
 
 

Siti Nurkhalishah, 2022 
PERBEDAAN SELF-REGULATED LEARNING DAN MENTAL WORKLOAD SISWA SMA YANG 
MENERAPKAN STRATEGI RETRIEVAL PRACTICE DENGAN KONVENSIONAL SETELAH 
PEMBELAJARAN KLASIFIKASI TUMBUHAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Quasi-Experimental Design. 

Desain ini terdiri dari kelas retrieval practice dan kelas konvensional yang 

tidak dipilih secara acak. Kelas retrieval practice merupakan kelas yang 

diberikan intervensi berupa penerapan strategi belajar tambahan berupa 

retrieval practice di luar jam pelajaran secara asynchronous (X). Strategi 

retrieval practice yang diberikan berupa kuis dengan soal pilihan ganda 

mengenai materi yang telah dipelajari melalui Google form. Retrieval 

practice dilakukan sebanyak satu kali dalam sepekan selama tiga pekan. 

Berbeda dengan kelas retrieval practice, kelas konvensional tidak diberikan 

strategi belajar tambahan di luar jam pelajaran, melainkan hanya diberikan 

tugas terstruktur pada setiap pekannya (Y). Tugas terstruktur yang diberikan 

berupa LKPD mengenai materi klasifikasi tumbuhan. Tugas terstruktur 

dikerjakan secara asynchronous oleh siswa kelas konvensional dan 

eksperimen. Selanjutnya, self-regulated learning siswa diukur pada saat awal 

pembelajaran (pretest) dan setelah ujian materi klasifikasi tumbuhan 

(postest), sedangkan tingkat mental workload siswa diukur secara 

longitudinal pada tiga waktu yang berbeda di setiap akhir sesi retrieval 

practice dan strategi konvensional dilakukan (Tabel 3.1).  

Tabel 3.1  

Desain Penelitian  

Kelas Intervensi 
Pekan ke- 

1 2 3 4 

Eksperimen 

Diberikan retrieval practice 

berupa soal pilihan ganda dan 

tugas terstruktur berupa LKPD 

(X) 

O1 X O2 X O3 X O4 O5 

Konvensional 

Tidak diberikan retrieval 

practice, hanya diberikan tugas 

terstuktur berupa LKPD (Y) 

O1 Y O2 Y O3 YO4 O5 

Keterangan: 

X : Intervensi berupa strategi retrieval practice di luar jam pelajaran 

sebanyak satu kali dalam sepekan. 

Y : Intervensi berupa strategi konvensional di luar jam pelajaran. 
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O1 : Pengambilan data self-regulated learning siswa di awal 

pembelajaran (pretest). 

O2−4     : Pengambilan data tingkat mental workload siswa. 

O5 : Pengambilan data self-regulated learning siswa setelah melalui 

tiga sesi pembelajaran dan ujian akhir (posttest). 

3.2 Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MIPA di 

salah satu SMA di Kota Bandung. Jumlah siswa yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 108 siswa yang terdiri dari dua kelas retrieval 

practice dan satu kelas konvensional. Setiap kelas beranggotakan 36 siswa. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik non-probabilitas sampling melalui purposive sampling. Kelas yang 

digunakan dalam penelitian berasal dari kelas paralel dengan guru biologi 

yang sama sehingga diharapkan tidak terdapat kesenjangan pengetahuan 

siswa antarkelas.  

Namun, dari dua kelas retrieval practice tersebut tidak semua siswa 

mengikuti strategi retrieval practice, mengisi kuesioner self-regulated 

learning, dan mengisi kuesioner tingkat mental workload setiap pekannya 

dengan lengkap. Jumlah siswa yang berpartisipasi secara utuh dari setiap 

kelas adalah kelas retrieval practice I sebanyak 17 siswa, kelas retrieval 

practice II sebanyak 18 siswa, dan kelas konvensional sebanyak 19 siswa. 

Kemudian, sampel yang digunakan oleh peneliti hanya berasal dari dua kelas, 

yaitu kelas retrieval practice II dan kelas konvensional. Kelas retrieval 

practice II dipilih karena memiliki jumlah sampel yang mendekati kelas 

konvensional. Selain itu, data skor self-regulated learning dan tingkat mental 

workload siswa dari kedua kelas tersebut berdistribusi normal dan homogen 

(lihat Tabel 3.11 dan Tabel 3.12). 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengambil data dalam penelitian ini 

terdiri dari dua instrumen, yaitu instrumen untuk mengukur self-regulated 

learning siswa dan instrumen untuk mengukur tingkat mental workload 

siswa. 
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3.3.1 Instrumen Self-Regulated Learning 

 Self-regulated learning siswa diukur menggunakan kuesioner yang 

diadaptasikan dari Motivated Strategies for Learning Questionnaire 

(MSLQ) (Pintrich dkk., 1991). Kuesioner terdiri dari 40 butir pernyataan 

yang mewakili domain motivasi dan strategi belajar. Domain motivasi 

terdiri dari enam subdomain, sedangkan domain strategi belajar terdiri dari 

9 subdomain (Pintrich dkk., 1991). Setiap butir pernyataan kuesioner dinilai 

dengan menggunakan skala penilaian subjektif sebanyak sepuluh skala. 

Skala 1 menggambarkan “sangat tidak sesuai”, sedangkan skala 10 

menggambarkan “sangat sesuai”. Butir pernyataan pada kuesioner terdiri 

dari pernyataan yang bersifat positif dan negatif. Butir pernyataan negatif 

bernilai kebalikan dari skala butir pernyataan positif (Tabel 3.2). Adapun 

kisi-kisi instrumen self-regulated learning disajikan dalam Tabel 3.3. 

Tabel 3.2 

Skala Instrumen Self-Regulated Learning 

Skala 

Skor 

Pernyataan 

Positif 

Pernyataan 

Negatif 

1 

(Sangat tidak sesuai) 
1 10 

2 2 9 

3 3 8 

4 4 7 

5 5 6 

6 6 5 

7 7 4 

8 8 3 

9 9 2 

10 

(Sangat sesuai) 
10 1 

Tabel 3.3  

Kisi-Kisi Instrumen Self-regulated learning 

Domain Dimensi Subdomain Indikator 

Nomor 

Pernyataan 
Jumlah 

Item 
(+) (-) 

Motivasi Ekspetasi Control of 

learning 

beliefs 

Siswa yakin bahwa usaha 

mereka untuk belajar 

akan menghasilkan hasil 

yang positif. 

1, 2  2 

Sel-efficacy Siswa yakin atas 

kemampuan dan 

keterampilannya dalam 

3, 4, 

5, 6 

 4 
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Domain Dimensi Subdomain Indikator 

Nomor 

Pernyataan 
Jumlah 

Item 
(+) (-) 

menyelesaikan suatu 

tugas. 

Nilai Intrinsic 

motivation 

Siswa memiliki tujuan 

instrinsik terhadap tugas 

akademik, seperti faktor 

rasa ingin tahu dan 

penguasaan terhadap 

materi 

7, 8  2 

Extrinsic 

motivation 

Siswa memiliki tujuan 

ekstrinsik terhadap tugas 

akademik, seperti nilai, 

penghargaan, dan 

pengakuan orang lain.  

9, 10  2 

Task value Persepsi siswa tentang 

materi pelajaran dalam 

hal minat, kepentingan, 

dan kegunaan materi 

yang dipelajari. 

11, 12  2 

Afektif Test anxiety Siswa memiliki perasaan 

cemas terhadap perfoma 

belajarnya 

13, 14  2 

Strategi 

Belajar 

Strategi 

Kognitif dan 

Metakognitif 

Rehearsal Siswa mempelajari 

kembali materi yang 

sudah dipelajari dengan 

strategi dasar, seperti 

membaca dan 

menghafalkan kata kunci 

pada materi tertentu  

15, 16  2 

Elaboration Siswa mengelaborasikan 

informasi yang baru 

dipelajari dengan 

pengetahuan 

sebelumnya. 

17, 

18, 19 

 3 

Organization Siswa memilih informasi 

yang tepat dan 

membangun hubungan 

antara informasi yang 

akan dipelajari.  

20, 21  2 

Critical 

Thinking 

Siswa berpikir kritis 

terhadap informasi yang 

baru diterima. 

22, 23  2 

Metacognitive 

self-

regulation 

Siswa melakukan tiga 

aktivitas regulasi 

metakognitif diri, yaitu 

merencanakan, 

monitoring, dan regulasi. 

 

24,25, 

26, 

27, 

29, 30 

28, 

31 

8 

Strategi 

Manajemen 

Sumber 

Daya 

Time/study 

environment 

Siswa mampu mengatur 

dan meregulasi waktu 

serta lingkungan 

belajarnya. 

32, 33 34,35 4 

Effort 

regulation 

Siswa mampu 

mengontrol usaha dan 

atensi mereka dalam 

36 37 2 
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3.3.2 Instrumen Mental workload 

Mental workload siswa diukur menggunakan instrumen National 

Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA-TLX) 

(Hart & Staveland, 1988). Instrumen NASA-TLX terdiri dari enam dimensi 

yang mengukur mental workload, yaitu tuntutan mental (mental demand), 

tuntutan fisik (physical demand), tuntutan waktu (temporal demand), 

performansi (own performance), usaha (effort), dan tingkat frustasi 

(frustration level).  

Instrumen NASA-TLX terdiri dari dua bagian untuk menghasilkan skor 

akhir, yaitu tahap pemberian peringkat (rating) dan pembobotan (weighting) 

untuk setiap dimensi workload. Pada tahap pemberian peringkat, setiap 

dimensi diberikan skor dengan skala 0 hingga 100 (Tabel 3.4). Selanjutnya, 

pada tahap pembobotan digunakan perbandingan berpasangan yang terdiri 

dari 15 pasang dimensi. Perbandingan berpasangan mengharuskan 

responden untuk memilih dimensi yang lebih relevan dengan beban dan 

tuntutan yang sedang dirasakan (Tabel 3.5). Bobot setiap dimensi diperoleh 

dari banyaknya dimensi tersebut dipilih dalam perbandingan berpasangan. 

 

 

 

 

 

 

Domain Dimensi Subdomain Indikator 

Nomor 

Pernyataan 
Jumlah 

Item 
(+) (-) 

menghadapi gangguan 

dan tugas-tugas yang 

tidak menarik. 

Peer-learning Siswa berkolaborasi 

dengan temannya untuk 

mendiskusikan materi 

yang sedang dipelajari 

38  1 

Help-seeking Siswa mencari bantuan 

orang lain untuk 

menjelaskan materi yang 

tidak dipahami 

39, 40  2 

Total Item 40 
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Tabel 3.4  

Indikator Mental workload 

Dimensi Indikator 
No. 

Pertanyaan 

Jumlah 

Item 

Tuntutan 

Mental 

(Mental 

Demand)  

Tingkat aktivitas mental dan perseptual 

yang dibutuhkan selama mempelajari dan 

mengerjakan tugas materi klasifikasi 

tumbuhan (Contoh: mencari informasi, 

mengingat materi, menyimpulkan, 

mengambil keputusan, dan menghitung).  

1 1 

Tuntutan Fisik 

(Physical 

Demand) 

Tingkat aktivitas fisik yang diperlukan 

saat mempelajari dan mengerjakan tugas 

materi klasifikasi tumbuhan. 

2 1 

Tuntutan 

Waktu 

(Temporal 

Demand) 

Tingkat tekanan waktu yang dirasakan 

untuk mencapai target pembelajaran dan 

menyelesaikan tugas materi klasifikasi 

tumbuhan 

3 1 

Performa 

(Performance) 

Tingkat keberhasilan dan kepuasan yang 

Anda rasakan dalam mencapai target 

pembelajaran dan menyelesaikan 

tuntutan tugas materi klasifikasi 

tumbuhan. 

4 1 

Usaha (Effort) Tingkat usaha yang dikeluarkan baik 

secara mental maupun fisik saat 

mempelajari dan menyelesaikan tugas 

materi klasifikasi tumbuhan. 

5 1 

Tingkat 

Frustasi 

(Frustation 

Level) 

Tingkat perasaan tidak nyaman, putus 

asa, stress dibandingkan dengan perasaan 

nyaman, rasa syukur, dan kepuasan yang 

muncul selama mengerjakan tugas. 

6 1 

Total item 6 

Tabel 3.5  

Perbandingan Berpasangan Dimensi Mental workload 
No. Pasangan Dimensi 

1 Physical Demand atau Mental Demand 

2 Temporal Demand atau Mental Demand 

3 Performance atau Mental Demand 

4 Frustation Level atau Mental Demand 

5 Effort atau Mental Demand 

6 Temporal Demand atau Physical Demand 

7 Performance atau Physical Demand 

8 Frustation Level atau Physical Demand 

9 Effort atau Physical Demand 

10 Performance atau Temporal Demand 

11 Frustation Level atau Temporal Demand 

12 Effort atau Temporal Demand 

13 Frustation Level atau Performance 

14 Effort atau Performance 

15 Frustation Level atau Effort 

Skor akhir beban mental workload didapatkan dengan cara mengalikan 

skor peringkat (rating) dengan skor pembobotan (weighting), kemudian 

dijumlahkan dan dibagi 15 (jumlah perbandingan berpasangan). Setelah 
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itu, skor mental workload yang diperoleh dapat diintepretasikan menjadi 

tingkat mental workload dengan kategori yang sesuai (Tabel 3.6). 

Skor MWL =
∑ skor 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 dimensi ×  bobot dimensi 

15
 

Tabel 3.6  

Interpretasi Tingkat Mental workload 

Skor 
Interpretasi Tingkat Mental 

workload 

> 80 Berat 

50 – 80 Sedang 

< 50 Ringan 

 

3.4 Pengembangan Instrumen 

3.4.1 Uji Validitas Instrumen  

Uji validitas instrumen self-regulated learning dan mental workload 

pada penelitian ini menggunakan uji validitas isi dan uji validitas konstruk. 

Uji validitas isi dilakukan dengan cara meminta dosen pembimbing untuk 

mengevaluasi butir pernyataan meliputi kejelasan isi, akurasi bahasa, 

struktur kata, dan relevansi dengan indikator variabel. Sedangkan, uji 

validitas konstruk menggunakan analisis korelasi antara skor item dan skor 

faktor dengan bantuan program komputer SPSS. Uji validitas konstruk 

instrumen self-regulated learning dan tingkat mental workload dilakukan 

terhadap siswa kelas X SMA di Kota Bandung. Item instrumen dapat 

dikatakan valid apabila nilai korelasinya lebih besar dari nilai r kritis  

(Sugiyono & Susanto, 2015). 

3.4.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas item instrumen self-regulated learning dan mental 

workload menggunakan uji Cronbach’s Alpha dengan bantuan program 

komputer SPSS. Berikut adalah kategori interpretasi koefisien reliabilitas 

menurut Cohen dkk. (2007) (Tabel 3.7). 

Tabel 3.7  

Kategori Koefisien Reliabilitas 
Koefisien Reliabilitas  Interpretasi 

> 0.90 Reliabilitas sangat tinggi 

0.80 – 0.90 Reliabilitas tinggi 

0.70 – 0.79 Reliabilitas cukup 

0.60 – 0.69 Batas minimal reliabilitas 

< 0.60 Reliabilitas rendah, tidak diterima 
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3.4.3 Hasil Uji Coba Instrumen 

3.4.3.1 Hasil Uji Coba Instrumen Self-Regulated Learning 

Hasil uji coba instrumen self-regulated learning disajikan pada Tabel 

3.8. Reliabilitas pengukuran pada instrumen self-regulated learning 

berada pada tingkat sangat tinggi (α = 0.955). Berdasarkan hasil uji 

validitas item, terdapat tiga item yang tidak valid. Sebanyak 7,5% item 

tidak valid dan sebanyak 92,5% item valid. Ketiga item tersebut dapat 

digunakan setelah direvisi kembali kalimat pernyataannya. 

Tabel 3.8  

Hasil Uji Validitas Instrumen Self-regulated learning 

Domain Dimensi Subdomain 
No 

Butir 

r 

Hitung 

r Kritis 

(N = 34) Interpretasi Keputusan 

Motivasi Ekspetasi Control of 

learning 

beliefs 

1 0.664 0.339 Valid Digunakan 

2 0.565 0.339 Valid Digunakan 

Sel-efficacy 3 0.582 0.339 Valid Digunakan 

4 0.706 0.339 Valid Digunakan 

5 0.713 0.339 Valid Digunakan 

6 0.697 0.339 Valid Digunakan 

Nilai Intrinsic 

motivation 
7 0.647 0.339 Valid Digunakan 

8 0.794 0.339 Valid Digunakan 

Extrinsic 

motivation 
9 0.57 0.339 Valid Digunakan 

10 0.658 0.339 Valid Digunakan 

Task value 11 0.677 0.339 Valid Digunakan 

12 0.712 0.339 Valid Digunakan 

Afektif Test anxiety 13 0.62 0.339 Valid Digunakan 

14 0.751 0.339 Valid Digunakan 

Strategi 

Belajar 

Strategi 

Kognitif dan 

Metakognitif 

Rehearsal 15 0.792 0.339 Valid Digunakan 

16 0.734 0.339 Valid Digunakan 

Elaboration 17 0.755 0.339 Valid Digunakan 

18 0.756 0.339 Valid Digunakan 

19 0.694 0.339 Valid Digunakan 

Organization 20 0.751 0.339 Valid Digunakan 

21 0.609 0.339 Valid Digunakan 

Critical 

Thinking 
22 0.653 0.339 Valid Digunakan 

23 0.768 0.339 Valid Digunakan 

Metacognitive 

self-

regulation 

24 0.681 0.339 Valid Digunakan 

25 0.789 0.339 Valid Digunakan 

26 0.701 0.339 Valid Digunakan 

27 0.456 0.339 Valid Digunakan 

28 0.444 0.339 Valid Digunakan 

29 0.589 0.339 Valid Digunakan 
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Domain Dimensi Subdomain 
No 

Butir 

r 

Hitung 

r Kritis 

(N = 34) Interpretasi Keputusan 

30 0.674 0.339 Valid Digunakan 

31 0.139 0.339 Tidak Valid 

Digunakan 

setelah 

direvisi 

Strategi 

Manajemen 

Sumber 

Daya 

Time/study 

environment 
32 0.683 0.339 Valid Digunakan 

33 0.577 0.339 Valid Digunakan 

34 0.489 0.339 Valid Digunakan 

35 0.260 0.339 Tidak Valid 

Digunakan 

setelah 

direvisi 

Effort 

regulation 
36 0.711 0.339 Valid Digunakan 

37 0.009 0.339 Tidak Valid 

Digunakan 

setelah 

direvisi 

Peer-learning 38 0.649 0.339 Valid Digunakan 

Help-seeking 39 0.431 0.339 Valid Digunakan 

40 0.544 0.339 Valid Digunakan 

 

3.4.3.2 Hasil Uji Coba Instrumen Tingkat Mental workload 

Hasil uji coba instrumen tingkat mental workload disajikan pada Tabel 

3.9. Reliabilitas pengukuran pada instrumen tingkat mental workload 

berada pada tingkat cukup reliabel (α = 0.742). Berdasarkan hasil uji 

validitas item, semua item valid sehingga dapat langsung digunakan. 

Tabel 3.9  

Hasil Uji Validitas Instrumen Tingkat Mental workload 

Dimensi No item r Hitung 
r Kritis 

(N = 42) 
Interpretasi Keputusan 

Tuntutan Mental 

(Mental Demand)  
1 0.66 0.304 Valid Digunakan 

Tuntutan Fisik 

(Physical Demand) 
2 0.64 0.304 Valid 

Digunakan 

Tuntutan Waktu 

(Temporal Demand) 
3 0.744 0.304 Valid 

Digunakan 

Performa 

(Performance) 
4 0.353 0.304 Valid 

Digunakan 

Usaha (Effort) 5 0.716 0.304 Valid Digunakan 

Tingkat Frustasi 

(Frustation Level) 
6 0.819 0.304 Valid Digunakan 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu 

tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. 
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3.5.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan meliputi perancangan proposal penelitian berdasarkan 

hasil kajian literatur; penyusunan instrumen self-regulated learning dan 

tingkat mental workload berupa kuesioner; judgment instrumen penelitian 

dilakukan oleh dosen pembimbing; perizinan uji coba instrumen ke sekolah, 

instrumen diuji coba kepada siswa kelas X SMA; uji validitas dan 

reliabilitas instrumen berdasarkan data yang telah didapatkan; instrumen 

direvisi berdasarkan hasil uji validitas; penyusunan perangkat pembelajaran 

retrieval practice; serta perizinan penelitian ke sekolah. 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan tiga kali sesi pembelajaran materi 

klasifikasi tumbuhan pada kelas retrieval practice dan kelas konvensional. 

Pada kelas retrieval practice diberikan intervensi strategi belajar tambahan 

di luar jam pembelajaran berupa strategi retrieval practice, sedangkan kelas 

konvensional tidak diberikan strategi belajar tambahan apapun. Di luar jam 

pelajaran, kelas konvensional hanya mengerjakan tugas terstruktur 

mengenai materi klasifikasi tumbuhan.  

Sosialisasi strategi retrieval practice diberikan kepada kelas retrieval 

practice di awal pembelajaran. Pada saat sosialisasi, siswa dipersilahkan 

untuk memilih jadwal strategi retrieval practice yang akan dilakukan. Siswa 

memilih jadwal sesi retrieval practice sebanyak satu kali di luar jam 

pelajaran setiap pekannya secara asynchronous melalui Google form. Jeda 

waktu antar setiap sesi pembelajaran dengan retrieval practice adalah dua 

hari, sedangkan jeda waktu antar sesi retrieval practice terakhir dengan 

ujian adalah empat hari. Pada setiap sesi retrieval practice, siswa diberikan 

kuis yang berisi soal pilihan ganda mengenai materi yang telah dipelajari 

pada pekan tersebut. Selanjutnya, siswa diberikan feedback setalah tiga hari 

dari pelaksanaan sesi retrieval practice. Feedback yang diberikan berisi 

mengenai pembahasan soal retrieval practice, skor retrieval practice siswa, 

dan letak kesalahan jawaban siswa yang perlu diperbaiki supaya siswa dapat 

mengevaluasi pemahaman mereka mengenai materi yang telah dipelajari. 

Berikut ini adalah skema jadwal strategi retrieval practice setiap pekannya. 
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Hari Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis 

Kegiatan  KBM  RP   Feedback  KBM 

Gambar 3.1 Jadwal Strategi Retrieval practice Klasifikasi Tumbuhan 

di Kelas Retrieval practice.  
KBM: Kegiatan belajar mengajar di kelas secara tatap muka; RP: strategi belajar 

retrieval practice; dan Feedback: feedback atas hasil retrieval practice siswa.  

Selanjutnya, pengambilan data self-regulated learning dilakukan pada 

saat awal pembelajaran (pretest) dan setelah melalui tiga kali materi 

klasifikasi tumbuhan (postest). Sedangkan, pengambilan data mental 

workload siswa diukur secara longitudinal pada tiga waktu yang berbeda di 

setiap akhir sesi retrieval practice dan strategi konvensional dilakukan. 

Gambaran pelaksanaan penelitian secara rinci dijelaskan pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10  

Gambaran Pelaksanaan Penelitian pada Kelas Retrieval practice dan 

Konvensional 
Tahapan 

Penelitian 

Perlakuan 

Kelas Retrieval practice Kelas Konvensional 

Pertemuan I • Pengenalan strategi retrieval 

practice, meliputi definisi, 

pentingnya strategi tersebut 

dilakukan, manfaat, serta 

metode retrieval practice 

secara umum  

• Siswa diberikan kuesioner self-

regulated learning (Pretest) 

• Pembelajaran klasifikasi 

tumbuhan I: klasifikasi 

tumbuhan dan karakteristik 

empat divisi tumbuhan, yaitu 

Bryophyta, Pteridophyta, 

Gymnospermae, dan 

Angiospermae. 

• Penjelasan mengenai rencana 

pembelajaran yang akan 

dilakukan. 

• Siswa diberikan kuesioner self-

regulated learning (Pretest) 

• Pembelajaran klasifikasi 

tumbuhan I: klasifikasi 

tumbuhan dan karakteristik 

setiap divisi tumbuhan yaitu 

Bryophyta, Pteridophyta, 

Gymnospermae, dan 

Angiospermae. 

Sesi di luar jam 

pelajaran I 

(Asynchronous) 

• Siswa diberikan tugas 

terstruktur berupa LKPD 

mengenai karakteristik empat 

Divisi tumbuhan. LKPD 

dikerjakan secara 

berkelompok. 

• Sesi Retrieval practice I 

Siswa diberikan kuis mengenai 

materi klasifikasi tumbuhan I 

sebanyak satu kali dalam 

sepekan. Siswa tidak 

diperbolehkan untuk mencari 

• Siswa diberikan tugas 

terstruktur berupa LKPD 

mengenai karakteristik empat 

Divisi tumbuhan. LKPD 

dikerjakan secara berkelompok 

• Siswa diberikan kuesioner 

tingkat mental workload 
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Tahapan 

Penelitian 

Perlakuan 

Kelas Retrieval practice Kelas Konvensional 

jawaban dari sumber lain 

selama mengerjakan kuis. 

• Siswa mendapatkan feedback 

secara personal. 

• Siswa diberikan kuesioner 

tingkat mental workload. 

Pertemuan II • Pembelajaran klasifikasi 

tumbuhan II: identifikasi 

karakteristik tumbuhan yang 

diamati dan mengaplikasikan 

klasifikasi numerik dengan 

membuat fenogram dan 

kladogram. 

• Pembelajaran klasifikasi 

tumbuhan II: identifikasi 

karakteristik tumbuhan yang 

diamati dan mengaplikasikan 

klasifikasi numerik dengan 

membuat fenogram dan 

kladogram. 

Sesi di luar jam 

pelajaran II 

(Asynchronous) 

• Siswa diberikan tugas 

terstruktur berupa LKPD 

mengenai karakteristik 

tumbuhan dan klasifikasi 

numerik. LKPD dikerjakan 

secara berkelompok. 

• Sesi Retrieval practice II 

Siswa diberikan kuis mengenai 

materi klasifikasi tumbuhan II 

sebanyak satu kali dalam 

sepekan. Siswa tidak 

diperbolehkan untuk mencari 

jawaban dari sumber lain 

selama mengerjakan kuis. 

• Siswa mendapatkan feedback 

secara personal. 

• Siswa diberikan kuesioner 

tingkat mental workload. 

• Siswa diberikan tugas 

terstruktur berupa LKPD 

mengenai karakteristik 

tumbuhan dan klasifikasi 

numerik. LKPD dikerjakan 

secara berkelompok. 

• Siswa diberikan kuesioner 

mental workload. 

 

Pertemuan III • Pembelajaran klasifikasi 

tumbuhan III: metagenesis 

Bryophyta dan metagenesis 

Pterydophyta. 

• Pembelajaran klasifikasi 

tumbuhan III: metagenesis 

Bryophyta dan metagenesis 

Pterydophyta. 

Sesi di luar jam 

pelajaran II 

(Asynchronous) 

• Siswa diberikan tugas 

terstruktur berupa LKPD 

mengenai metagenesis 

Bryophyta dan metagenesis 

Pterydophyta. LKPD 

dikerjakan secara 

berkelompok. 

• Sesi Retrieval practice III 

Siswa diberikan kuis mengenai 

materi klasifikasi tumbuhan III 

sebanyak satu kali dalam 

sepekan. Siswa tidak 

• Siswa diberikan tugas 

terstruktur berupa LKPD 

mengenai metagenesis 

Bryophyta dan metagenesis 

Pterydophyta. LKPD dikerjakan 

secara berkelompok. 

• Siswa diberikan kuesioner 

mental workload. 
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Tahapan 

Penelitian 

Perlakuan 

Kelas Retrieval practice Kelas Konvensional 

diperbolehkan untuk mencari 

jawaban dari sumber lain 

selama mengerjakan kuis. 

• Siswa mendapatkan feedback 

secara personal. 

• Siswa diberikan kuesioner 

tingkat mental workload. 

Ujian materi 

klasifikasi 

tumbuhan 

• Siswa diberikan soal ujian 

materi klasifikasi tumbuhan 

yang telah dipelajari 

• Siswa diberikan kuesioner self-

regulated learning (posttest)  

• Siswa diberikan soal ujian 

materi klasifikasi tumbuhan 

yang telah dipelajari 

• Siswa diberikan kuesioner self-

regulated learning (posttest)  

  

3.5.3 Tahap Akhir 

Tahap akhir meliputi pengolahan dan analisis data hasil penelitian serta 

penyusunan naskah skripsi. 

1. Data pretest dan posttest self-regulated learning siswa kelas retrieval 

practice dan konvensional diolah serta dianalisis menggunakan 

program aplikasi SPSS untuk melihat perbedaan self-regulated 

learning siswa menggunakan strategi retrieval practice dan strategi 

konvensional. 

2. Data tingkat mental workload siswa kelas retrieval practice dan 

konvensional diolah serta dianalisis menggunakan program aplikasi 

SPSS untuk melihat perbedaan tingkat mental workload siswa 

menggunakan strategi retrieval practice dan strategi konvensional 

pada setiap pekannya. 

3. Terakhir, naskah skripsi disusun. Hasil analisis data dibahas dan 

dibandingkan dengan temuan terdahulu.  

 

3.6 Analisis Data 

Data self-regulated learning dan mental workload yang telah diperoleh 

diolah, kemudian dianalisis dengan mengacu pada rumusan masalah dan 

pertanyaan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan bantuan 

software SPSS. Berikut tahapan proses pengolahan data dan analisis data. 

3.6.1 Uji Prasyarat 
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Data self-regulated learning dan mental workload siswa dilakukan uji 

prasyarat terlebih dahulu, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 

linieritas. Uji prasyarat dilakukan untuk mengetahui jenis analisis statistik 

yang akan diigunakan, yaitu antara analisis statistik parametrik dan non-

parametrik. Uji normalitas data digunakan Shapiro-Wilk, sedangkan uji 

homogenitas data digunakan Levene’s test. Hasil uji normalitas dan 

homogenitas data self-regulated learning siswa disajikan pada Tabel 3.11. 

Semua kelompok data self-regulated learning siswa kelas retrieval practice 

dan konvensional berdistribusi normal dan homogen. 

Tabel 3.11  

Hasil Uji Prasyarat Data Self-regulated learning Siswa 

Kelompok Data N 

Uji Normalitas  

(Shapiro-Wilk) 

Uji Homogenitas 

(Levene’s test) 

p-

value 
Interpretasi p-value Interpretasi 

Pretest 

Self-

regulated 

learning 

Kelas retrieval 

practice 
18 0.882 

Data 

berdistribusi 

normal 

0.895 Data 

berdistribus 

homogen 

Kelas 

konvensional 
19 0.05 

Data 

berdistribusi 

normal 

Posttest 

Self-

regulated 

learning 

Kelas retrieval 

practice 
18 1.00 

Data 

berdistribusi 

normal 

Kelas 

konvensional 
19 0.923 

Data 

berdistribusi 

normal 

 

Selanjutnya, hasil uji normalitas dan homogenitas data tingkat mental 

workload siswa disajikan pada Tabel 3.12. Sama halnya dengan data self-

regulated learning siswa, semua kelompok data tingkat mental workload 

siswa kelas retrieval practice dan konvensional berdistribusi normal dan 

homogen. Berdasarkan hasil uji prasyarat tersebut, analisis data self-

regulated learning dan tingkat mental workload siswa dilakukan dengan 

menggunakan analisis statistik parametrik. 

 

Tabel 3.12 

Hasil Uji Prasyarat Data Tingkat Mental Workload Siswa 

Kelompok Data N 

Uji Normalitas  

(Shapiro-Wilk) 

Uji Homogenitas 

(Levene’s test) 

p-

value 
Interpretasi p-value Interpretasi 
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Mental 

workload 

Pekan ke-1 

Kelas retrieval 

practice 
18 0.658 

Data 

berdistribusi 

normal 

0.134 Data 

berdistribusi 

homogen 

Kelas 

konvensional 
19 0.807 

Data 

berdistribusi 

normal 

Mental 

workload 

Pekan ke-2 

Kelas retrieval 

practice 
18 0.473 

Data 

berdistribusi 

normal 

Kelas 

konvensional 
19 0.22 

Data 

berdistribusi 

normal 

Mental 

workload 

Pekan ke-3 

Kelas retrieval 

practice 
18 0.423 

Data 

berdistribusi 

normal 

Kelas 

konvensional 
19 0.662 

Data 

berdistribusi 

normal 

Rata-Rata 

skor MWL 

dari 3 

pekan 

Kelas retrieval 

practice 
18 0.318 

Data 

berdistribusi 

normal 

Kelas 

konvensional 
19 0.535 

Data 

berdistribusi 

normal 

Uji linieritas dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan analisis 

korelasi variabel self-regulated learning siswa dan tingkat mental workload 

siswa. Hasil uji linieriatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier 

antara variabel self-regulated learning siswa dan tingkat mental workload 

siswa, F (32) = 1.66, p = 0.382. Dengan begitu, asumsi linieritas dapat 

terpenuhi dan uji korelasi variabel self-regulated learning siswa dan tingkat 

mental workload siswa dapat dilakukan. 

 

3.6.2 Analisis Perbedaan Self-Regulated Learning dan Mental Workload 

Siswa SMA Menggunakan Strategi Retrieval Practice dengan 

Konvensional Setelah Pembelajaran Materi Klasifikasi 

Tumbuhan 

Data pretest dan posttest self-regulated learning siswa pada kelas 

retrieval practice dan konvensional dianalisis perbedaannya secara statistik 

menggunakan independent samples t-test. Kemudian, skor self-regulated 

learning siswa dikategorisasi menjadi tiga tingkatan self-regulated learning, 

yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi. Penentuan kategori self-regulated 

learning siswa didasarkan pada skor total kuesioner self-regulated learning. 

Acuan Interpretasi skor self-regulated learning menjadi tiga kategori dapat 
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dilihat pada Tabel 3.13. Hal ini dilakukan untuk melihat lebih jelas posisi 

perbedaan self-regulated learning kelas retrieval practice dan kelas 

konvensional.  

Tabel 3.13  

Interpretasi Kategori Self-regulated learning 

Skor (X) Interpretasi   

X > 280 Tinggi 

160 < X ≤ 280 Sedang 

X ≤ 160 Rendah 

Lebih lanjut, perbedaan tingkat mental workload siswa kelas retrieval 

practice dan konvensional akan dianalisis melalui data skor tingkat mental 

workload siswa pada setiap pekannya (pekan ke-1, 2, 3) dan rata-rata skor 

tingkat mental workload siswa dari tiga pekan pembelajaran klasifikasi 

tumbuhan. Analisis perbedaan dilakukan secara statistik menggunakan 

independent samples t-test. Kemudian, skor tingkat mental workload siswa 

dikategorisasi menjadi tiga tingkatan mental workload, yaitu kategori 

ringan, sedang, dan berat. Penentuan kategori tingkat mental workload 

siswa didasarkan pada skor total kuesioner mental workload. Acuan 

konversi skor tingkat mental workload siswa berdasarkan pada Tabel 3.6. 

Setelah didapatkan data kategori tingkatan self-regulated learning dan 

tingkat mental workload siswa, setiap kategori dihitung frekuensi dan 

persentasenya terhadap jumlah siswa di setiap kelas. Kemudian data 

frekuensi kategori self-regulated learning dan tingkat mental workload 

siswa disajikan dalam bentuk tabel. 

3.6.3 Analisis Hubungan Self-Regulated Learning dengan Mental 

Workload Siswa SMA Menggunakan Strategi Retrieval Practice 

dan Konvensional Setelah Pembelajaran Materi Klasifikasi 

Tumbuhan 

Hubungan self-regulated learning dengan mental workload siswa 

dianalisis dengan melihat skor posttest self-regulated learning dan skor 

mental workload siswa setiap pekannya serta rata-rata skor mental workload 

dari tiga pekan pada kelas retrieval practice dan konvensional. Hubungan 

antar kedua variabel dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson-product 
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moment. Besar pengaruh koefisien korelasi  ditentukan berdasarkan kriteria 

pada Tabel 3.14 (Cohen dkk., 2007). 

Tabel 3.14  

Kategori Koefisien Korelasi 

Koefisien Korelasi Interpretasi 

< 0 +/- 0.1 Sangat lemah 

< 0 +/- 0.3 Lemah   

< 0 +/- 0.5 Sedang  

< 0 +/- 0.8 Kuat  

≥ +/- 0.8 Sangat Kuat 


