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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Definisi Operasional 

Dalam penelitian variabel-variabel yang didefinisikan secara operasional 

sebagai berikut. 

1. Home-based experiment 

Dalam penelitian ini, home-based experiment  didefinisikan sebagai penerapan 

kegiatan praktikum biologi yang dilakukan di rumah dengan mengacu 

pembelajaran inkuiri laboratorium terbimbing. Kegiatan Home-based 

experiment dilakukan saat siswa melaksanakan proyek biobaterai meliputi 

observasi fenomena atau permasalahan, manipulasi dengan merancang 

eksperimen, generalisasi dan verifikasi dengan siswa mempresentasikan hasil, 

diskusi, serta masukan dari guru, dan aplikasi berupa penguatan pada faktor 

lain. Kegiatan home-based experiment  yang dilaksanakan siswa di ukur 

dengan penilaian kinerja.  

2. E-learning  

Pembelajaran E-learning  dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kegiatan 

pembelajaran yang penyampaian bahan ajar dan proses pembelajaran 

dilakukan secara daring yaitu synchronous dan asynchronous. Respon siswa 

terhadap pembelajaran e-learning  di ukur dengan angket respon siswa.  

3. Kemampuan Berpikir Kritis  

Keterampilan berpikir kritis didefinisikan sebagai skor tes  untuk kemampuan 

bernalar efektif, menggunakan sistem berpikir, memberi pertimbangan serta 

mengambil keputusan, dan memecahkan suatu masalah. Keterampilan berpikir 

kritis siswa diukur dengan indikator yang mengadaptasi 21st Century Skills 

Standards Rubric berupa soal esai yang diberi skor.  

Desain Penelitian 

Jenis penelitian digunakan yaitu pre-eksperimen. Penelitian dilaksanakan 

dengan desain one group pre-test post-test yang terdiri dari satu kelompok 

eksperimen. Desain ini dipilih karena sulitnya mendapatkan kelompok kontrol pada 

saat pembelajaran jarak jauh. Pada desain ini, siswa mengerjakan soal berupa pre-
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test untuk mengetahui keadaan awal mengenai keterampilan berpikir kritis siswa. 

Berikut rancangan penelitian menggunakan kuasi eksperimen yang disajikan pada 

tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian 

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test 

Kelompok Penelitian O1 X1 O2 

Keterangan : 

O1 : Pelaksanaan tes awal 

O2 : Pelaksanaan tes akhir 

X1: Pembelajaran dengan home-based experiment  melalui e-learning 

Kelompok penelitian dilakukan pembelajaran home-based experiment  

melalui e-learning. Pelaksanaan home-based experiment  difokuskan pada kegiatan  

praktikum pemanfaatan limbah biomassa menjadi biobaterai secara daring dan guru 

membimbing siswa melalui zoom meeting secara synchronous dan whatsapp group 

untuk pelaksanaan asynchronous. Selama proses pembelajaran guru sepenuhnya 

hadir di dalam kelas untuk memantau dan membimbing siswa.  

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah keterampilan berpikir kritis siswa kelas 10 IPA 

SMA salah satu sekolah di kota Bandung. Sampel yang digunakan adalah 

keterampilan berpikir kritis siswa kelas 10 IPA. Sebanyak tiga kelas digunakan 

dalam penelitian dengan jumlah peserta sebanyak 106 siswa, namun hanya 53 yang 

terlibat dalam penelitian karena sebagian siswa tidak memiliki semua data yang 

diperlukan dalam penelitian di akhir pengumpulan data. Sampel penelitian 

ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive samping 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016 hal. 

67). Dasar penentuan sampel yaitu dengan pertimbangan tidak memungkinkannya 

membuat kelas baru di sekolah serta keterampilan dasar siswa berdasarkan 

pengalaman belajar sebelumnya yang terbiasa melaksanakan praktikum dan siswa 

memiliki perangkat elektronik seperti ponsel atau laptop dan akses internet 

dikarenakan pembelajaran dilaksanakan melalui e-learning. 
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Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian akan disusun menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra-

penelitian, tahap penelitian, dan tahap pasca penelitian. Pada tahap pra-penelitian, 

terdapat beberapa langkah persiapan sebelum melakukan penelitian. Tahap pra-

penelitian dirinci di bawah ini. 

1. Mengidentifikasi permasalahan  

Peneliti mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti berdasarkan studi 

pendahuluan. dengan melaksanakan studi pendahuluan. Identifikasi masalah 

dilaksanakan dengan mengkaji beberapa pustaka literatur. Dilakukan juga 

penyusunan proposal penelitian yang akan digunakan dalam seminar proposal.  

2. Penyusunan perangkat pembelajaran  

Perangkat pembelajaran disusun oleh  peneliti yang terdiri dari RPP, video 

demonstrasi eksperimen biobaterai, LKPD yang akan digunakan. 

Pembelajaran disusun secara daring sehingga siswa dapat melaksanakan 

eksperimen di rumah yang dilaksanakan melalui e-learning dengan 

memanfaatkan zoom meeting dan whatsapp grup sebagai sarana komunikasi 

dengan siswa dan google form dan google drive sebagai sarana untuk 

memantau pekerjaan siswa dan pengumpulan tugas.  

3. Penyusunan dan  judgement instrumen penelitian 

Penelitian kemudian menyusun instrumen penelitian yang terdiri atas penilaian 

kemampuan berpikir, penilaian kinerja dan angket respon siswa. Instrumen 

yang sudah di susun diserahkan kepada dosen ahli untuk dilakukan judgement. 

Kemudian untuk instrumen keterampilan berpikir kritis dilakukan uji coba 

yang diberikan kepada siswa. 

4. Perizinan lokasi penelitian 

Peneliti melakukan perizinan ke sekolah yang akan dijadikan lokasi penelitian. 

Peneliti melakukan diskusi dengan guru disekolah untuk mengetahui kondisi 

siswa di masing-masing kelas. Selanjutnya peneliti menentukan kelas yang 

akan digunakan sebagai sampel penelitian dengan izin guru disekolah.  

 Selanjutnya, tahap pelaksanaan penelitian dengan pembelajaran 

dilaksanakan melalui zoom meeting dan whatsapp grup. Penelitian dimulai 

dengan pembelajaran melalui zoom meeting yang diawali dengan pemberian soal 

pre-test selama 20 menit terkait dengan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, 
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dilaksanakan pembelajaran kerusakan lingkungan dan pelestarian lingkungan 

sebagai konsep dasar mengenai perubahan lingkungan. Setelah dilaksanakan 

pembelajaran mengenai perubahan lingkungan, dilaksanakan pembelajaran home-

based experiment  dengan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Kegiatan 

diawali dengan Observasi siswa dengan ditampilkan video demonstrasi 

pemanfaatan limbah menjadi biobaterai. Semua siswa diberikan LKPD yang 

disusun untuk mengarahkan siswa melaksanakan eksperimen mengenai 

biobaterai. Dengan LKPD tersebut siswa dibimbing untuk membuat rancangan 

eksperimen biobaterai. Rancangan siswa dimulai dari penentuan judul, rumusan 

masalah dan variabel eksperimen berdasarkan fenomena yang diberikan, 

menentukan alat, bahan, dan langkah kerja serta menentukan rancangan tabel 

untuk data yang didapat. Dalam tahap manipulasi pembelajaran dilaksanakan 

secara asynchronous melalui whatsapp grup. Siswa dibimbing untuk merancang 

eksperimen bersama  dengan kelompoknya di luar jam pelajaran. Guru hanya 

bertugas untuk mengarahkan siswa dengan memberi masukan dan berdiskusi. 

Berikut adalah rencana pelaksanaan penelitian yang disajikan dalam tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Rencana Pelaksanaan Penelitian 

Pertemuan 
Sintak 

Pembelajaran 

Kelompok dengan Pembelajaran Home-based experiment 

Melalui e-learning 

1 

 Siswa diberi pre-test 

Observasi 

• Guru membagikan LKPD dan menampilkan video 

demonstrasi mengenai percobaan biobaterai 

• Siswa mengamati video demonstrasi mengenai 

eksperimen biobaterai menggunakan limbah kulit 

pisang. 

• Guru sambil menekankan apa variabel penelitiannya 

sekaligus memberi contoh berdasarkan video yang 

ditayangkan (tentang var bebas, terikat, kontrol, 

perlakuan, parameter, data yang diambil, diolah dan 

sajikan dalam bentuk grafik) 

Manipulasi 

• Guru meminta siswa untuk mendeskripsikan potensi 

jenis atau konsentrasi limbah yang dapat dijadikan 

biobaterai berdasarkan video yang disajikan 

• Siswa ditugaskan untuk berdiskusi bersama 

kelompoknya masing-masing untuk merancang 

percobaan pada kegiatan 1 di LKPD  selama 3 hari. 

Hasil rancangan dikumpulkan untuk diberikan saran dan 

masukan serta persetujuan dari guru (asynchronous) 

pada hari berikutnya. 

• Siswa ditugaskan untuk melaksanakan percobaan secara 

asynchronous setelah rancangan mendapat masukan 

dari guru. 
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Pertemuan 
Sintak 

Pembelajaran 

Kelompok dengan Pembelajaran Home-based experiment 

Melalui e-learning 

2 

Generalisasi 

• Setiap kelompok siswa mempresentasikan hasil 

percobaan biobaterai 

• Siswa melaksanakan diskusi dengan memberikan 

pertanyaan, sanggahan kepada penampil 

• Siswa juga memberikan masukan terkait percobaan 

yang dilaksanakan penampil 

Verifikasi 
• Guru memberikan masukan, komentar atau 

membenarkan pekerjaan siswa dari penampilan yang 

siswa laksanakan 

Aplikasi 
• Guru memberikan penguatan kepada siswa untuk 

menghasilkan percobaan dengan variabel/faktor yang 

lain selain percobaan yang telah dirancangnya 

  Siswa diberi post-test 

Sumber: Lampiran 1 

Setelah rancangan siswa diberi masukan dan disetujui oleh guru, siswa 

diinstruksikan untuk melaksanakan eksperimen sesuai dengan rancangan yang telah 

dibuat. Pelaksanaan kegiatan eksperimen dilakukan di rumah oleh kelompok siswa 

dengan menggunakan alat dan bahan yang tersedia di rumah berdasarkan rancangan 

sebelumnya. Tahap generalisasi siswa melaksanakan presentasi dan dilakukan 

diskusi dengan kelompok siswa lainnya. Di akhir presentasi guru akan memberikan 

masukan kepada siswa sebagai bentuk verifikasi. Terakhir tahap aplikasi guru 

memberikan penguatan kepada siswa dengan memberi contoh atau pertanyaan 

terkait dengan variabel atau faktor lain selain percobaan yang telah dirancang.  

Terakhir tahap pasca penelitian yang digunakan untuk penyelesaian skripsi. 

Tahap penyelesaian skripsi dilakukan dengan memberikan nilai hasil tes 

keterampilan berpikir kritis siswa. Selanjutnya hasil dari penilaian dilakukan 

pengolahan data kemampuan berpikir kritis , penilaian kinerja siswa dan angket 

respon siswa. Data yang telah di olah dilakukan analisis berupa penyajian data serta 

penyusunan pembahasan penelitian. Tahap akhir dari penyelesaian skripsi 

dilaksanakan dengan membuat laporan secara tertulis.  
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Alur Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan menempuh beberapa tahap. Mulai dari tahap 

persiapan untuk pengajuan proposal hingga penyusunan karya tulis sebagai laporan 

akhir penelitian. Adapun tahapan-tahapan penelitian dimulai dari persiapan hingga 

penyusunan laporan dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut ini 

  Gambar 3.1 Alur penelitian 
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Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan pada penelitian terdiri dari beberapa jenis, di 

antaranya: berupa soal esai sejumlah 13 butir untuk mengukur penguasaan konsep  

serta keterampilan berpikir kritis siswa yang diadaptasi dari 21st century skills 

standard rubrics, penilaian kinerja siswa dan angket respon siswa terkait dengan 

keterlaksanaan pembelajaran home-based experiment  melalui e-learning .  

1. Instrumen tes keterampilan berpikir kritis  

Tes keterampilan berpikir kritis dilaksanakan sebelum pembelajaran sebagai 

pre-test dan setelah pembelajaran sebagai post-test. Tes ini berfungsi untuk 

mengukur seberapa jauh keterampilan berpikir kritis . Tes berupa soal esai 

yang berjumlah 13 soal. Tes mengadaptasi dari indikator rubrik keterampilan 

berpikir kritis siswa dari 21st century skills standard rubrics disajikan pada 

tabel 3.3 dan tabel 3.4. 

Tabel 3.3 Komponen dan Indikator Keterampilan Abad 21 Siswa 

Keterampilan 

Abad 21  indikator  Sub Indikator  

Berpikir Kritis  

Bernalar 

Efektif  

Menggunakan penalaran secara induktif dan deduktif 

untuk memecahkan masalah  

Menggunakan  

Sistem 

Berpikir  

Menganalisis bagaimana setiap bagian yang ada 

berinteraksi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih 

kompleks  

Memberi  

Penilaian  dan  

Mengambil  

Keputusan  

Menganalisis dan mengevaluasi evidence, claim, belief, 

argument  

Menganalisis dan mengevaluasi sudut pandang 

alternatif secara efektif 

Secara aktif mesinstesis dan membuat hubungan antara 

informasi dan argumen 

Secara efektif menafsirkan informasi dan menarik 

kesimpulan berdasarkan analisis 

Merefleksikan secara kritis pengalaman dan proses 

belajar 

Memecahkan  

Suatu Masalah  

Memecahkan masalah dengan mengajukan alternatif 

solusi  

(Sumber : 21st century Skills Standard Rubrics)  
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Keterampilan Berpikir Kritis  

Indikator  Sub Indikator  
Jumlah 

Soal 

Bernalar 

Efektif  

Menggunakan penalaran secara induktif dan deduktif untuk 

memecahkan masalah  

2 

Menggunakan  

Sistem 

Berpikir  

Menganalisis bagaimana setiap bagian yang ada berinteraksi 

untuk menghasilkan sesuatu yang lebih kompleks  

1 

Memberi  

Penilaian  dan  

Mengambil  

Keputusan  

Menganalisis dan mengevaluasi evidence, claim, belief, 

argument  

2 

Menganalisis dan mengevaluasi sudut pandang alternatif secara 

efektif 

2 

Mensintesis dan membuat hubungan antara informasi dan 

argumen 

2 

Menafsirkan informasi dan menarik kesimpulan berdasarkan 

analisis 

1 

Merefleksikan secara kritis pengalaman dan proses belajar 2 

Memecahkan  

Suatu Masalah  

Memecahkan masalah dengan mengajukan alternatif solusi  1 

Jumlah 
13 

2. Instrumen Penilaian Kinerja Siswa 

Instrumen penilaian kinerja pada penelitian ini berupa task dan rubik untuk 

menilai proses praktikum pemanfaatan limbah biomassa menjadi biobaterai 

yang dilaksanakan oleh siswa. Instrumen penilaian kinerja mengadaptasi dari 

keterampilan proses capaian pembelajaran mata pelajaran biologi SMA 

kurikulum prototipe biologi SMA kelas X. Instrumen terdiri dari enam kriteria 

yang akan dinilai dalam rancangan dan hasil produk. Dalam pemberian skor 

untuk penilaian kinerja diberikan dalam bentuk ranting scale, dengan skor 1 

sampai 4 (1= Kurang Baik, 2=Cukup Baik, 3= Baik, 4=Sangat Baik). 

Instrumen sebelum digunakan akan melalui proses judgement oleh dosen ahli. 

Komponen indikator instrumen penilaian kinerja siswa disajikan pada tabel 

3.5. 

Tabel 3.5 Komponen Indikator Penilaian Kinerja Siswa 

No. Indikator Kriteria Penilaian 

1 Mengamati  
Mampu memilih alat bantu yang tepat untuk melakukan 

pengukuran dan pengamatan.  
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No. Indikator Kriteria Penilaian 

2 
Mempertanyakan dan 

memprediksi 

Mengidentifikasi pertanyaan dan permasalahan yang 

dapat diselidiki secara ilmiah.  

3 
Merencanakan dan 

melakukan penyelidikan 

Peserta didik merencanakan penyelidikan ilmiah dan 

melakukan langkah-langkah operasional berdasarkan 

referensi yang benar untuk menjawab pertanyaan/ 

permasalahan ilmiah  

Peserta didik melakukan pengukuran atau 

membandingkan variabel terikat dengan menggunakan 

alat yang sesuai  

4 
Memproses, menganalisis 

data dan informasi 

Menafsirkan informasi yang didapatkan dengan jujur dan 

bertanggung jawab  

Menganalisis menggunakan alat dan metode yang tepat 

menilai relevansi informasi yang ditemukan dengan 

mencantumkan referensi rujukan 

menyimpulkan hasil penyelidikan. 

5 Mengevaluasi dan refleksi 

Mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan 

teori yang ada. 

Menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses 

penyelidikan dan efeknya pada data. 

Menunjukkan permasalahan pada metodologi dan 

mengusulkan saran perbaikan untuk proses penyelidikan 

selanjutnya. 

6 Mengomunikasikan hasil  

Mengomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh 

termasuk di dalamnya pertimbangan keamanan, 

lingkungan, dan etika yang ditunjang dengan argumen, 

bahasa serta konvensi sains yang sesuai konteks 

penyelidikan.  

Menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format yang 

ditentukan 

Sumber : Keterampilan Proses Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Biologi SMA 

3. Instrumen Non Tes Angket Respon Siswa  

Instrumen angket respon siswa digunakan untuk menganalisis respon siswa 

terhadap pembelajaran home-based experiment  melalui e-learning  yang 

diterapkan. Instrumen terdiri dari 12 pertanyaan dengan skala likert lima poin. 

Instrumen sebelum digunakan akan melalui proses judgement oleh dosen ahli. 

Angket respon siswa digunakan setelah melaksanakan pembelajaran 

berlangsung. Adapun kisi-kisi angket respon siswa disajikan pada tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 Kisi-kisi Angket Respon Siswa 

No. Komponen 

Nomor Angket 

Respon 

Positif Negatif 

1.  Kegiatan Belajar mengajar e-learning  home-based experiment  1 2 

2.  
Ketertarikan dan motivasi dalam e-learning  home-based 

experiment   
3 4 

3.   Partisipasi dalam e-learning  home-based experiment  5 6 

4.  
Hambatan dalam pembelajaran e-learning  home-based 

experiment  
7 8 

5.  Efek pembelajaran e-learning  home-based experiment   9 10 

6.  
Peningkatan keterampilan berpikir kritis melalui penerapan e-

learning  home-based experiment    
11 12 

 
Jumlah  6 6 

Pada penelitian ini, pembelajaran dilaksanakan dengan kegiatan home-based 

experiment melalui e-learning dengan menerapkan inkuiri terbimbing. 

Pembelajaran dilakukan dengan siswa merencanakan dan membuat biobaterai dari 

limbah biomassa kulit buah berdasarkan fenomena permasalahan lingkungan. 

Kegiatan home-based experiment memanfaatkan alat dan bahan yang tersedia 

dirumah siswa sehingga memberikan pengalaman belajar yang otentik kepada 

siswa (Robledo, 2021). Dengan kegiatan home-based experiment diharapkan siswa 

mampu melatih keterampilan berpikir kritis dengan mengidentifikasi masalah, 

merumuskan hipotesis, serta merancang dan melakukan eksperimen. Selain itu, 

dalam kegiatan home-based experiment yang dilaksanakan siswa diukur dengan 

penilaian proses kinerja siswa. Berikut adalah hubungan keterampilan berpikir 

kritis siswa dengan kegiatan home-based experiment serta penilaian proses kinerja 

siswa yang disajikan pada tabel 3.7/ 

Tabel 3.7 Hubungan Home-based Experiment Dengan Kemampuan Pada 

Instrumen Penelitian 

Kemampuan 

Yang 

Dilatihkan 

Kegiatan Home-based experiment Dengan Menerapkan Inkuiri Terbimbing 

Observasi Manipulasi Generalisasi Verifikasi Aplikasi 

Sub indkator 

keterampilan 

berpikir 

kritis 

Menggunakan 

penalaran 

secara 

induktif dan 

Memecahkan 

masalah 

dengan 

mengajukan 

Menganalisis dan mengevaluasi 

evidence, claim, belief, argument 

Merefleksikan 

secara kritis 

pengalaman 
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Kemampuan 

Yang 

Dilatihkan 

Kegiatan Home-based experiment Dengan Menerapkan Inkuiri Terbimbing 

Observasi Manipulasi Generalisasi Verifikasi Aplikasi 

deduktif  

untuk 

memecahkan 

masalah 

alternatif 

solusi 

dan proses 

belajar 

 

Menafsirkan 

informasi dan 

menarik 

kesimpulan 

berdasarkan 

analisis 

Mensintesis 

dan 

membuat 

hubungan 

antara 

informasi 

dan argumen 

Menganalisis dan 

mengevaluasi sudut 

pandang alternatif 

secara efektif 

 

 

Menganalisis bagaimana 

setiap bagian yang ada 

berinteraksi untuk 

menghasilkan sesuatu yang 

lebih kompleks 

  

Indikator 

Penilaian 

kinerja siswa 

Mengamati  

Merencanakan 

dan 

melakukan 

penyelidikan 

Memproses, 

dan  

menganalisis 

data dan 

informasi 

Mengkomunikasikan 

hasil 

Mengevaluasi 

dan 

merefleksi 

Mempertanyakan dan 

memprediksi 
   

 

Validasi Instrumen Penelitian 

Instrumen sebelum digunakan dalam penelitian, diuji kelayakan instrumen. 

Uji kelayakan meliputi judgement dari dosen ahli serta uji karakteristik butir soal 

menggunakan aplikasi Quest versi 2.1. Karakteristik butir tes dapat diketahui dari 

dua pendekatan, yaitu teori tes klasik dan teori respon butir. Teori tes klasik, atau 

disebut juga teori tes skor murni klasik, didasarkan pada model aditif, yaitu skor 

amatan merupakan penjumlahan dari skor sebenarnya dan skor kesalahan 

pengukuran (Suparman, 2020). Teori respon butir atau teori tes modern 

dikembangkan berdasarkan prinsip kemampuan testi dan kesukaran item. 

Kemampuan testi dan tingkat kesukaran item diplot atau dipetakan pada satu garis 

(Subali, 2020). 

Program QUEST yang digunakan untuk analisa butir soal menggunakan 

pendekatan teori respon butir (Suparman, 2020). Adapun karakteristik diujikan  

dapat dihasilkan dengan menggunakan program QUEST di antaranya: 

1. Validitas 
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Uji validitas pada suatu instrumen penelitian berfungsi untuk menggambarkan 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur (tes) dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Instrumen dikatakan memiliki validitas yang tinggi 

apabila alat tersebut memberikan hasil ukur yang sesuai dan  mencerminkan 

secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur 

(Matondang, 2009). Validitas suatu tes dinyatakan dalam bentuk kecocokan 

butir soal (jtem fit). Kecocokan butir (item fit) merupakan informasi untuk 

menentukan apakah butir soal yang digunakan merupakan butir yang sesuai 

untuk mengukur kemampuan yang diujikan (Suparman, 2020). Penetapan item 

fit dalam program QUEST ditetapkan berdasarkan besarannya nilai rerata 

INFIT Mean of Square (INFIT MNSQ)  (Subali, 2020). Kriteria kecocokan 

butir soal menurut Bambang Subali disajikan dalam tabel 3.8.  

Tabel 3.8 Kriteria Kecocokan Butir Soal (Item Fit) 

Nilai Infit MNSQ Keterangan 

>1,33 Item tidak fit 

0,77 – 1,33 Item fit 

<0,77 Item tidak fit 

Sumber: Suparman (2020) 

Pemilihan sampel untuk uji coba soal menggunakan purposive sampling. 

Pengumpulan data menggunakan lembar validasi. Analisis data validasi berupa 

saran-saran dari validator yang akan dianalisis untuk memperbaiki dan 

dilakukan uji coba kepada siswa. Sejumlah 16  soal yang dirancang dan diuji 

coba, ditemukan soal yang memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam 

penelitian adalah 13 soal. Adapun hasil validasi disajikan pada tabel 3.9 

Tabel 3.9 Hasil Validitas Soal 

Kategori Batas Penerimaan Nomor Soal 

Item Fit 0,77 – 1,33 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9a, 

10, 11a, 11b, 12a, 

12b 

Item Tidak Fit 1,33<N<0,77 6, 9b, 13 

Sumber: Lampiran 3 

 

2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas berfungsi untuk memperoleh gambaran yang ajeg terkait dengan 

instrumen tes yang digunakan. Suatu tes dapat dikatakan memiliki taraf 

reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut diujikan dalam kurun waktu yang 
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berbeda dapat memberikan hasil yang tetap. Uji reliabilitas dalam program 

Quest menggunakan formulasi alpha Cronbach (Subali, 2020). Hasil uji 

reliabilitas dikategorikan formulasi alpha Cronbach seperti pada tabel 3.10. 

Adapun hasil pengukuran reliabilitas instrumen keterampilan berpikir kritis 

yaitu 0,93 atau sangat tinggi (lampiran 3).  

Tabel 3.10 Kriteria Koefisien Reliabilitas Tes 

Koefisien Reliabilitas Keterangan 

0,80 – 1,00 Sangat tinggi 

0,60 – 0,80 Tinggi 

0,40 – 0,60 Sedang 

0,20 – 0,40 Rendah 

-1,00 – 0,20 Sangat Rendah 

Sumber: Suparman, (2020) 

3. Daya beda 

Uji daya beda digunakan untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan 

tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah.  Oleh karena itu soal yang baik 

merupakan soal yang mampu membedakan siswa yang berkemampuan tinggi 

dan siswa yang berkemampuan rendah (Suparman, 2020). Indeks daya 

pembeda dapat diketahui dengan menggunakan point biserial. Point biserial 

dikategorikan ke dalam kriteria yang tercantum pada tabel 3.11. 

Tabel 3.11 Kriteria Daya Pembeda Soal 

Indeks Point Biserial Keterangan 

0,30 – 0,70 Baik 

0,20 – 0,29 Cukup baik 

≤20 Tidak baik 

Sumber: Setyawarno (2016) 

Berdasarkan hasil pengujian daya beda dengan program Quest didapat 

sebanyak 13 soal tergolong kategori baik. Berikut adalah hasil pengujian daya 

beda yang disajikan pada tabel 3.12. 

Tabel 3.12 Kriteria Daya Pembeda Soal 

Kategori Nomor Soal 

Baik 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9a, 10, 11a, 11b, 12a, 12b 

Tidak baik 6, 9b, 13 

Sumber :lampiran 3  

4. Tingkat Kesukaran 

Menurut Pramana, Putra, dan Nugraha (1994)Butir-butir item tes hasil belajar 

dapat dinyatakan sebagai butir-butir item yang baik, apabila butir-butir item 

tersebut tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah. Dengan kata lain 
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tingkat kesukaran item tersebut adalah sedang atau cukup. Tingkat kesukaran 

item tes dinyatakan dalam bentuk nilai delta atau threshold (ambang batas).  

Indeks kesukaran item tes disajikan pada tabel 3.13. 

Tabel 3.13 Kriteria Tingkat Kesukaran Soal 

Nilai Threshold Kriteria Soal 

b > 2 Sangat sukar 

1 < b ≤ 2 Sukar 

-1 ≤ b ≤ 1 Sedang 

-1 > b ≥ -2 Mudah 

b < -2 Sangat Mudah 

Sumber: Setyawarno (2016) 

Tingkat kesukaran soal esai diasumsikan sebagai tingkat kesukaran untuk 

mencapai skor maksimal pada setiap item soal. Berdasarkan hasil uji coba 

soal yang di berikan berada pada kategori sedang dan sukar. Berikut hasil 

pengujian tingkat kesukaran soal disajikan pada tabel 3.14. 

Tabel 3.14 Tingkat Kesukaran Soal 

Kriteria Soal Batas Penerimaan 

(Threshold) 

Nomor Soal 

Sangat sukar b > 2 - 

Sukar 1 < b ≤ 2 2, 4, 6, 7, 12b 

Sedang -1 ≤ b ≤ 1 1, 3, 5, 8, 9a, 9b, 10, 11a, 

11b, 12a, 13 

Mudah -1 > b ≥ -2 - 

Sangat Mudah b < -2 - 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen keterampilan berpikir kritis melalui 

proses judgement, uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran 

didapatkan sebanyak 13 soal yang dapat digunakan sebagai instrumen keterampilan 

berpikir kritis dalam bentuk test tulis esai. Detail hasil uji coba instrumen 

keterampilan berpikir kritis disajikan pada lampiran 3. 
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Analisis Data  

1. Analisis Hasil Tes Keterampilan berpikir kritis  

Hasil pre-test dan post-test selanjutnya dilakukan penskoran berdasarkan kunci 

jawaban dan rubrik penilaian yang disusun sebelumnya. Untuk menentukan 

nilai tiap siswa, digunakan rumus ketetapan, yaitu: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 

Untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa setelah 

pembelajaran dapat diperoleh dengan cara menghitung N-gain dari nilai rata-

rata pre-test dan post-test dengan pendekatan rumus Hake dalam Nuraini Dyah 

Widayanti (2016) sebagai berikut. 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑁 − 𝑔𝑎𝑖𝑛 (𝑔) =  
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡

100 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡
  

Perolehan skor kemudian dicocokkan berdasarkan kategori yang disajikan 

pada tabel 3.15. 

Tabel 3.15 Kriteria Skor N-gain 

Batas Kategori 

g > 0,7 Tinggi 

0,3 < g ≤ 0,7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

Sumber: Hake, (1998) 

Data yang didapat juga dia analisis dengan menghitung ketuntasan belajar 

individu dan klasikal. Ketuntasan individu ditentukan dengan mengacu pada 

nilai ideal ketuntasan. Kriteria ideal ketuntasan ditentukan dengan 

mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas 

kompetensi, dan kemampuan sumber daya dukung dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Penentuan kriteria ideal disajikan pada tabel 3.16  sebagai berikut.  

Tabel 3.16 Kriteria Ketuntasan belajar 

kriteria Skor 

1 2 3 

Tingkat 

kemampuan 

rata-rata (A) 

Rata-rata nilai < 60 Rata-rata nilai 60 - 79 Rata-rata nilai 80 - 100 

 

Tingkat 

kompleksitas 

(B) 

Kompleksitas/kesulitan 

tinggi 

Kompleksitas/kesulitan 

sedang 

Kompleksitas/kesulitan 

rendah 
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kriteria Skor 

1 2 3 

Sumber daya 

dukung (C) 

pembelajaran 

Dukungan rendah Dukungan sedang Dukungan tinggi  

Sumber: Endang Prabandari, (2017) 

Setelah ditentukan sesuai dengan kriteria di atas, dilakukan perhitungan nilai 

minimal ketuntasan individu dengan ketetapan rumus sebagai berikut. 

KKM=
𝐴+𝐵+𝐶

9
× 100 

(Endang Prabandari, 2017) 

Kegiatan home-based experiment kriteria ketuntasan keterampilan berpikir 

kritis siswa di antaranya:  

1. Tingkat kemampuan rata-rata peserta didik sedang (skor 2) 

2. Tingkat kompleksitas kompetensi merancang dan menghasilkan (C6) 

sehingga kategori sulit (skor 1) 

3. Sumber daya dukung sedang karena alat bahan dapat ditemukan dan 

dimodifikasi di rumah (skor 2) 

𝑲𝑲𝑴 =
𝟐 + 𝟏 + 𝟐

𝟗
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟓, 𝟓 

Selanjutnya untuk menentukan ketuntasan klasikal ditentukan dengan batas 

kriteria ketuntasan yaitu 75% (Sihotang, 2020). perhitungan ketuntasan belajar 

siswa secara klasikal dengan rumus sebagai berikut. 

Ketuntasan Klasikal =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠>𝐾𝐾𝑀

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
× 100%  

(Sari & Fauzi, 2019) 

2. Penilaian Kinerja Siswa 

Penilaian kinerja siswa berisi task untuk menilai pelaksanaan praktikum yang 

dilaksanakan oleh siswa. Penskoran pada hasil pengerjaan task dilakukan 

berdasarkan rubrik yang telah dibuat. Untuk menentukan skor siswa digunakan 

rumus dengan persamaan yang diinterpretasikan berdasarkan interval nilai 0-

100 sebagai berikut. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 

Setelah dilakukan perhitungan, maka rata-rata hasil nilai siswa akan 

dikategorisasikan dengan klasifikasi yang disajikan pada tabel 3.17. 
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Tabel 3.17 Kriteria Penilaian Kinerja Siswa 

Rata-rata Nilai Kriteria 

80-100 Sangat Baik 

60-79,99 Baik  

40-59,99 Cukup 

20-39,99 Kurang 

0-19,99 Sangat Kurang 

3. Analisis Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa berisi dua belas pernyataan. Setiap pernyataan memiliki 

lima pilihan tingkat persetujuan dengan skala likert lima poin. Hasil penskoran 

pada tiap pernyataan akan dihitung menggunakan rumus penskoran angket. 

Skala likert dibagi ke dalam dua kategori pertanyaan yaitu pertanyaan positif 

dan pertanyaan negatif. Berikut kategori Skala yang  disajikan pada tabel 3.18. 

Tabel 3.18 Skala Likert Hasil Angket 

Pertanyaan Positif Pertanyaan Negatif 

Jawaban Skor Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Setuju 5 

Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 4 

Netral  3 Netral  3 

Setuju 4 Setuju 2 

Sangat Setuju 5 Sangat Setuju 1 

Sumber : (Siregar, 2011) 

Selanjutnya hasil dari penskoran akan dikategorikan berdasarkan kategori hasil 

angket respon siswa yang disajikan pada tabel 3.19. 

𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑘𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100% 

Tabel 3.19 Kategori Hasil angket Respon Siswa 

Persentase Nilai Keterangan 

0-19,99 Sangat Tidak Setuju 

20-39-99 Tidak Setuju 

40-59,99 Kurang Setuju 

60-79,99 Setuju 

80-100 Sangat Setuju 

  Sumber: Pranatawijaya, Widiatry, Priskila, dan Putra (2019) 

 


