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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian quasi eksperimen “two group 

pretest-posttest design”. Desain yang digunakan yaitu the non-equivalent 

comparison group design. Kedua kelompok diberikan pre-test, diberikan 

perlakuan, dan diberikan post-test. Pada non-equivalent comparison masing-

masing kelompok mendapatkan Treatment. Kelas perlakuan X1  melaksanakan 

workshop dengan ahli (Narasumber), dan kelas perlakuan X2  melaksanakan 

workshop dengan Guru Biologi. Semakin terdapat persamaan dari kedua kelompok  

tersebut maka semakin baik. Kedua kelas yang diberikan Treatment  memiliki 

karakteristik yang tidak berbeda secara signifikan (Fraenkel dan Wallen, 1990). 

Tabel 3.1  

Desain Penelitian 
Perlakuan 1 O1 X1 O2 

Perlakuan 2 O1 X2 O2 

O1  :  Pretest berupa tugas portofolio penulisan karya tulis ilmiah populer dan Instrumen 

Soal 

X1 : Perlakuan berupa workshop penulisan karya tulis ilmiah populer dengan 

ahli/narasumber 

X2  :  Perlakuan berupa workshop penulisan karya tulis ilmiah populer dengan guru 

biologi 

O2  : Postest berupa tugas portofolio penulisan karya tulis ilmiah populer dan Instrumen 

Soal 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel terikat (dependent variabel) pada penelitian ini adalah 

keterampilan menulis karya tulis ilmiah populer, kemampuan literasi informasi dan 

penguasaan konsep siswa. Variabel bebas (independent variabel) dalam penelitian 

ini berupa Workshop daring penulisan karya tulis ilmiah populer dengan Ahli 
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(Narasumber) dan Workshop daring penulisan karya tulis ilmiah populer dengan 

Guru. 

3.3 Partisipan 

Partisipan pada penelitian ini adalah siswa kelas X sebanyak dua kelas pada 

salah satu Sekolah Menengah Atas di Bukit Tinggi. Siswa yang dipilih merupakan 

siswa yang akan mempelajari materi tentang perubahan lingkungan di semester 

genap  tahun pelajaran 2020/2021.  

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah kamampuan keterampilan menulis 

karya tulis ilmiah populer tentang potensi perubahan lingkungan dan literasi 

informasi siswa melalui workshop daring penulisan karya tulis ilmiah dan juga 

penguasaan konsep siswa. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah pengambilan sampel 

dengan karakteristik tertentu dalam hal ini dengan ketentuan berdasarkan siswa 

yang sudah pernah mengikuti pelatihan atau seminar yang diadakan sekolah 

maupun di luar sekolah dan pengambilan sampel tersebut didasarkan pada 

kemudahan dalam memperoleh data dan komunikasi, dan kemudahan dalam 

berinteraksi. Sampel  pada penelitian ini yaitu 20 siswa kelas perlakuan 1 dan 20 

siswa kelas perlakuan 2 di kelas X SMA. 

 

 3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di SMA NEGERI 4 BUKIT TINGGI  di Jl. 

Panorama Baru, Kel. Puhun Pintu Kabun, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota 

Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat pada tahun ajaran 2020/2021. Penelitian ini 

dilaksanakan pada waktu pembelajaran perubahan lingkungan yaitu bulan Maret 

dan April tahun 2021.  
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1.6 Definisi Operasional 

1. Model Pembelajaran Kreatif Tipe Erupt 

  Pada penelitian ini peneliti menerapkan model pembelajaran kreatif tipe 

Erupt pada saat berlangsungnya pembelajaran, dimana rangkaian kegiatan metode 

ini sangat sesuai dengan pendekatan lokarya berupa workshop yang akan 

dilaksanakan. Adapun rangkaian kegiatan metode erupt sebagai berikut (1) 

mendatangkan narasumber dalam proses pembelajaran untuk mendapat 

pengalaman baru pada siswa , (2) siswa melatih menyimak secara intensif (3) siswa 

meniru yang dicontohkan oleh narasumber ataupun guru pendamping (4) 

narasumber mengevaluasi, membenahi, memberi contoh   penguasaan konsep dan 

keterampilan menulis yang menjadi fokus pembelajaran. Dengan langkah-langkah 

kegiatan yang akan di laksanakan (a) Eksplorasi, (b) RepetisiUcapan, (c) Praktik, 

(d) mengerjakan Tes. 

2. Workshop Daring Penulisan Karya Tulis Ilmiah Populer 

Workshop penulisan karya tulis ilmiah populer pada penelitian ini 

merupakan bentuk pengajaran berdasarkan KD 4.11. dimana workshop dapat 

membangun pengalaman belajar pada siswa, workshop diterapkan peneliti sebagai 

metode pembelajaran yang akan membantu siswa dalam menulis karya tulis ilmiah 

populer dan juga literasi informasi siswa. Workshop penulisan karya tulis ilmiah 

populer merupakan suatu pembelajaran yang mampu membantu mengembangkan 

keterampilan menulis siswa. Workshop penulisan karya tulis ilmiah populer 

dirancang untuk menekankan tindakan menulis langsung (Peha, 2003). Pelaksanaan 

workshop daring (online) sesuai dengan pertimbangan kondisi darurat covid-19. 

Pada penelitian ini workshop daring dilakukan selama dua kali pertemuan baik pada 

kelas perlakuan 1 maupun kelas perlakuan 2. Pertemuan pertama membahas tentang 

pengenalan karya tulis ilmiah populer, menampilkan beberapa contoh dari karya 

tulis ilmiah populer, penjabaran kriteria dari karya tulis ilmiah populer dan 

pemberian tugas portofolio berupa penulisan darft awal siswa. Pertemuan kedua 

membahas tentang pendalaman materi seputar karya tulis ilmiah populer, mengulas 

materi perubahan lingkungan sebagai tema yang akan dijadikan untuk karya tulis 
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ilmiah populer, memberikan contoh pemilihan sebuah masalah pada lingkungan 

sekitar sebagai judul karya tulis ilmiah populer siswa, memberikan contoh 

bagaimana menentukan fokus penulisan yang berkaitan dengan tema perubahan 

lingkungan, perbaikan draf individu, presentasi draft, umpan balik dari Ahli/Guru 

dan teman sekelas, dan pengumpulan  draft karya tulis ilmiah populer final. 

 

3. Keterampilan menulis karya tulis ilmiah populer  

Keterampilan menulis karya tulis ilmiah populer merupakan variabel 

ketercapaian yang akan di ukur pada penelitian ini. KD 4.11 menuntut siswa agar 

dapat merumuskan suatu gagasan untuk permasalah lingkungan disekitarnya, pada 

penulisan karya tulis ilmiah populer siswa diharapkan dapat mengutarakan gagasan 

dalam tulisan tersebut. Keterampilan menulis karya tulis ilmiah populer yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa menulis karangan yang 

mengandung unsur ilmiah, berdasarkan fakta, yang berkaitan dengan lingkungan di 

kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan karya tulis ilmiah populer berupa 

Paper. Kualitas keterampilan menulis artikel tulis ilmiah populer yang diukur 

terdiri dari beberapa aspek kriteria yang dikembangkan oleh Nwogu (1991), 

Polman et al., (2014), (Hidayat (2019, makalah tidak diterbitkan). Kualitas 

keterampilan menulis karya tulis ilmiah populer yang diukur terdiri dari beberapa 

aspek kriteria yaitu  sistematika penulisan, bahasa penulisan, kekritisan 

menganalisis isi masalah, kelayakan isi, kemampuan menggunaan ejaan, 

kemampuan menulis sumber dan kutipan, kemampuan menulis daftar pustaka, 

kerapian dalam menulis. Untuk menilai hasil karya tulis ilmiah populer yang ditulis 

oleh siswa dengan cara skoring pada setiap aspek kriteria untuk skor terendah 

diberikan nilai 1 dan untuk skor tertinggi diberikan skor 4,  skor  tersebut ditentukan 

sesuai dengan rubrik penilaian yang ditentukan oleh peneliti.  

 

4. Literasi Informasi  

Seseorang dikatakan memiliki literasi informasi jika mampu melaksanakan 

kegiatan dalam hal menentukan sifat dan tingkat informasi yang dibutuhkan secara 

efektif dan efisien, mengevaluasi informasi dan sumber-sumbernya secara kritis, 
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menggunakan informasi untuk menyelesaikan tujuan tertentu dan memahami 

kelegalitasan dalam hal penggunaan informasi. Literasi informasi juga salah satu 

dari variabel ketercapaian yang akan di ukur dalam penelitian ini. Intrumen yang 

digunakan pada penelitian ini merupakan hasil adaptasi dari jurnal Empowering 8: 

The Information Literacy Model Developed in Sri Lanka to Underpin Changing 

Education Paradigms of Sri Lanka (2005). Literasi  informasi dinilai berdasarkan 

hasil produk portofolio penulisan karya tulis ilmiah populer siswa dengan 

memberikan skor 1 untuk nilai terendah dan skor 4 untuk nilai tertinggi  pada tiap 

kriteria sesuai dengan rubrik penskoran yang ditentukan oleh peneliti. Ada tiga 

kriteria penilaian literasi informasi yang akan dinilai pada penelitian ini yaitu 

keterampilan menentukan dan mengidentifikasi informasi yang diperoleh, 

keterampilan mengorganisasikan informasi yang dibutuhkan, dan keterampilan 

membuat atau menceritakan kembali informasi dalam tulisan. Selanjutnya peneliti 

juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner mengenai literasi 

informasi terhadap siswa. Untuk kuesrioner literasi informasi juga mengacu pada 

standar empowering 8 dan telah di reduksi oleh peneliti menjadi 3 poin berdasarkan 

kesesuaian dan kemudahan dalam penelitian yang akan di laksanakan.  

 

5. Penguasaan Konsep Siswa 

Penguasaan konsep siswa merupakan  variabel ketercapaian yang diukur 

dalam penelitian ini. Adanya penguasaan konsep yang baik akan mempermudah 

siswa dalam menulis dan menuangkan ide-ide pada tulisan yang akan dibuat oleh 

siswa berupa karya tulis ilmiah populer. Penguasaan konsep diukur dengan 

menggunakan instrumen berupa tes kemampuan kognitif pada dimensi konseptual 

Taksonomi bloom revisi C1 (mengidentifikasi), C2 (menjelaskan), C3 

(menentukan), C4 (menganalisis) dan C5 (mengevaluasi) berjenis pilihan ganda 

melalui proses judgement oleh dosen ahli dan telah diuji reliabilitas dan 

validitasnya. 

Untuk penjaringan setiap data pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

google form baik tes maupun angket. 
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5.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. 

Selain itu, instrumen penelitian juga digunakan untuk mendapatkan data dalam 

mendukung penelitian. Ada beberapa instrumen yang telah disusun dan siapkan 

pada  penelitian ini guna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Instrumen 

penelitian yang digunakan dipaparkan pada Tabel 3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3.2  

Instrumen Penelitian 
No. Variabel Instrumen Tujuan Instrumen Sumber 

data 

1.  Keterampilan 

menulis  

Lembar Penilaian, yang 

dikembangkan 

berdasarkan indikator 

keterampilan menulis  

Mengukur 

keterampilan menulis 

siswa sebelum dan 

sesudah mengikuti  

workshop daring 

penulisan karya tulis 

ilmiah populer  

Siswa 

2.  Literasi informasi  Lembar Penilaian literasi 

informasi, dan  

Kuesioner/angket  yang 

dikembangkan 

berdasarkan indikator 

standar empowering 8 

yang direduksi menjadi 3 

bagian berdasarkan 

kesesuaian pada 

penelitian yang di 

laksanakan 

Mengukur literasi 

informasi siswa 

sebelum dan sesudah 

mengikuti workshop 

daring penulisan 

karya tulis ilmiah 

populer 

Hasil 

Paper 

Siswa 

dan 

Siswa  

3.  Penguasaan konsep Soal tes berbentuk soal 

pilihan ganda yang 

dikembangkan 

berdasarkan Taksonomi 

bloom revisi C1-C5 

Mengukur 

pengetahuan siswa 

tentang penguasaan 

konsep sebelum dan 

sesudah mengikuti 

workshop penulisan 

karya tulis ilmiah 

populer pada materi 

perubahan 

lingkungan 

Siswa 

4.  Observasi kegiatan 

peserta didik 

(sebagai data 

tambahan 

penelitian) 

Berbentuk lembar 

observasi kegiatan 

peserta didik  berupa 

daftar (checklist) 

pengamatan 

Mendeskripsikan 

aktivitas peserta didik 

selama proses 

kegiatan workshop  

berlangsung 

Siswa 



52 
 

 
Lenni Marlina, 2022 
PENGARUH WORKSHOP DARING PENULISAN KARYA TULIS  ILMIAH POPULER TENTANG 
PERUBAHAN LINGKUNGAN TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS, LITERASI INFORMASI, DAN 
PENGUASAAN KONSEP SISWA SMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

keterlaksanaan 

workshop 

5.  Tanggapan siswa 

terhadap 

pembelajaran 

Workshop daring 

penulisan karya 

tulis ilmiah popular 

(sebagai data 

tambahan 

penelitian) 

Berbentuk angket/ 

kuesioner  

Menggali pendapat 

siswa mengenai 

manfaat workshop 

pada penulisan karya 

tulis  ilmiah, literasi 

informasi dan 

penguasaan konsep 

siswa  

Siswa  

 

a. Tugas Asesment Portofolio Penulisan Karya Tulis Ilmiah Populer  

Tugas Asesment portofolio yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan 

untuk mengumpulkan data tentang keterampilan menulis karya tulis ilmiah populer 

siswa dalam penelitian ini. Berikut bagan yang merangkum proses pemberian tugas 

kinerja hingga tahap penilaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Pemberian Tugas Portofolio Siswa 

Tugas Portofolio yang digunakan mencantumkan kriteria-kriteria penilaian 

tulisan karya tulis ilmiah populer yang harus ditampilkan oleh siswa disajikan pada 

Tabel 3.3 sebagai berikut: 

Tabel 3.3  

Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Artikel Tulis ilmiah Populer 

Tugas Portofolio Menulis Karya Tulis Ilmiah Populer 

Sebelum pelaksanaan  

Workshop daring 

Produk Karya Tulis Ilmiah  

Populer (Post-test) 

Selama pelaksanaan  

Workshop daring 

Produk Karya Tulis Ilmiah 

Populer (Pre-test) 

Rubrik Penilaian Karya Tulis Ilmiah Populer 

Individu Individu 
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No Kriteria Indikator 

1. Fokus Penulisan a. Memilih topik untuk diselidiki 

b. Mengaitkan topik penyelidikan dengan masalah 

lingkungan sekitar 

2. Sumber 

Penulisan 

a. Menyediakan Informasi-informasi apa saja yang 

dapat mendukung 

b. Mengutip sumber informasi yang diambil dari 

karya ilmiah akademik yang baku 

c. Menuliskan bagian artikel yang mudah dipahami 

dan dapat ditujukan pada pembaca umum, baik 

yang tidak menekuni bidang sains 

3. Gaya Penulisan a. Menggunakan bahasa sederhana dan jelas 

b. Membuat alur yang menarik 

c. Menggunakan sebagian kalimat aktif  

d. Menggunakan deskripsi, contoh, analogi sehingga 

menggambarkan topik yang dibahas dengan baik 

4. Sasaran 

Pembaca 

a. Menjabarkan pentingnya tulisan bagi pembaca 

b. Menuliskan dengan bahasa yang dipahami oleh 

pembaca umum 

c. Menjabarkan istilah spesifik sehingga mudah 

dipahami 

5. Sains a. Mendapatkan data dan fakta dari proses ilmiah 

b. Mengaitkan fakta dan data yang diperoleh dengan 

karya ilmiah akademik yang baku 

(Sumber : Secko David, M., Elyse Amande., Jumat, T. (2013)) 

 

Rubrik yang digunakan untuk menilai keterampilan menulis karya tulis 

ilmiah populer berupa Paper siswa secara individu memiliki empat alternatif 

jawaban sesuai dengan penjabaran masing-masing kriteria dengan skor paling 

rendah 1 dan skor paling tinggi 4. Rubrik penilaian karya tulis ilmiah diadptasi dari 

Nwogu (1991), Polman et al., (2014), (Hidayat (2019, makalah tidak diterbitkan). 

Contoh rubrik penilaian keterampilan menulis karya tulis ilmiah populer siswa 

dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 

 Rubrik Penilaian Karya Tulis Ilmiah Populer 

 

a. Penulisan dan Bahasa dalam Artikel 
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No Indikator Kriteria Skor 

  1 Sistematika 

Penulisan 

Jika sistematika karya tulis ilmiah populer 

lengkap sesuai dengan format yang 

diberikan berupa : Judul, Bab I ( Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, 

Manfaat) Bab II (Pembahasan, berupa 

kajian teoritis, dan menunjukkan fatka 

permasalahan lingkungan dan memberikan 

solusi terhadap masalah tersebut) Bab III 

(Simpulan dan Saran) Daftar Pustaka 

4 

Jika sistematika karya tulis ilmiah kurang 

lengkap berupa : Judul, Bab I (Hanya 

menyertakan 3 bagian saja) Bab II ( 

Pembahasan, berupa kajian teoritis, dan 

menunjukkan fatka permasalahan 

lingkungan dan memberikan solusi terhadap 

masalah tersebut) Bab III (Simpulan dan 

Saran) Daftar Pustaka 

3 

Jika sistematika karya tulis ilmiah tidak 

lengkap berupa : Judul, Bab I (Hanya 

menyertakan 2 bagian saja) Bab II, 

(Pembahasan berupa kajian teoritis, dan 

menunjukkan fakta permasalahan tetapi 

tidak memberikan solusi) Bab III (Simpulan 

dan Saran) Daftar Pustaka 

2 

Jika karya tulis ilmiah tidak lengkap berupa 

: Judul, Bab I (Hanya menyertakan 2 bagian 

saja) Bab II, (Pembahasan berupa kajian 

teoritis saja tidak ada pengangkatan masalah 

yang ada  di lingkungan sekitar) Bab III 

(Simpulan dan Saran) Daftar Pustaka 

1 

2 Bahasa Penulisan Paper menggunakan Bahasa baku sesuai 

dengan kaidah penulisan bahasa indonesia 

dan fleksibel menyesuaikan dengan 

pembaca 

4 

Paper menggunakan Bahasa baku  tetapi 

kurang sesuai dengan kaidah penulisan 

Bahasa Indonesia dan kurang fleksibel 

menyesuaikan dengan pembaca 

3 

Paper menggunakan Bahasa kurang baku, 

kurang sesuai dengan kaidah penulisan 

Bahasa Indonesia dan kurang fleksibel 

menyesuaikan dengan pembaca 

2 
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No Indikator Kriteria Skor 

Paper tidak menggunakan Bahasa baku dan 

tidak fleksibel menyesuaikan dengan 

pembaca 

1 

 

b. Kritisi Masalah 

No  Indikator Kriteria Skor 

1 Kekritisan 

menganalisis isi 

masalah 

Jika siswa menganalisis masalah sekurang-

kurangnya 4 aspek yaitu : 1. penyebab 

terjadinya permasalahan lingkungan, 2. 

keadaan nyata yang dilihat dan memaparkan 

bukti yang konkret, 3. penyelesaian yang 

disertakan penjelasan 4. memberikan 

pendapat serta masukan yang berguna 

4 

Jika hanya 3 kriteria yang terpenuhi 3 

Jika hanya 2 kriteria yang terpenuhi 2 

Jika hanya 1 kriteria yang terpenuhi 1 

2 Kelayakan isi Gagasan yang dituliskan siswa sekurang-

kurangnya memenuhi 4 aspek yaitu : 1. sesuai 

dengan topik permasalahan, 2. didukung 

dengan teori, 3. Memiliki alasan dan bukti 

yang jelas, 4.  solusi yang diberikan sesuai 

dengan topik permasalahan  

4 

Jika hanya 3 gagasan yang terpenuhi 3 

Jika hanya 2 gagasan yang terpenuhi 2 

Jika hanya 1 gagasan yang terpenuhi 1 

 

c. Kemampuan Menggunakan Ejaan 

No  Indikator  Kriteria  Skor  

1 Kemampuan 

menggunakan 

ejaan  

Kesalahan penggunaan ejaan kurang dari 5 kata 4 

Kesalahan menggunaan ejaan antara 5-10 kata 3 

Kesalahan menggunakan ejaan antara 10-15 

kata 

2 

Kesalahan lebih dari 15 kata 1 
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d. Sumber Penulisan 

No  Indikator  Kriteria  Skor  

1 Kemampuan 

menulis sumber 

dan kutipan 

Jika sumber kutipan 3 dari artikel penelitian, 

dan  sumber kutipan ditulis sesuai dengan 

kaidah Bahasa Indonesia 

4 

Jika sumber kutipan 2 dari artikel penelitian, 

dan  sumber kutipan salah 1-2 

3 

Jika sumber kutipan 1 dari artikel penelitian, 

dan  sumber kutipan salah 1-2  

2 

Jika tidak memiliki sumber kutipan dari artikel 

penelitian dan sumber kutipan salah 3-4 

1 

2 Kemampuan 

menulis daftar 

pustaka 

Penulisan daftar pustaka sesuai dengan kaidah 

penulisan daftar pustaka yang benar 

4 

Penulisan daftar pustaka agak sempurna, 

kesalahan pada tanda baca 

3 

Penulisan daftar pustaka kurang sesuai dengan 

kaidah penulisan daftar pustaka yang benar 

2 

Penulisan daftar pustaka tidak sesuai dengan 

kaidah penulisan daftar pustaka yang benar 

1 

3 Kerapian  

penulisan 

Ukuran kertas A4, margin atas 2,5, kanan 2,5, 

kiri 2,5, bawah 2,5, tulisan times new Roman, 

spasi 1,5 

4 

Jika tidak memenuh 2 kriteria 3 

Jika tidak memenuhi 3-4 kriteria 2 

Jika tidak memenuhi lebih dari 4 kriteria 1 

 

b. Tes Literasi Informasi Siswa (Poduk Portofolio dan Kuesioner Literasi 

Informasi) 

Untuk kemampuan literasi informasi siswa, instrumen yang digunakan 

berupa lembar penilaian dimana peneliti sebagai judgment terhadap indikator untuk 

melakukan penilaian berdasarkan hasil produk portofolio karya tulis ilmiah populer 

berupa paper yang dibuat oleh partisipan. Selanjutnya memberikan 

angket/kuesioner kepada siswa sebagai data konfirmasi pendukung lembar 

observasi melalui google form. Untuk hasil penilaian produk portofolio dan 

kuesioner literasi informasi akan disajikan pada tabel dengan melihat hasil rata-rata 

tiap aspek yang dinilai dan dikategorikan. Aspek yang akan dinilai pada produk 

portofolio meliputi: 1) identifikasi, 2) organisasi, 3) membuat, dan untuk kuesioner 
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literasi informasi kuesioner dirancang berdasarkan tiga aspek yang dinilai pada 

produk portofolio menjadi sebuah pernyataan yang harus diisi oleh siswa. Peneliti 

menggunakan standar Empowering 8 menurut Wijetunge (2005), dimana hanya 3 

indikator yang akan digunakan pada penelitian ini. Empowering 8 direduksi 

berdasarkan kesesuaian pada penulisan karya tulis ilmiah populer kisi-kisi literasi 

informasi yang akan di gunakan pada penelitian ini terdapat pada Tabel 3.5 sebagai 

berikut :  

Tabel 3.5  

Kisi-kisi Instrumen Lembar Penilaian Literasi Informasi 

No Indikator Kriteria Skor 

1 Keterampilan 

menentukan dan 

Mengidentifikasi 

Informasi yang 

diperoleh 

Kesesuaian informasi dengan tema dan 

daftar pustaka lengkap 

4 

Kesesuaian informasi dengan tema dan 

daftar pustaka tidak lengkap 

3 

Informasi tidak sesuai dengan tema dan 

daftar pustaka lengkap 

2 

Informasi tidak sesuai dengan tema dan 

daftar pustaka tidak lengkap 

1 

 2 Keterampilan 

mengorganisasikan 

informasi yang 

dibutuhkan 

Penyajian informasi sesuai dengan keadaan 

lingkungan sekitar dan dikaitkan dengan 

karya tulis ilmiah dan buku  

4 

Penyajian informasi sesuai dengan keadaan 

lingkungan dan hanya mengkaitkan dengan 

buku 

3 

Penyajian informasi sesuai dengan keadaan 

lingkungan sekitar dan tida dikaitkan 

dengan artikel ilmiah dan buku 

2 

Penyajian informasi hanya berpacu pada 

internet saja tanpa menyajikan informasi 

pada keadaan lingkungan sekitar 

1 

3 Keterampilan 

membuat atau 

menceritakan kembali 

informasi dalam 

tulisan 

Uraian pada paper sesuai dengan 

sistematika karya tulis ilmiah populer yang 

ditentukan peneliti dan pemaparan pada 

pembahasan lengkap dan jelas 

4 

Uraian pada paper sesuai dengan 

sistematika karya tulis ilmiah populer yang 

ditentukan peneliti dan pemaparan pada 

pembahasan kurang lengkap dan jelas 

3 

Uraian pada paper sesuai dengan 

sistematika karya tulis ilmiah populer yang 

ditentukan peneliti dan pemaparan pada 

2 
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No Indikator Kriteria Skor 

pembahasan kurang lengkap dan kurang 

jelas 

Uraian pada paper tidak sesuai dengan 

sistematika karya tulis ilmiah populer yang 

ditentukan peneliti dan pemaparan pada 

pembahasan kurang lengkap dan kurang 

jelas 

1 

 

 Untuk mendukung kemapuan literasi informasi peneliti memberikan 

kuesioner literasi informasi berdasarkan standar Empowering 8 menurut Wijetunge 

(2005) yang direduksi menjadi 3 kriteria. Dari ke 3 kriteria tersebut dirancang 

beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah divalidasi ke validator ahli terlebih 

dahulu. Pengambilan 3 kriteria tersebut  berdasarkan kesesuaian, kebutuhan dan 

kemudahan pada saat penelitian. Kisi-kisi kuesioner literasi informasi yang 

digunakan berupa pernyataan positif dapat dilihat  pada Tabel 3.6 sebagai berikut: 

Tabel 3.6  

Kisi-kisi Instrumen Kuesioner Literasi Informasi 

No Pernyataan STS TS S SS 

 MENGIDENTIFIKASI     

1 Saya menentukan topik sendiri tanpa harus ditentukan oleh 

guru/narasumber 
1 2 3 4 

2 Saya memahami siapa yang menjadi pembaca dalam paper 

yang  akan saya buat 
1 2 3 4 

3 Saya mengikuti format penulisan paper sesuai dengan yang 

ditentukan 
1 2 3 4 

4 Saya dapat menentukan kata kunci untuk pencarian informasi 

yang sesuai dengan topik masalah 
1 2 3 4 

5 Saya menggunakan pencarian Boolean operator (AND, OR, 

NOT) dalam menelurusi informasi 
1 2 3 4 

6 Saya menggunakan internet, berupa pencarian artikel/ jurnal 

penelitian dalam mencari informasi 
1 2 3 4 

(Untuk rubrik lengkap kuesioner literasi informas terdapat pada instrument 

penelitian) 

Sumber: Pradepa Wijetunge (2003) Sri Lanka Journal of Librarianship & 

Information Management 

 

Tabel 3.7  

Rubrik Skor Kuesioner Literasi Informasi 
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 Kategori Skor 

Pernyataan Positif 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Pernyataan Negatif 

Sangat Setuju (SS) 1 

Setuju (S) 2 

Tidak Setuju (TS) 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 4 

       (Arikunto, 2009) 

c. Lembar Observasi 

Hasil observasi merupakan hasil dokumentasi dari keterlaksanaan 

penerapan workshop penulisan karya tulis ilmiah pada kelas perlakuan 1 dan kelas 

perlakuan 2. Penilaian keterlaksanaan workshop terdiri dari kriteria ya/tidak. pilihan 

jawaban ‘ya’ dan ‘tidak’ dengan pemberian skor 1 untuk jawaban ‘ya’ dan skor 0 

untuk jawaban ‘tidak. 

 

d. Angket Respon Siswa   

Angket respon siswa merupakan angket untuk menggali pendapat siswa 

mengenai manfaat workshop daring dalam meningkatkan keterampilan menulis 

karya tulis ilmiah, literasi informasi siswa dan penguasaan konsep siswa . Berisikan 

pilihan jawaban ‘ya’ dan ‘tidak’ dengan pemberian skor 1 untuk jawaban ‘ya’ dan 

skor 0 untuk jawaban ‘tidak. Dan untuk lembar observasi dan  kuesioner literasi 

informasi siswa dinilai dengan menggunakan skala likert dengan rentang skor 1 

(STS), 2 (TS), 3 (S), 4 (SS) disajikan pada Tabel 3.8 berikut: 

Tabel 3.8 

Skala Likert 

Skala Likert Keterangan  Skor  

SS Sangat setuju 4 

S Setuju  3 

TS Tidak setuju 2 

STS Sangat tidak setuju 1 

                                                        (Sugiono, 2014) 

5.5 Proses Pengembangan Instrumen 

Instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu 

dilakukan tahap judge kelayakannya oleh dosen ahli dari segi konten atau materi 
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ajar dan kaidah-kaidah evaluasi melalui proses judgment. Setelah melalui tahap 

judgment, dilakukan uji coba instrumen untuk mengukur tingkat kesukaran, daya 

pembeda, validitas, dan reabilitas. 

Langkah analisis data untuk mengetahui kelayakan intrumen dilakukan melalui 

proses pengembangan instrumen hasil uji coba dengan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

a. Validitas  

Menurut Azwar (2000) Pengujian validitas untuk mengukur sampai seberapa 

besar ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Hasil analisis validitas 

butir soal dapat dilihat pada Lampiran B1. Untuk menentukan validitas butir soal, 

dilakukan dengan menggunakan Microsoft excel 2013 dengan kriteria validitas 

butir soal dapat dilihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Kriteria Validitas Butir Soal 

Validitas Kriteria 

0,800 - 1,00 

0,600 – 0,800 

0,400 – 0,600 

0,400 – 0,400 

0,00 – 0,200 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat rendah 

 (Arikunto, 2013) 

b. Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat 

ketepatan/kestabilan dan konsistensi suatu alat pengumpul data. Untuk memperoleh 

data yang dipercaya, instrument penelitian yang digunakan harus reliable. 

Instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika memiliki unsur keajegan 

dalam menentukan hasil belajar. Hasil analisis reliabilitas butir soal dapat dilihat 

pada Lampiran B2. Untuk menghitung reliabilitas, dilakukan menggunakan 

Microsoft excel 2013. Untuk reabilitas intrumen dapat menggunakan kriteria pada 

Tabel 3.10 sebagai berikut:  

Tabel 3.10  

Kriteria Reabilitas Butir Soal 

Reabilitas Kriteria 

0,800 – 1,00 Sangat tinggi 
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0,600 – 0,800 

0,400 – 0,600 

0,200 – 0,400 

0,000 – 0,200 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat rendah 

(Arikunto, 2013) 

c. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran ialah proporsi dari kesuluruhan siswa yang menjawab benar 

pada butir soal tersebut. Tingkat kesukaran ialah suatu parameter untuk menyatakan 

bahwa item soal adalah sukar sedang atau mudah. Hasil analisis tingkat kesukaran 

dapat dilihat pada Lampiran B3. Untuk menghitung tingkat kesukaran soal  

dilakukan menggunakan Microsoft excel 2013. Nilai tingkat kesukaran 

diintegrasikan dengan menggunakan kriteria pada Tabel 3.11 sebagai berikut: 

Tabel 3.11 

 Kriteria Tingkat Kesukaran 

Tingkat Kesukaran Kriteria 

0,00-0,30 

0,31-0,70 

0,71-1,00 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

 (Arikunto, 2013) 

d. Daya pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa 

berkemampuan tinggi dengan yang berkemampuan rendah. Hasil analisis daya 

pembeda dapat dilihat pada Lampiran B4. Untuk menghitung tingkat kesukaran 

soal  dilakukan menggunakan Microsoft excel 2013. Nilai daya pembeda 

diintegrasikan dengan menggunakan kriteria pada Tabel 3.12 sebagai berikut: 

Tabel 3.12 

 Kriteria Daya Pembeda 

Daya Pembeda Kriteria 

Lebih kecil dari 0,00 

0,00-0,20 

0,21-0,40 

0,41-0,70 

0,71-1,00 

Sangat jelek  

Jelek (poor) 

Cukup (satistifactory) 

Baik (good) 

Baik Sekali (excellent) 

(Arikunto, 2013) 

3.7 Prosedur Penelitian 
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a. Alur Tahapan Workshop dengan Ahli 

Alur tahapan workshop penulisan karya tulis ilmiah populer pada kelas 

eksperimen dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut. 

 
Gambar 3.2 Alur Tahapan Workshop daring dengan Ahli 

b. Alur Tahapan Workshop dengan Guru 

Alur tahapan workshop penulisan karya tulis ilmiah populer dengan guru dapat 

dilihat pada Gambar 3.3 berikut. 

 

Gambar 3.3 Alur Tahapan Workshop daring dengan Guru 

1. Alur Tahapan  Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap persiapan 

penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap akhir penelitian. Berikut ini 

adalah tahap prosedur penelitian antara lain: 

a. Tahap persiapan penelitian, yang meliputi: 

1) Melakukan analisis standar kompetensi dan kompentensi dasar materi yang 

ingin digunakan dalam penelitian. 

2) Melakukan observasi awal mengenai kesulitan ataupun masalah. 

3) Menyusun perangkat pembelajaran yang akan diujikan. 

1.Perkenala
n
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karya tulis

ilmiah populer

Penjabara
n kriteria

Penulisan 
draft awal

2. Workshop
daring oleh ahli
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tulis ilmiah 
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Umpan 
balik untuk 
perbaikan

3. 
Presentasi

Penilaian draft
Presentasi 

draft
Umpan balik 

dari teman kelas

1.Perkenalan
Pengenalan karya 

tulis ilmiah 
populer

Penjabaran 
kriteria

Penulisan draft 
awal

2. Workshop 
daring oleh 

guru

Pendalaman kriteria 
karya tulis ilmiah 

populer

Penulisan 
draft

Umpan balik 
untuk 

perbaikan

3. Presentasi Penilaian draft
Presentasi 

draft
Umpan balik dari 

teman kelas



63 
 

 
Lenni Marlina, 2022 
PENGARUH WORKSHOP DARING PENULISAN KARYA TULIS  ILMIAH POPULER TENTANG 
PERUBAHAN LINGKUNGAN TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS, LITERASI INFORMASI, DAN 
PENGUASAAN KONSEP SISWA SMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

4) Menyusun instrument penelitian yang terdiri dari pembuatan tugas 

asesment portofolio siswa, lembar observasi keterampilan menulis karya 

tulis ilmiah populer, tes penguasaan konsep, lembar observasi literasi 

informasi dan kuesioner siswa, lembar observasi aktivitas peserta didik 

selama pelaksanaan workshop, daftar hadir siswa yang mengikuti 

workshop, dan tanggapan siswa selama kegiatan workshop.  

5) Pemberian penilaian (judgement) terhadap instrument penelitian kepada 

dosen ahli. Pemberian judgement bertujuan, yang pertama untuk 

mengetahui validitas isi yaitu tes dapat mengukur keabsahan isi materi dan 

tujuan pembelajaran.  

6) Melaksanakan uji instrument penelitian dengan mengujicobakan instrumen 

dikelas lain (kelas diluar subjek penelitian). 

7) Menganalisis hasil uji coba instrument, yang meliputi analisis daya 

pembeda, tingkat kesukaran, validitas dan reabilitas. 

8) Melakukan perbaikan instrument yang nantinya dipakai untuk tahap 

pelaksanaan penelitian. 

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian, yang meliputi: 

1) Melakukan tes awal (pretes) yang tediri dari tes kemampuan penguasaan 

konsep siswa dan tugas portofolio penulisan karya tulis ilmiah populer 

siswa pada materi perubahan lingkungan. 

2) Memberikan angket literasi informasi kepada siswa setelah siswa 

menyelesaikan tugas portofolio. 

3) Melaksanakan workshop daring penulisan karya tulis ilmiah populer 

dengan guru dan ahli. Peneliti mengundang pembicara yang cukup ahli 

dalam menulis karya-karya ilmiah agar dapat membimbing siswa dalam 

penulisan karya tulis ilmiah populer yang baik dan benar menurut kaidah 

penulisan karya tulis ilmiah populer, dan siswa mengesprolasi informasi 

materi secara intensif. 

4) Siswa repetisi ucapan narasumber dan praktek intensif langsung 

menuliskan materi yang diberikan narasumber melalui karya tulis ilmiah 

populer berupa Paper dengan bimbingan langsung dari narasumber, guru 
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dan peneliti.  Nasarumber akan memperbaiki tulisan siswa apa saja yang 

kurang terkuasai. 

5) Melakukan observasi aktivitas peserta didik selama mengikuti kegiatan 

workshop. 

6) Melakukan tes akhir (posttes) yang terdiri dari tes kemampuan penguasaan 

konsep dan perbaikan tugas portofolio penulisan karya tulis ilmiah siswa 

pada materi perubahan lingkungan dan memberikan angket literasi 

informasi kepada siswa. 

7) Memberikan angket respon siswa menggali pendapat siswa terhadap 

workshop daring penulisan karya tulis ilmiah  dalam meningkatkan 

keterampilan menulis, literasi informasi dan penguasaan konsep siswa. 

c. Tahap akhir, yang meliputi: 

1) Mengolah data hasil penelitian yang telah diperoleh. 

2) Membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis dari semua data yang telah 

diperoleh. 

3) Menyusun laporan penelitian. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh berdasarkan penelitian berupa data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif berupa hasil tes penguasaan konsep. Sedangkan data 

kualitatif berupa hasil observasi keterampilan menulis karya tulis ilmiah siswa, 

angket literasi informasi siswa, lembar observasi aktivitas siswa selama kegiatan 

workshop, dan hasil angket siswa tentang tanggapan siswa terhadap pelaksanaan 

workshop daring dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa, literasi 

informasi dan penguasaan konsep siswa. Analisis statistik yang digunakan meliputi 

analisis deskriptif dan inferensial. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap 

objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa 

membuat kesimpulam yang berlaku secara umum (Sugiyono, 2016). 

  Statistik deskriptif hanya mereduksi, menguraikan atau memberikan sampel 

dan hasilnya akan digeneralisasikan (diinferensialkan) untuk populasi dimana 
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sampel itu diambil (Sugiyono, 2016). Statistika inferensial adalah bagian dari 

statistika yang membahas cara melakukan analisis data, menaksir, meramalkan dan 

menarik kesimpulan terhadap data, fenomea, persoalan yang lebih luas atau 

populasi berdasarkan sebagian (sampel) dari populasi. Statistika inferensial 

membuat kesimpulan berdasarkan pendugaan dari sebagian sampel data dan 

pengujian hipotesis (Susetyo, 2012). Statistika inferensial meliputi statistik 

parametrik dan non parametrik. Statistic parametrik memerlukan syarat 

terpenuhinya asumsi, yaitu data yang dianalisis harus berdistribusi normal dan data 

kedua kelompok yang diuji harus homogen. Setelah data terkumpul maka 

selanjutnya dilakukan analisis data, adapun teknik analisis data sebagai berikut.  

 

3. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 

aplikasi computer berupa SPSS. Analisis data dilakukan setelah semua data yang 

dibutuhkan dalam penelitian terkumpulkan dan peneliti merekap semua data 

penelitian pada Microsoft excel untuk memudahkan dalam proses penggunaan 

aplikasi SPSS. Analisis data adalah proses menyederhanakan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta diinterpretasikan. Analisis data hasil 

tes yang dimaksudkan dalam penelitiani ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

workshop daring penulisan karya tulis ilmiah populer terhadap keterampilan 

menulis, literasi informasi dan penguasaan konsep siswa . Teknik analisis data yang 

dipergunakan di penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Analisis skor jawaban soal penguasaan konsep 

Data hasil  pre-test dan post-test penguasaan konsep didapatkan, maka 

selanjutnya akan dilaksanakan analisis hasil jawaban penguasaan konsep melalui 

uji nomalitas dimana pada penelitian ini peneliti menggunakan uji Shapiro Wilk 

karena siswa yang menjadi koresponden pada penelitian skala kecil yaitu sebanyak 

20 siswa. Uji ini digunakan untuk melihat data berdistibusi normal atau tidak. 

Setelah data normalitas diperoleh makan akan dilanjutkan dengan uji homogenitas 

menggunakan uji Fishers F digunakan untuk melihat varians homogenitas, 

dilanjutkkan lagi dengan uji hipotesis menggunakan uji-t agar dapat menjawab 
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pertanyaan penelitian dengan membandingkan post-test, selanjutnya uji N-Gain 

menurut Hake dimana n-gain digunakan agar mengetahui peningkatan skor hasil 

belajar siswa. Pengujian tersebut dijabarkan secara terperinci berikut ini: 

 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan pada penelitian ini agar mengetahui data skor pre-

test dan post-test berdistribusi normal atau tidak normal, dimana:  

Ho : data berdistribusi normal 

Ha : data berdistribusi tidak normal 

Uji statistika yang digunakan ialah uji Shapiro Wilk,  ini merupakan salah satu 

metode yang membuktikan normalitas suatu data, pada penelitian ini peneliti 

menggunakan bantuan aplikasi komputer SPSS BP 25. Adapun keunggulan dari uji 

ini ialah sederhana dan simpel juga mengurangi timbulnyaperbedaan suatu persepsi 

pada satu pengamat dan juga pengamat lainnya, yang dimana hal tersebut sangat 

sering terjadi jika menggunakan grafik. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada 

lampiran B6 dan lampiran B10. Pengambilan keputusan pada uji normalitas dapat 

dilihat seperti dibawah ini: 

Jika Shapiro wilk (SW) hitung < (SW)  tabel maka Ho diterima 

Jika Shapiro wilk (SW) hitung > (SW) tabel maka Ho ditolak 

Atau: 

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

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

 

2) Uji Homogenitas 

Sesudah pengujian uji normalitas, maka dilanjutkan uji homogenitas. Uji 

homogenitas dilakukan untuk memperoleh varians data skor pretest dan posttest 

homogen atau tidak. Pengujian ini dilakukan setelah data yang didapatkan 

dinyatakan berdistribusi normal. Untuk hasil uji homogenitas dapat dilihat pada 

lampiran B6 dan lampiran B10. Hipotesis statistik pada uji homogenitas dijabarkan 

di bawah ini:  



67 
 

 
Lenni Marlina, 2022 
PENGARUH WORKSHOP DARING PENULISAN KARYA TULIS  ILMIAH POPULER TENTANG 
PERUBAHAN LINGKUNGAN TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS, LITERASI INFORMASI, DAN 
PENGUASAAN KONSEP SISWA SMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Apabila  nilai signifikansi (p) > α maka Ho diterima, α = 0,05. 

Apabila  nilai signifikansi (p)  ≤ α maka Ho ditolak, α = 0,05.  

Dimana Ho merupakan skor kedua kelompok pre-test serta post-test  homogen, 

serta Ha merupakan skor  kedua kelompok  pre-test serta  post-test  tidak homogen. 

3) Pengujian Hipotesis menggunakan Uji t 

Setelah data yang diperoleh dilakukan pengujian normalitas dan homogenitas 

dan data dinyatakan berdistribusi normal, maka selanjutnya dilanjutkan pengujian 

uji t. Pada penelitian ini pengujian uji t diperoleh menggunakan bantuan aplikasi 

komputer SPSS BP 25. Uji t merupakan salah satu uji untuk melihat tingkat 

signifikansi pada pengujian hipotesis. Pengambilan keputusan dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi pada tabel coefficients, hal ini merupakan dasar pengujian 

regresi dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% atau dengan taraf signifikansi 

sebesar 5% (α = 0,05 )(Ghozali, 2016). Adapun kriteria pengambilan keputusan 

untuk t-skor ialah sebagai berikut: 

Jika nilai signifikansi uji t  > α maka Ho diterima, (α = 0,05) dan Ha ditolak. 

Maknanya tidak ada pengaruh antara variaber bebas dengan variabel terikat. 

Jika nilai signifikansi uji t   ≤  α  maka Ho ditolak, (α = 0,05) dan  Ha diterima. 

Maknanya terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.   

Apabila sampel  tidak berdistribusi normal maka analisis dilanjutkan 

menggunakan pengujian non-parametrik menggunakan uji wilcoxon, yang mana 

data sifatnya berpasangan. 

 

4) Pengujian Hipotesis menggunakan Uji Wilcoxon 

Uji Wilcoxon matched-paired signed test adalah salah satu uji nonparametrik 

yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata dua 

kelompok sampel yang saling berpasangan (dependen). Syarat dari uji Wilcoxon 

yaitu data tidak berdistribusi normal, dua kelompok sampel yang saling 

berpasangan, sampel berskala data ordinal atau interval dan jumlah sampel pada 

kedua kelompok sama.  
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5) Normalitas Gain/N-gain 

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

bisa memberikan gambaran umum peningkatan skor hasil pembelajaran antara 

sebelum dan sesudah diterapkannya suatu model atau metode pembelajaran. 

Berdasarkan definisi N-gain diatas, maka kita dapat melihat selisih perbedaan skor 

kemampuan siswa, baik dalam bentuk peningkatan maupun penurunan, sehingga 

pengujian ini adalah metode yang cocok untuk diterapkan untuk menentukan ada 

tidaknya perkembangan pembelajaran siswa. Untuk uji N-gain menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

N-gain =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Perolehan tersebut dapat dikategorikan dengan cara menginterpretasikan 

indeks Gain ternormalisasi (g) dapat dilihat di Tabel 3.13 berikut : 

Tabel 3.13  

Interpretasi Indeks N-Gain  

N-Gain Score (g) Interpretasi 

0.0 < g < 0.3 

0,3 ≤ g ≤ 0.7 

 g > 0.7 

Low (Rendah) 

Average (Sedang) 

High (Tinggi) 

  (Hake, 1999) 

Tabel 3.14  

Kategori Tafsiran Efektivitas  N-Gain  

N-Gain Score (g) Interpretasi 

< 40 

40-55 

 56-75 

>76 

Tidak Efektif 

Kurang Efektif 

Cukup Efektif 

Efektif 

  (Hake, 1999) 

b. Analisis Literasi Informasi  

Untuk menganalisis hasil kuesioner dan mengetahui bagaimana sikap tiap 

responden menggunakan skala likert. Setelah semua data diperoleh dalam bentuk 

presentase, yang kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, serta 
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dideskripsikan dengan menggunakan parameter yang berpedoman pada penafsiran 

menurut nilai persentasinya yaitu : 

Tabel 3.15  

Rentang Persentase Literasi Informasi 

Rentang Skor Keterangan 

1% - 25 % Sebagian Kecil 

26% - 49% Hampir Setengahnya 

50% Setengahnya 

51% - 75% Sebagian Besar 

76% - 99% Hampir Seluruhnya 

100% Seluruhnya 

 (Sundayana, 2014) 

Tabel 3.16  

Rentang Kategosi Literasi Informasi 

KATEGORI  RENTANG SKOR 

Sangat Baik 3,28 - 4,03 

Baik 2,52 – 3,27 

Cukup Baik 1,76 – 2,51 

Sangat Tidak Baik 1,00 – 1,75 

   (Sundayana, 2014) 

c. Analisis observasi keterlaksanaan Workshop daring 

 Untuk mengetahui keterlakasanaan Workshop daring, maka peneliti melakukan 

perhitungan keterlaksanaan Workshop daring setiap tahapan dengan rumus 

persentase. Keterlaksanaan workshop daring dilihat berdasarkan aktivitas selama 

pelaksanaan workshop. Besarnya keterlaksanaan adalah presentase dari skor 

maksimum ideal yang seharusnya dicapai apabila setiap langkah pembelajaran 

dilakukan oleh guru dan siswa (Purwanto, 2012). Rumus presentase yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

P (%) =
Σ𝑠𝑘𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖

Σ𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 χ 100% 

Kemudian hasil presentase tersebut ditafsirkan ke dalam kategori seperti pada 

Tabel 3.17 sebagai berikut: 

Tabel 3.17  

Kriteria presentase Keterlaksanaan Workshop daring 

Persentase (P) Kriteria 
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P = 0 

0 < P < 25 

25 < P < 50 

P = 50 

50 < P < 75 

75 < P < 100 

P = 100 

Tak satu kegiatan pun terlaksana 

Sebagian kecil kegiatan terlaksana 

Hampir setengah kegiatan terlaksana 

Setengah kegiatan terlaksana 

Sebagian besar kegiatan terlaksana 

Hampir seluruh kegiatan terlaksana 

Seluruh kegiatan terlaksana 

 

4. Alur Penelitian  

Secara garis besar alur pada penelitian ini dapat dilihat pada  Gambar 3.4  di 

bawah ini: 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDI PENDAHULUAN 

 
Masalah 

Studi Literatur 

Penyusunan Proposal 1. Melaksanakan 

seminar proposal 

2. Melakukan revisi 

proposal 

Penyusunan Instrumen  

1. Tugas Portofolio KTIP 

2. Rubrik penilaian KTIP 

3. Lembar penialaian literasi 

informasi 

4. Kisi-kisi kuesioner literasi 

informasi 

5. Kuesioner literasi informasi 

6. Kisi-kisi soal pilihan ganda 

7. Soal pilihan ganda 

8. Kisi-kisi angket respon siswa 

9. Angket respon siswa 

10. Lembar observasi 

keterlaksanaan workshop 

Penyusunan perangkat 

pembelajaran 

1. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dengan Ahli 

2. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dengan Guru 

3. Tor kegiatan workshop 

daring 

4. Daftar hadir peserta 

workshop 

Validasi dan 

Revisi 

TAHAP PELAKSANAAN 

Tes  Akhir 

Tes Awal Kelas 

Eksperimen 

Kelas Kontrol 

Pembelajaran workshop daring 

penulisan KTIP oleh Ahli 

Pembelajaran workshop daring 

penulisan KTIP oleh Guru 

 
ANALISIS DATA 

KESIMPULAN 
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Gambar 3.4 Bagan Alur Penelitian 


