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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuasi eksperimental. Jenis penelitian 

ini digunakan karena memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang berpengaruh dalam 

pelaksanaan penelitian (Sugiyono, 2018: 118).  Kuasi eksperimental digunakan 

karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan 

sesuai dengan apa yang diinginkan. Bentuk penelitian eksperimen ini cocok dengan 

penelitian dalam bidang pendidikan yang mana subyeknya adalah manusia (siswa) 

dimana sulit untuk dikontrol secara penuh.  

3.2 Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan adalah pretest-posttest control group 

design (Tabel 3.1). Pada desain ini terdapat dua kelompok yaitu kelas kontrol dan 

kelas eksperimen yang dipilih secara acak. Kemudian, dua kelompok yang ada 

diberi pre-test untuk mengetahui kemampuan awal lalu diberikan perlakuan dan 

terakhir diberi post-test (Rukminingsih et al., 2020). Baik kelas kontrol maupun 

kelas eksperimen dibandingkan. Berikut penjelasan mengenai desain penelitian 

yang digunakan.   

Tabel 3.1 Desain Penelitian Pretest - Posttest Control Group Design 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O1 – O2 

Keterangan:  

O1 = Pengambilan data awal sebelum pembelajaran dengan pre-test dalam bentuk 

perangkat tes di pertemuan pertama.   

O2 = Pengambilan data akhir setelah pembelajaran dengan post-test dalam bentuk 

perangkat tes dan diikuti pengisian kuesioner di pertemuan terakhir.   

X   = Membuat jurnal pra-laboratorium yang diberikan feedback oleh guru.  

–    = Tidak membuat jurnal pra-laboratorium.  
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Berdasarkan Tabel 3.1, terdapat dua kelas yang digunakan yaitu kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Masing-masing siswa dari kedua kelas yang dipilih 

diberi perlakuan berbeda. Pada kelas kontrol, penelitian dilakukan dalam dua kali 

pertemuan. Pada pertemuan pertama diberikan pre-test kemudian dilanjutkan 

dengan kegiatan praktikum dan pertemuan kedua diisi dengan kegiatan diskusi 

hasil praktikum, kegiatan post-test, dan pengisian kuesioner. Untuk kelas 

eksperimen dilakukan dalam tiga kali pertemuan. Dimana pertemuan pertama 

diberikan pre-test dan kegiatan membuat jurnal pra-laboratorium, pertemuan kedua 

diisi dengan pelaksanakan praktikum, dan pertemuan ketiga diisi dengan diskusi 

membahas hasil praktikum, post-test, serta pengisian kuesioner. Setelah kegiatan 

tersebut dilakukan, kedua kelas diberi penugasan untuk membuat laporan hasil 

praktikum. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan lebih banyak melibatkan 

kegiatan berkelompok.  

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh siswa kelas 11 MIPA 

semester genap di SMAN 1 Cisarua, Kab. Bandung Barat. Sedangkan sampel 

dalam penelitian ini diambil partisipan sebanyak 70 orang siswa yang terdiri dari 

35 orang siswa kelas kontrol dan 35 orang siswa kelas eksperimen yang berasal dari 

dua kelas mata pelajaran Biologi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel yaitu cluster random sampling. Teknik Cluster random sampling ini 

merupakan teknik sampling regional yang digunakan untuk menentukan ukuran 

sampel ketika objek atau sumber data yang diteliti sangat besar (Sugiyono, 2018: 

131). Teknik ini mengambil sampel penelitian secara random dalam bentuk 

kelompok atau area yang disebut klaster bukan dipilih random melalui individu 

(Maksum, 2012: 57). 
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3.4 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua perangkat yaitu perangkat tes berupa soal 

uraian dan kuesioner. Berikut penjelasan setiap instrumen yang digunakan.  

3.4.1 Perangkat Tes 

Perangkat tes digunakan untuk mengukur keterampilan 

mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah siswa yang merupakan 

bagian dari framework saintifik literasi berdasarkan PISA (2018) pada 

materi sistem ekskresi. Tes diberikan saat pre-test pada pertemuan pertama 

dan post-test pada pertemuan terakhir. Bentuk perangkat tes yang 

digunakan adalah item soal berbentuk uraian berjumlah 5 butir. Kisi-kisi 

instrumen perangkat tes bisa dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut.  

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Perangkat Tes 

Kompetensi Dasar 
Keterampilan 

Ilmiah 
Indikator 

Jumlah 

butir soal 

Nomor 

butir soal 

4.9 Menyajikan hasil analisis 

pengaruh pola hidup terhadap 

kelainan pada struktur dan 

fungsi organ yang 

meyebabkan gangguan pada 

sistem ekskresi serta 

kaitannya dengan teknologi. 

 

Keterampilan 

mengevaluasi 

penyelidikan 

ilmiah 

Siswa mengevaluasi alat bahan 

untuk praktikum dan memberikan 

solusi yang tepat guna mengatasi 

permasalahan yang dihadapi 

3 2, 4, 5 
Siswa mengevaluasi kesalahan 

yang dilakukan ketika praktikum 

dan memberikan solusi yang tepat 

agar praktikum berhasil 

Siswa merancang hipotesis 

mengenai hasil praktikum. 

Kemampuan 

merancang 

penyelidikan 

ilmiah 

Siswa merancang rumusan 

masalah yang sesuai dengan uji 

yang dilakukan berdasarkan tabel.  

2 
1, 3 

Siswa merancang langkah kerja 

pengujian berdasarkan alat dan 

bahan dalam tabel.  
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3.4.2 Kuesioner  

Kuesioner digunakan untuk mengukur variabel sosio-emosional 

mengenai tingkat kecemasan siswa. Kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan kuesioner MSLQ (Motivated Strategies of 

Learning Questionnaire) untuk item Anxiety test (tes kecemasan) yang 

diadaptasi dari Pintrich, P., Smith, D., García, T., & McKeachie (1991) 

menggunakan skala Likert 5 poin dan kuesioner Laboratory Anxiety Scale 

yang diadaptasi dari Berber (2013) dengan skala Likert 5 poin (Lampiran 

B: 107-108). Instrumen kuesioner dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.  

Tabel 3.3 Instrumen Kuesioner Sosio-Emosional Siswa 

Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 

Dimensi Kecemasan Tes 

Indikator  
Sangat Tidak Benar 

1 
2 3 4 

Sangat Benar  

5 

1. Membandingkan kemampuan diri 

dengan siswa lain 
    

 

2. Kesulitan menghadapi tes      

3. Kecemasan pasca tes      

4. Gejala kecemasan saat tes      

5. Gejala kecemasan saat tes      

Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)  

Dimensi Kecemasan di Laboratorium 

Indikator 
Sangat Tidak Benar 

1 
2 3 4 

Sangat benar  

5 

6. Membandingkan kemampuan diri 

dengan siswa lain 
    

 

7. Kesulitan menghadapi praktikum      

8. Kecemasan pasca praktikum      

9. Gejala kecemasan saat praktikum      

10. Gejala kecemasan saat praktikum      

Laboratory Anxiety Scale 

Dimensi Kecemasan Praktikum 

Indikator  

Sangat 

tidak setuju 

1 

Tidak setuju 

2 

Tidak 

yakin 

3 

Setuju 

4 

Sangat 

setuju 

5 

11. Kecemasan saat praktikum      

12. Kecemasan saat praktikum      

13. Kecemasan saat praktikum      

14. Perasaan ketika praktikum      

15. Kecemasan saat praktikum      
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3.5 Prosedur Penelitian  

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan seperti pada Gambar 3.1 berikut ini. 

 

Gambar 3. 1 Alur Pelaksanaan Penelitian 

Pengolahan dan analisis data 

Penyusunan laporan 

akhir 

Kegiatan praktikum  

Post-test dan pengisian kuesioner 

Penugasan laporan praktikum 

Pembahasan 

Penarikan kesimpulan 

KELAS EKSPERIMEN 

Pembuatan jurnal pra-lab 

Revisi proposal 

penelitian 

Tahap persiapan Penyusunan instrumen 

Tahap perizinan Judgement dan revisi 

instrumen 

Uji coba dan analisis Penentuan sampel kelas 

Studi literatur dan 

penyusunan proposal  

KELAS KONTROL 

Pembuatan jurnal pra-lab Feedback pra-lab 

Pre-test Pre-test 

Diskusi hasil praktikum 

TAHAP 1 

PERENCANAAN 

TAHAP 2 

PELAKSANAAN 

TAHAP 3  

AKHIR 



29 

 

Nurul Melani, 2022 
PENGARUH PEMBUATAN JURNAL PRA-LABORATORIUM TERHADAP KETERAMPILAN MENGEVALUASI 
DAN MERANCANG PENYELIDIKAN ILMIAH SERTA SOSIO-EMOSIONAL SISWA SMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Berikut merupakan rincian kegiatan pada saat proses pelaksanaan penelitian yang 

dilakukan oleh kelas eksperimen dan kelas kontrol.   

Tabel 3.4 Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pertemuan Pertama  

 

Kegiatan pra-kelas  

Siswa diberi informasi bahwa pertemuan 

selanjutnya akan melakukan praktikum mengenai 

sistem ekskresi dan diharuskan membawa jas lab. 

Pendahuluan   

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam, 

ucapan syukur dan mengawali dengan doa.  

b. Menyapa dan menanyakan kabar siswa. 

c. Mengecek kehadiran. 

d. Guru memberikan apersepsi dan motivasi agar 

menarik perhatian siswa 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

 Pendahuluan   

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam, 

ucapan syukur dan mengawali dengan doa.  

b. Menyapa dan menanyakan kabar siswa. 

c. Mengecek kehadiran. 

d. Guru memberikan apersepsi dan motivasi 

agar menarik perhatian siswa 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti  

a. Siswa diminta mengerjakan pre-test berupa soal 

uraian (Mengetahui keterampilan awal 

mengevaluasi dan merancang penyelidikan 

ilmiah siswa). 

b. Setelah tes, siswa diberi lembar kerja berisi kasus. 

Tugas ini bentuknya kelompok dan siswa 

diharuskan berdiskusi dalam kelompoknya 

(Melatih keterampilan mengevaluasi dan 

merancang penyelidikan ilmiah).  

c. Siswa diminta menyajikan tugasnya dalam 

bentuk jurnal pra-laboratorium dengan format 

yang disesuaikan dengan instruksi lembar kerja. 

d. Guru berkeliling untuk memantau, memberikan 

arahan, dan menilai kegiatan diskusi siswa.  

e. Jurnal pra-laboratorium dikumpulkan untuk 

diperiksa dan dikoreksi.  

 

Kegiatan Inti  

a. Siswa diminta mengerjakan pre-test berupa 

soal uraian (Mengetahui keterampilan awal 

mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah siswa).  

b. Guru membagikan LKPD yang dilengkapi 

petunjuk praktikum. Seluruh siswa 

diharuskan memiliki catatan hasil praktikum 

dan diskusi LKPD bersama dengan 

kelompoknya. 

c. Melakukan kegiatan praktikum mengenai uji 

kandungan dalam urin. 

Kegiatan Penutup  

a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya.  

Kegiatan Penutup  

a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya.  
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b. Siswa diinformasikan membawa jas lab untuk 

praktikum pada pertemuan selanjutnya 

c. Menutup pembelajaran; memberi motivasi, 

semangat, serta diakhiri doa. 

b. Siswa diinformasikan mengenai kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.  

c. Menutup pembelajaran: memberi motivasi, 

semangat, serta diakhiri doa 

Kegiatan pasca kelas 

Jurnal pra-laboratorium dikembalikan setelah diberi 

feedback dalam bentuk tulisan. Siswa bisa berdiskusi 

dengan kelompok lain untuk saling mengoreksi.  

 

Pertemuan Kedua 

Pendahuluan   

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam, 

ucapan syukur, dan mengawali dengan doa.  

b. Menyapa dan menanyakan kabar siswa. 

c. Mengecek kehadiran.  

d. Guru memberikan apersepsi dan motivasi untuk 

menambah konsentrasi dan menarik perhatian 

siswa 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Pendahuluan   

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam, 

ucapan syukur, dan mengawali dengan doa.  

b. Menyapa dan menanyakan kabar siswa. 

c. Mengecek kehadiran.  

d. Guru memberikan apersepsi dan mengaitkan 

dengan kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan sebelumnya. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

Kegiatan Inti 

a. Guru membagikan LKPD kepada setiap 

kelompok siswa.  

b. Melakukan kegiatan praktikum mengenai uji 

kandungan dalam urin. Seluruh siswa diharuskan 

memiliki catatan hasil praktikum dan diskusi 

LKPD bersama dengan kelompoknya. 

Kegiatan Inti 

a. Beberapa kelompok siswa diminta 

memaparkan hasil praktikum.  

b. Diskusi kelompok siswa membahas hasil 

praktikum di depan kelas. Guru dan siswa 

memberi feedback dalam bentuk lisan 

terhadap kelompok yang tampil. 

c. Siswa melakukan post-test berupa soal uraian 

(Mengetahui keterampilan mengevaluasi 

dan merancang penyelidikan ilmiah) dan 

mengisi kuesioner (Menganalisis sosio-

emosional siswa).  

Kegiatan Penutup  

a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya.  

b. Siswa diberi informasi mengenai kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

c. Menutup pembelajaran: memberi motivasi, 

semangat, serta diakhiri doa 

Kegiatan Penutup 

a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya.  

b. Siswa dibimbing oleh guru untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran.  

c. Siswa diminta membuat laporan praktikum 

yang dikerjakan secara kelompok.  

d. Menutup pembelajaran: memberi motivasi, 

semangat, penguatan dan kesan serta diakhiri 

dengan doa. 
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Pertemuan Ketiga 

Pendahuluan   

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam, 

ucapan syukur dan mengawali dengan doa.  

b. Menyapa dan menanyakan kabar siswa. 

c. Mengecek kehadiran. 

d. Guru memberikan apersepsi dan motivasi agar 

menarik perhatian siswa 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

 

Kegiatan Inti  

a. Diskusi kelompok siswa membahas hasil 

praktikum di depan kelas. Guru dan siswa 

memberi feedback dalam bentuk lisan terhadap 

kelompok yang tampil. 

b. Siswa melakukan post-test soal uraian 

(Mengetahui keterampilan mengevaluasi dan 

merancang penyelidikan ilmiah) dan mengisi 

kuesioner (Menganalisis sosio-emosional). 

 

Kegiatan Penutup  

a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya.  

b. Siswa dibimbing oleh guru untuk menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. 

c. Siswa diminta membuat laporan praktikum yang 

dikerjakan secara kelompok.  

d. Menutup pembelajaran: memberi motivasi, 

semangat, penguatan dan diakhiri dengan doa 

 

Kegiatan di luar kelas pasca praktikum 

Siswa mengumpulkan laporan hasil praktikum. 
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3.6 Analisis Instrumen  

Dalam penyusunan sebuah penelitian dalam alat pengumpulan data atau 

instrumen penelitian harus melewati uji coba terlebih dahulu karena mengetahui 

apakah instrumen yang digunakan tersebut benar-benar sahih (valid) dan handal 

(reliabel). Instrumen tes yang digunakan telah melalui tahap judgement oleh dosen 

pembimbing dan guru biologi yang dilihat dari keterbacaan dan penulisan kalimat 

butir soal. Selanjutnya soal tersebut diuji coba kepada responden yang sebelumnya 

sudah pernah mempelajari materi sistem ekskresi. Responden merupakan siswa 

kelas XII ataupun setingkat di atasnya. Setelah itu, instrumen tersebut melalui 

proses uji kelayakan dengan cara melakukan analisis pokok uji. Menurut Arikunto 

(2013), instrumen yang baik dapat diidentifikasi dengan melihat angka dari uji 

reliabilitas, validitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal menggunakan 

software Anatest versi 4.0 (Lampiran C:109). Sedangkan untuk instrumen 

kuesioner sosio-emosional siswa diuji secara validasi konten dengan bantuan 

program SPSS versi 26. Instrumen perangkat tes yang dianalisis sebanyak 5 butir 

soal uraian dan item kuesioner sebanyak 15 buah pernyataan terhadap 30 orang 

responden. Pengujian instrumen yang dilakukan sebagai berikut. 

3.6.1 Uji Validitas 

Validitas merupakan sejauh mana kecermatan dan ketelitian alat ukur 

(tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur dikatakan memiliki 

validitas tinggi apabila melakukan fungsi pengukuran dengan benar atau 

memberikan hasil pengukuran yang dapat mencerminkan secara tepat fakta 

atau keadaan sesungguhnya apa yang diukur (Matondang, 2009). 

Uji validitas instrumen menggunakan korelasi pearson product 

moment yang kemudian dilakukan pengujian dengan uji t sehingga 

mendapatkan interpretasi koefisien korelasi. Uji validitas dilihat dengan 

membandingkan nilai r-hitung dengan r- tabel. Jika nilai r-hitung > r-tabel 

maka hasilnya dinyatakan valid dan sebaliknya jika nilai r-hitung < r-tabel 

maka hasilnya tidak valid. Untuk instrumen kuesioner uji validitas ini juga 
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digunakan untuk mengetahui apakah ada pernyataan yang perlu dibuang atau 

diganti karena dianggap tidak relevan (Puspasari & Puspita, 2022). Berikut 

merupakan kriteria validitas soal menurut Arikunto (2013) dapat dilihat pada 

Tabel 3.5 berikut. 

Tabel 3.5 Kriteria Validitas Soal 

Rentang Klasifikasi 

0,80 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 – 0,80 Tinggi 

0,40 – 0,60 Cukup 

0,20 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 

        (Arikunto, 2013) 

Berikut merupakan hasil uji validitas terhadap instrumen tes menggunakan 

aplikasi Anates versi 4.0 dan instrumen kuesioner menggunakan aplikasi SPSS 

versi 26. 

Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Instrumen Tes 

Nomor Item r-Hitung r-Tabel Tingkat Validitas Keputusan  

Item 1 0,601 0,361 Tinggi Valid 

Item 2 0,630 0,361 Tinggi Valid 

Item 3 0,583 0,361 Cukup Valid 

Item 4 0,612 0,361 Tinggi Valid 

Item 5 0,611 0,361 Tinggi Valid 

 

Berdasarkan Tabel 3.6 uji validitas instrumen perangkat tes yang telah 

dilaksanakan dapat diketahui bahwa sebanyak 5 item soal uraian memiliki 

nilai r-hitung yang lebih besar dibandingkan dengan r-tabel. Dengan 

demikian kelima item tersebut dinyatakan valid.  
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Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Instrumen Kuesioner 

Nomor Item  r-Hitung r-Tabel Tingkat Validitas Keputusan  

Item 1 0,66 0,361 Tinggi Valid 

Item 2 0,51 0,361 Cukup Valid 

Item 3 0,47 0,361 Cukup Valid 

Item 4 0,57 0,361 Cukup Valid 

Item 5 0,63 0,361 Tinggi Valid 

Item 6 0,70 0,361 Tinggi Valid 

Item 7 0,49 0,361 Cukup Valid 

Item 8 0,60 0,361 Tinggi Valid 

Item 9 0,47 0,361 Cukup Valid 

Item 10 0,53 0,361 Cukup Valid 

Item 11 0,72 0,361 Tinggi Valid 

Item 12 0,62 0,361 Tinggi Valid 

Item 13 0,50 0,361 Cukup Valid 

Item 14 0,54 0,361 Cukup Valid 

Item 15 0,82 0,361 Sangat tinggi Valid 

 

Berdasarkan Tabel 3.7 uji validitas instrumen kuesioner yang telah 

dilaksanakan dengan pernyataan sebanyak 15 item soal pernyataan memiliki 

nilai r hitung yang lebih besar dibandingkan dengan r tabel. Dengan demikian, 

seluruh item kuesioner tersebut dinyatakan valid. 

3.6.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas yaitu keandalan (reliability) berasal dari kata rely yang 

artinya percaya dan reliabel yang artinya dapat dipercaya. Keterpercayaan 

berhubungan dengan ketetapan dan konsistensi. Sehingga reliabilitas merujuk 

pada keterpercayaan atau konsistensi hasil tes yang relatif tetap, baik dari segi 

jawaban siswa maupun diperiksa oleh penilai yang berbeda, skor yang 

dihasilkan kurang lebih sama sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan 

(Handani & Prayitno, 2015).  

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan menggunakan teknik 

Cronbach’s Alpha. Menurut Arikunto (2013), rumus Cronbach’s Alpha 

digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 atau 0, 

misalnya angket atau soal bentuk uraian. Apabila suatu variabel menunjukkan 
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nilai Cronbach’s Alpha >0,60 maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

tersebut dapat dikatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur (Putri, 

2015). Dalam mengkategorikan tingkat reliabilitas dapat melihat acuan seperti 

pada Tabel 3.8 berikut. 

Tabel 3.8 Kriteria Realibilitas Soal 

Koefisien Korelasi Kriteria Reliabilitas 

0,80 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 – 0,79 Tinggi 

0,40 – 0,59 Cukup 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat Rendah 

(Arikunto, 2013) 

Berikut merupakan hasil uji reliabilitas terhadap instrumen tes menggunakan 

aplikasi Anates versi 4.0 dan instrumen kuesioner menggunakan aplikasi SPSS 

versi 26. 

Tabel 3.9 Hasil Uji Reliabilitas Soal Tes 

Item 
Nilai  

Cronbach’s Alpha 
Keterangan Keputusan 

Pilihan Ganda 0,62 Reliabilitas tinggi 
Reliabel 

Kuesioner 0,86 Reliabilitas sangat tinggi 

 

Berdasarkan Tabel 3.9 dapat diketahui bahwa nilai Cronbach’s Alpha 

perangkat tes sebesar 0,62 yang termasuk kategori reliabilitas tinggi dan 

untuk kuesioner sebesar 0,86 termasuk kategori sangat tinggi. Kedua nilai 

tersebut memiliki nilai Cronbach’s Alpha >0,60 sehingga kedua instrumen 

penelitian dikatakan reliabel.  

3.6.3 Daya Pembeda  

Daya pembeda merupakan kemampuan soal untuk membedakan 

siswa di kelompok atas dengan siswa di kelompok bawah. Uji daya pembeda 

terhadap instrumen perangkat tespada penelitian ini menggunakan aplikasi 
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Anates versi 4.0. Hasil uji daya pembeda dikategorikan dalam kriteria 

berdasarkan Arikunto (2013) pada Tabel 3.10 berikut.  

Tabel 3.10 Kriteria Daya Pembeda Soal 

Klasifikasi Daya Pembeda Kriteria Daya Pembeda 

0,80 – 1,00 Baik Sekali 

0,40 – 0,80 Baik 

0,20 – 0,40 Cukup 

0,00 – 0,20 Jelek 

(Arikunto, 2013) 

Tabel 3.11 Kelompok Unggul dan Asor Hasil Tes 

Kelompok Unggul Kelompok Asor 

No Urut Responden Nilai No Urut Responden Nilai 

1 R27 10 1 R24 3 

2 R25 9 2 R5 2 

3 R2 8 3 R6 2 

4 R3 8 4 R8 2 

5 R4 8 5 R14 2 

6 R28 8 6 R16 2 

7 R11 7 7 R21 2 

8 R22 7 8 R30 2 

Rata-Rata Skor 8,13 Rata-Rata Skor 2,13 

Simpangan Baku 0.99 Simpangan Baku 0.35 

 

Berdasarkan Tabel 3.11 diketahaui bahwa terdapat 8 responden yang termasuk 

ke dalam kelompok unggul dengan nilai tertinggi tes sebesar 10 poin. 

Kemudian terdapat 8 responden juga yang termasuk kelas asor dimana nilai 

terendah dari hasil tes yaitu 2 poin. Untuk melihat kriteria daya pembeda untuk 

setiap item soal dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut. 

Tabel 3. 12 Hasil Uji Daya Pembeda Instrumen Tes 

Nomor Butir  DP (%) Tafsiran 

Item 1 56,25 Baik 

Item 2 56,25 Baik 

Item 3 56,25 Baik 

Item 4 62,50 Baik 

Item 5 68,75 Baik 
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Berdasarkan Tabel 3.12 dapat diketahui bahwa dari kelima item soal memiliki 

nilai daya pembeda dalam rentang 0,40 – 0,80 dimana termasuk kategori baik.  

3.6.4 Tingkat Kesukaran  

Kriteria soal yang baik adalah soal yang memiliki tingkat kesukaran 

di tengah-tengah, dimana soal tersebut tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu 

mudah. Uji tingkat kesukaran terhadap instrumen tes pada penelitian ini 

menggunakan aplikasi Anates versi 4.0 untuk mengukur keterampilan 

mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. Hasil pengujian tingkat 

kesukaran dikategorikan kedalam kriteria berdasarkan Arikunto (2013) seperti 

pada Tabel 3.13 berikut. 

Tabel 3.13 Kriteria Tingkat Kesukaran Soal 

Indeks Kesukaran Kriteria Soal 

0,70 – 1,00 Mudah 

0,30 – 0,70 Sedang 

0,00 – 0,30 Sukar 

(Arikunto, 2013) 

Tabel 3.14 Hasil Uji Tingkat Kesukaran Instrumen Tes 

Nomor Item  Tingkat Kesukaran (%) Tafsiran  

Item 1 71,88 Soal mudah  

Item 2 34,38 Soal sedang 

Item 3 40,63 Soal sedang 

Item 4 50 Soal sedang 

Item 5 59,38 Soal sedang  

 

Berdasarkan Tabel 3.14 dapat diketahui bahwa item soal nomor 1 memiliki 

tingkat soal yang terbilang mudah Sedangkan untuk item soal nomor 2 hingga 

5 termasuk kategori soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang.  
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3.6.5 Pengambilan Keputusan Instrumen  

Mengacu pada nilai validitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda 

sehingga dapat ditentukan kelayakan suatu soal. Pengambilan keputusan 

dilakukan menggunakan kriteria menurut Zainul & Nasoetion (2001) seperti 

pada Tabel 3.15 berikut. 

Tabel 3.15 Kriteria Pengambilan Keputusan Instrumen 

Kategori Kriteria Penilaian 

 

Terima 

Apabila: 

a. Validitas ≥ 0.400 

b. Daya pembeda ≥ 0.400 

c. Tingkat kesukaran 0.250 ≤ p ≤ 0.800 

 

 

Revisi 

Apabila: 

a. Validitas ≥ 0.400; Daya pembeda ≥ 0.400;  

Tingkat kesukaran p < 0.250 atau p > 0.800 

b. Validitas ≥ 0.400; Daya pembeda < 0.400;  

Tingkat kesukaran 0.250 ≤ p ≤ 0.800 

c. Validitas antara 0.200 sampai 0.400;  

Daya pembeda < 0.400; Tingkat kesukaran 0.250 ≤ p ≤ 0.800 

 

Tolak 

Apabila: 

a. Validitas < 0.200; Daya pembeda < 0.400; Tingkat 

kesukaran p < 0.250 atau p > 0.800 

b. Validitas < 0.400; Daya pembeda < 0.400 

(Zainul & Nasoetion, 2001) 

Berdasarkan hasil pengujian instrumen yang telah dilakukan dapat dilihat 

kesimpulan seperti dalam Tabel 3.16 berikut. 

Tabel 3.16 Hasil Analisis Butir Soal Mengevaluasi dan Merancang Penyelidikan Ilmiah 

No 

Soal 

Reliabilitas Validitas Daya Pembeda 
Tingkat 

Kesukaran Sign. 

Korelasi 
Kesimpulan 

Nilai Kriteria Nilai Kriteria Nilai Kriteria Nilai Kriteria 

1 

0,62 Tinggi 

0,601 Tinggi 0,5625 Baik 0,7188 Mudah Signifikan  Diterima 

2 0,630 Tinggi 0,5625 Baik 0,4338 Sedang Signifikan  Diterima 

3 0,583 Cukup 0,5625 Baik 0,4063 Sedang Signifikan  Diterima 

4 0,612 Tinggi 0,6250 Baik 0,50 Sedang Signifikan  Diterima 

5 0,611 Tinggi 0,6875 baik 0,5938 Sedang Signifikan  Diterima 
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Tabel 3.17 Hasil Analisis Kuesioner 

Pernyataan 

ke- 
r-hitung r-tabel Keputusan Sign. Keterangan Reliabilitas 

Kriteria 

Reliabilitas 

1 0,656 0,361 Valid 0,000 Signifikan 

0,864 
Sangat 

tinggi 

2 0,505 0,361 Valid 0,004 Signifikan 

3 0,469 0,361 Valid 0,009 Signifikan 

4 0,570 0,361 Valid 0,001 Signifikan 

5 0,632 0,361 Valid 0,000 Signifikan 

6 0,702 0,361 Valid 0,000 Signifikan 

7 0,493 0,361 Valid 0,006 Signifikan 

8 0,601 0,361 Valid 0,000 Signifikan 

9 0,466 0,361 Valid 0,009 Signifikan 

10 0,525 0,361 Valid 0,003 Signifikan 

11 0,723 0,361 Valid 0,000 Signifikan 

12 0,627 0,361 Valid 0,000 Signifikan 

13 0,498 0,361 Valid 0,005 Signifikan 

14 0,536 0,361 Valid 0,002 Signifikan 

15 0,820 0,361 Valid 0,000 Signifikan 

 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap instrumen penelitian yang telah 

dilakukan dapat diketahui bahwa hasil pengujian instrumen tes yang terdiri 

dari lima soal uraian (Tabel 3.16) dan hasil pengujian instrumen kuesioner 

yang terdiri dari 15 butir pernyataan (Tabel 3.17) dapat diterima dan 

digunakan dalam penelitian ini.   

3.7 Analisis Data  

Data hasil penelitian dihimpun dan diolah dengan bantuan microsoft excel 

dan hasilnya direkap dalam bentuk tabel. Setelah itu data akan dianalisis 

menggunakan bantuan program SPSS versi 26 untuk dianalisis menggunakan 

stastistik inferensial. Statistik inferensial merupakan statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya digeneralisasikan (diinferensialkan) untuk 

populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2018). Berikut merupakan 

tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.  
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3.7.1 Analisis Data Hasil Tes 

Hasil jawaban pretest dan post-test siswa dianalisis menggunakan 

rubrik keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah yang 

telah dibuat (Lampiran A:75 & 96). Untuk menentukan nilai yang diperoleh 

setiap siswa (Lampiran D:117), digunakan rumus ketetapan berdasarkan 

Arikunto (2013) sebagai berikut:  

Nilai tes = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 x 100 

Setelah diketahui nilai tes setiap siswa maka dilanjutkan ke tahap pengujian 

dengan analisis statistik. Pengujian dimulai dengan uji prasyarat terlebih 

sebagai berikut.  

a. Uji Prasyarat Analisis Tes 

1) Uji Normalitas  

Sebelum pengujian hipotesis, maka dilakukan uji normalitas 

data terlebih dahulu (Lampiran E:125). Uji normalitas dilakukan 

untuk menilai sebaran data pada suatu kelompok data tersebut 

berdistribusi normal ataukah tidak. Hal ini penting diketahui 

berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang akan 

dipergunakan. Apabila distribusi data normal akan dilanjutkan ke uji 

parametrik dan jika tidak normal akan menggunakan uji 

nonparametrik.  

Cara mengetahui signifikan atau tidaknya hasil uji normalitas 

yaitu dengan memperhatikan angka pada kolom signifikansi (Sig). 

Kriteria uji normalitas sebagai berikut: 

Tetapkan taraf nyata (signifikansi) misalnya α= 0,05 lalu bandingkan 

angak pada kolom Sig dengan α. 

a) Jika Sig> α maka data berdistribusi normal. 

b) Jika Sig< α maka data berdistribus tidak normal. 

Uji kolmogorov-smirnov digunakan untuk menguji normalitas 

sampel yang jumlahnya banyak (>50), sementara shapiro-wilk untuk 
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sampel yang jumlahnya sedikit (<50). Karena penelitian ini jumlah 

sampelnya sebanyak 35 orang, maka menggunakan uji Shapiro-wilk 

(Setyawan, 2020). Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan nilai 

sig > α (Tabel 4.2) sehingga data tes dikatakan berdistribusi normal.  

2) Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk menguji sama tidaknya 

varian dua buah data atau lebih (Lampiran E:125). Persyaratan uji 

homogenitas diperlukan untuk melakukan analisis inferensial dalam 

uji komparasi. Uji homogenitas yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan dasar pengambilan keputusan menurut Setyawan  

(2020) sebagai berikut:  

a) Jika nilai signifikansi (p-value) yang diperoleh > 0,05 maka varian 

setiap sampel sama (homogen).  

b) Jika nilai signifikansi (p-value) yang diperoleh < 0,05 maka varian 

setiap sampel tidak sama (tidak homogen).  

Setelah dilakukan pengujian didapatkan nilai sig (p-value) > 0,05 

(Tabel 4.2) sehingga data tes dikatakan homogen. 

 

b. Uji Hipotesis Data Tes 

Analisis statistik untuk menguji hipotesis yang digunakan adalah uji 

perbedaan dua rata-rata (uji t-test). Uji beda dua rata-rata digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua buah data. 

Pengujian yang digunakan untuk menganalisis pengaruh pembuatan jurnal 

pra-laboratorium terhadap keterampilan mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah menggunakan uji parametrik yaitu uji independent 

sample t-test (Lampiran E:125). Uji independent sample t-test merupakan 

statistik inferensial (uji beda atau perbandingan) yang digunakan untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak 

berpasangan (Raharjo, 2021). Adapun prasyarat penggunaan uji 
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independent sample t-test yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebagai 

berikut:  

1) Data berdistribusi normal. Jika salah satu data tidak berdistribusi normal 

maka uji hipotesis dilakukan dengan analisis statistika non parametrik 

yaitu uji mann whitney.  

2) Kedua sampel tidak saling berpasangan. Jika data berpasangan maka uji 

hipotesis menggunakan uji paired sample t-test.  

3) Data yang dipakai dalam uji ini berupa data berskala interval atau rasio.  

Adapun hipotesis statistik dalam penelitian ini sebagai berikut:  

Hipotesis 1 

1) Ha: Pembuatan jurnal pra-laboratorium berpengaruh signifikan terhadap 

keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah siswa 

siswa SMA.  

2) H0: Pembuatan jurnal pra-laboratorium tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan 

ilmiah siswa siswa SMA. 

 

c. Uji N-Gain  

Uji N-Gain atau Normalized Gain dilakukan untuk mengetahui 

efektivitas penggunaan suatu perlakuan tertentu (Raharjo, 2021). Dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembuatan jurnal pra-

laboratorium (Lampiran E:127). Untuk memperoleh skor N-Gain dapat 

dilakukan dengan cara menghitung selisih nilai pre-test dan post-test. Uji 

N-Gain digunakan saat adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata 

nilai post-test kelas kontrol dan eksperimen setelah uji independent sample 

t-test. Berikut merupakan rumus untuk menentukan nilai N-Gain.  

𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
Skor Postest − Skor Pretest

Skor ideal − Skor Pretest
 

Nilai N-Gain yang di diperoleh diinterprestasikan berdasarkan kriteria pada 

Tabel 3.18 berikut.  
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Tabel 3.18 Kriteria N-Gain 

Kriteria Tingkat pencaian N-Gain 

Tinggi (N-Gain) > 0,7 

Sedang 0,7 > (N-Gain) < 0,3 

Rendah (N-Gain) < 0.3 

 

Untuk melihat apakah perbedaan perlakuan tersebut signifikan (nyata) atau 

tidaknya, maka perlu dilakukan uji independent sample t-test. Jika data 

tidak homogen maka uji ini berpedoman pada nilai sig. equal variances not 

assumed. Dalam penelitian ini nilai N-Gain kelas kontrol berada diantara 

0,7 > (N-Gain) < 0,3 kategori sedang dan nilai N-Gain kelas eksperimen > 

0,7 dalam kategori tinggi (Tabel 4.4).  

 

3.7.2 Analisis Data Hasil Kuesioner 

a. Uji Prasyarat Analisis  

Untuk uji prasyarat analisis data hasil kuesioner sama halnya 

dengan pengujian pada data hasil tes. Namun pada data kuesioner ini 

ada salah satu uji prasyarat yang tidak terpenuhi sehingga untuk uji 

hipotesis menggunakan statistika non-parametrik (Lampiran E:129). 

b. Uji Hipotesis Data Kuesioner 

Analisis statistik untuk menguji hipotesis yang digunakan 

adalah uji perbedaan dua rata-rata (uji t-test). Uji beda dua rata-rata 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 

antara dua buah data yang tidak berpasangan (Raharjo. 2021). Dalam 

penelitian ini, untuk menganalisis sosio-emosional siswa menggunakan 

uji non parametrik yaitu uji mann whitney (Lampiran E:129) karena 

data tidak berpasangan. Jika data berpasangan maka menggunakan uji 

Wilcoxon. Adapun prasyarat uji mann whitney yakni sebagai berikut:  

1) Data sampel berdistribusi tidak normal. 

2) Dua kelompok sampel saling independent atau tidak berhubungan.  

3) Sampel berskala data ordinal atau interval.  
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Adapun hipotesis kedua yang digunakan sebagai berikut.  

Hipotesis 2 

1) Ha: Pembuatan jurnal pra-laboratorium berpengaruh signifikan 

terhadap sosio-emosional siswa SMA.  

2) H0: Pembuatan jurnal pra-laboratorium tidak berpengaruh signifikan 

terhadap sosio-emosional siswa SMA. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji mann whitney menurut Raharjo 

(2021) sebagai berikut:  

1) Jika nilai signifikansi atau Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 maka 

hipotesis (Ha) diterima.  

2) Jika nilai signifikansi atau Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka 

hipotesis (Ha) ditolak.  

Setelah dilakukan pengujian dapat didapatkan bahwa Ha diterima. 

Artinya pembuatan jurnal pra-laboratorium berpengaruh signifikan 

terhadap sosio-emosional siswa.  

c. Pengujian Kategorisasi Tingkat Kecemasan 

Setelah mengetahui hasil pengujian hipotesis dilanjutkan dengan 

menganalisis hasil jawaban kuesioner menggunakan skala sikap yang 

diadaptasi dari Azwar (2003) dengan langkah-langkah sebagai berikut:   

1) Menentukan tiap skor siswa dengan rumus berikut:  

Rumus: T x Pn 

T  = Total jumlah responden yang memilih 

Pn = Pilihan angka skor likert 

Setelah didapatkan skor setiap siswa, maka data dijumlahkan dan dicari 

rata-ratanya.  

2) Agar mendapatkan hasil interpretasi, terlebih dahulu harus diketahui 

skor tertinggi (X) dan skor terendah (Y) untuk item penilaian dengan 

rumus sebagai berikut:  

Y = skor tertinggi likert x jumlah responden  

X = skor terendah likert x jumlah responden 
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3) Penilaian interpretasi respon siswa tersebut adalah hasil nilai yang 

dihasilkan dengan menggunakan rumus Index % berikut:  

Rumus index % = Total skor/Y x 100 

Sebelum menyelesaikannya harus mengetahui interval (rentang jarak) 

dan interpretasi persen agar mengetahui penilaian dengan metode 

mencari Interval skor persen (I). 

Rumus interval (I) = 100/Jumlah skor Likert 

Maka dalam penelitian ini, I= 100/5 = 20 

Sehingga diketahui bahwa interval jaraknya 20 dengan nilai terendah 

0% hingga tertinggi 100%. Berikut kriteria interpretasi skor berdasarkan 

intervalnya:  

Tabel 3. 19 Kriteria Tingkat Kecemasan Siswa 

Interval Nilai Keterangan 

0% – 19,99%  Tidak cemas 

20% – 39,99% Kecemasan normal 

40% – 59,99% Cukup cemas/kecemasan sedang 

60% – 79,99% Kecemasan tinggi 

80% – 100% Kecemasan sangat tinggi 

        (Driscoll, 2004) 

4) Sehingga penyelesaian akhir dapat dianalisis dengan rumus berikut:  

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑅𝑎𝑡𝑎=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑥 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

 


