  dan merencanakan penyelidikan ilmiah pada konten pandemi 

COVID-19, siswa jenjang SMA berdasarkan proportion correct (PC) dari item 

yang dihasilkan. Rincian pengolahan data penelitian adalah sebagai berikut.  

1. Analisis profil soal keterampilan mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah 

Mengolah hasil analisis data pada soal LKPD, UH, PTS dan PAS 

menggunakan statistika deskriptif dengan menghitung persentase soal per kriteria 

keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah pada konten virus 

konteks pandemi COVID-19 dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

P = 
𝐹

𝑁
 x 100%  

(Arikunto, 2006) 

Keterangan: 

P = Persentase soal 

F = Frekuensi soal 

N = Jumlah seluruh soal 

100% = Bilangan tetap 

 

2. Analisis validasi test blueprint dan soal keterampilan mengevaluasi dan 

merancang penyelidikan ilmiah 

Hasil kesepakatan ahli mengenai rancangan test blueprint, dan instrumen 

soal keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah digunakan 

untuk perbaikan pada test blueprint yang dikembangkan. Validator/ahli/rater 

diharuskan untuk menyatakan pendapat tentang test blueprint dan instrumen soal 

yang telah disusun pada lembar validasi yang telah disediakan dengan 

menggunakan skala Likert (1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = baik, 4 = sangat 

baik) dan akan memberikan keputusan pada instrumen tersebut berupa: 1) LD = 

layak digunakan; 2) LDP = layak digunakan dengan perbaikan; dan 3) TLD = tidak 

layak digunakan untuk menguji keterampilan mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah pada kurikulum 2013 di SMA pada konten pandemi COVID-

19.  

Lembar validasi yang digunakan dalam penelitian ini divalidasi oleh 3 orang 

dosen ahli/rater/validator yang terdiri dari 1 orang ahli asesmen dan materi virus 

(Validator 1), 1 orang ahli literasi sains dan materi virus (Validator 2) dan 1 orang 

ahli materi virus (Validator 3).   
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3. Analisis butir soal keterampilan mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah 

Data kemampuan menjawab soal/ proportion correct (PC) keterampilan 

mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah menggunakan model Rasch 

dengan bantuan program aplikasi Winstep versi 3.73. Menurut Sumintono dan 

Widhiarso (2015) yaitu: 

a. Tingkat kesesuaian butir (item fit) 

Item fit menjelaskan butir soal berfungsi normal melakukan pengukuran 

atau tidak. Menurut Sumintono dan Widhiarso (2015) kriteria yang digunakan 

untuk memeriksa kesesuaian butir soal yang tidak sesuai (outliers atau misfits) 

adalah: 

Nilai Outfit mean square (MNSQ) yang diterima : 0,5 < MNS < 1,5 

Nilai Outfit Z-standard (ZSTD) yang diterima : -2,0 < ZSTD < +2,0 

Nilai Point Measure Correlation (Pt Mean Corr) yang diterima : 0,4 <  Pt Mean Corr 

< 0,85 

Pada prinsipnya sama dengan korelasi poin berserial pada teori klasik, 

mengklasifikasikan nilai tersebut menjadi:  

Sangat bagus (> 0,40) 

Bagus (0,30 – 0,39) 

Cukup (0,20 – 0, 29) 

Tidak mampu mendiskriminasi (0,00 – 0, 19) 

Memerlukan pemeriksaan terhadap butir soal (< 0,00) 

 

b. Tingkat kesulitan butir soal (item measure) 

Sama halnya dengan item measure, namun pada analisis ini analisis 

kesulitan dilakukan per butir soal yang di kerjakan oleh siswa. Adapun kriteria nilai 

tingkat kesukaran (item measure) adalah sebagai berikut: 

Nilai measure  < -1   = item sangat mudah 

Nilai measure  -1 s.d. 0 = item mudah 

Nilai  measure 0 s.d. 1  = item sulit 

Nilai measure  > 1   = item sangat sulit  

 

b. Daya Pembeda untuk item dan person (Separation)  

Pengelompokan person dan butir dapat diketahui dari nilai separation. 

Makin besar nilai separation, maka kualitas instrumen dalam hal keseluruhan 

responden dan butir makin bagus, karena bisa mengidentifikasi kelompok 
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responden dan kelompok butir. Persamaan lain yang digunakan yang melihat 

pengelompokan secara lebih teliti disebut pemisahan strata: 

𝐻 =  
[(4 𝑥 𝑆𝐸𝑃𝐴𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁) + 1

3
 

Keterangan: 

H  : Nilai strata (pengelompokan) 

Separation : Nilai separation untuk respon yang dihasilkan 

 

c. Nilai Alfa Cronbach 

Nilai alpha cronbach: mengukur reliabilitas, yaitu interaksi antara person 

dan butir-butir soal secara keseluruhan, dengan kriteria sebagai berikut: 

< 0,5  : Buruk 

0,5-0,6  : Jelek 

0,6-0,7  : Cukup 

0,7-0,8  : Bagus 

>0,8  : Bagus sekali 

 

d. Nilai Person Reliability dan Item Reliability 

Digunakan untuk mencari reliabilitas. Person teliability digunaan untuk 

mengetahui konsistensi jawaban siswa dan item reliability digunakan untuk 

mengetahui konsistensi butir soal secara keseluruhan, dengan kriteria sebagai 

berikut: 

< 0,67  = Lemah 

0,67 – 0,80 = Cukup 

0,80 – 0,90 = Bagus 

0,91 – 0,94 = Bagus Sekali 

>0,94  = Istimewa 

 

4. Analisis abilitas siswa  atau profil awal (pllot profile) kompetensi abad ke-

21 siswa 

Profil awal (pllot profile) kompetensi abad ke-21 siswa dalam keterampilan  

mengevaluasi  dan merancang penyelidikan ilmiah pada konteks pandemi COVID-

19, siswa jenjang SMA berdasarkan proportion correct (PC) dari item yang 

dihasilkan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan melihat peta wright 

dan persoan measure hasil analisis menggunakan aplikasi winstep. Peta wright 

dapat digunakan untuk mengetahui tingkat abilitas siswa dan tingkat kesukaran soal 

dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Tabel output pearson measure 

dapat digunakan untuk melihat rincian dari peta wright tersebut.  


