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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.1 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2018/2019 dimulai tanggal 25 Maret 2019 sampai tanggal 3 Mei 2019, di kelas X 

MIPA SMA Negeri 1 Pondidaha. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk menguji suatu variabel terhadap variabel lain atau menguji 

bagaimana hubungan sebab akibat antara variabel yang satu dengan variabel yang 

lainnya. Metode penelitian eksperimen semu ini diterapkan dengan menggunakan 

pendekatan Science, Environment, Technology, and Society (SETS) pada kegiatan 

pembelajaran di kelas X MIPA SMA Negeri 1 Pondidaha pada mata pelajaran 

biologi materi ekosistem. 

 

 

 

 

                                                           
1 Florentina Anggraeni Puspitasari, Faktor Yang Memengaruhi Motivasi Belajar Siswa 

Kelas Khusus Olahraga (KKO), (Skripsi Sarjana, Universitas Sanata Dharma Program Studi 

Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2017), h. 36. 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.2 Populasi di dalam 

penelitian ini meliputi seluruh siswa kelas X MIPA SMA Negeri 1 Pondidaha 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

Tabel 3.1. Keadaan Populasi Penelitian 

No. Kelas Jumlah Siswa Nilai rata-rata 

1. X MIPA 1 25 70.8 

2. X MIPA 2 23 72.6 

3. X MIPA 3 25 70.2 

Total 102  

Sumber : Dokumen Raport Sekolah Tahun 2018 

2. Sampel 

Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari populasi atau sejumlah anggota 

populasi yang mewakili populasinya. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap pertama menggunakan  

Purposive Sampling yang merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.3 Pertimbangan yang digunakan oleh peneliti 

berdasarkan data nilai rata-rata kelas yang relatif sama. Sehingga dalam 

penelitian ini diambil dua kelas yaitu X MIPA 1 dan X MIPA 3. 

                                                           
2Sugiyono,  Metode   Penelitian   Kuantitatif,   Kualitatif   dan   kombinasi   Mixed 

Method, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 112.  
3 Khalifah, Mustamin, Metode Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta:Aynat Publishing, 

2015), h.72 
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Tahap kedua yaitu Penentuan kelas eksperimen dan kontrol dilakukan 

dengan cara cluster random sampling.4 Pengambilan sampel kelas dilakukan 

dengan cara mengundi seperti sistem arisan kocokan, sehingga terpilih kelas X 

MIPA 1 sebagai kelas eksperimen yang diajar menggunakan pendekatan 

Science, Environment, Technology, and society (SETS) dan X MIPA 3 sebagai 

kelas kontrol yang diajar menggunakan pendekatan konvensional. 

Tabel 3.2. Keadaan Sampel Penelitian 

No. Kelas Jumlah Siswa Nilai rata-rata 

1. Eksperimen : X MIPA 1 20 70.8 

2. Kontrol : X MIPA 3 20 70.2 

Total 40  

Sumber : Dokumen Raport Sekolah Tahun 2018 

E. Operasionalisasi Variabel 

Variabel Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu 1 variabel bebas 

atau dalam hal ini adalah faktor pembeda pendekatan Science, Environment, 

Technology, and society (SETS) (X) dan 2 variabel terikat atau dalam hal ini 

adalah motivasi (Y1) dan Hasil belajar biologi siswa (Y2).  Untuk lebih jelasnya 

istilah-istilah dari variabel tersebut terdapat dalam tabel dibawah: 

Tabel 3.3. Operasionalisasi Variabel 

 

No Variabel Definisi Operasional 

1. Pendekatan Pembelajaran  

a. Pendekatan Science, 

Environment, 

Technology, and 

society (SETS) (X) 

 

Pendekatan SETS  adalah pendekatan yang 

menghubungkan teori sains dalam melibatkan 

pemanfaatan teknologi dalam masyarakat atau 

lingkungan untuk meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar biologi siswa. Adapun sintaks 

pembelajaran dari pendekatan  SETS yaitu 

                                                           
4 Indah Lestari, Pengaruh Waktu Belajar dan Minat Belajar Trhadap Hasil Belajar 

Matematika, (Jurnal Formatif, Vol.3, No.2), h.121 



45 
 

 

tahap invitasi, tahap eksplorasi, tahap solusi, 

tahap aplikasi, dan tahap pemantapan konsep. 

 b. Pendekatan 

Konvensional 

Pendekatan konvensional adalah pendekatan 

pembelajaran yang yang sudah digunakan 

disekolah selama ini. Adapun sintaks 

pembelajaran dari pendekatan konvensional 

yaitu mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, dan mengkomunikasikan. 

2. Motivasi (Y1) Motivasi adalah sesuatu yang mengarahkan 

kepada hal positif sehingga menimbulkan rasa 

semangat dan senang dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar. Pengukuran 

motivasi berdasarkan aspek motivasi yaitu 

motivasi intrinsik dengan indikator 

intelegensi siswa, bakat siswa dan minat 

siswa serta motivasi ekstrinsik dengan 

indikator  faktor guru, faktor teman, faktor 

lingkungan, dan faktor keluarga. 

3. Hasil Belajar (Y2) Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh 

seseorang setelah mengikuti proses 

pembelajaran. Hasil belajar biologi tersebut 

dapat diketahui karena adanya evaluasi yang 

dilakukan oleh guru. Pengukuran hasil belajar 

berdasarkan indikator pembelajaran yaitu 

Menjelaskan tentang  ekosistem dan 

komponen yang menyusunnya, Menjelaskan 

tentang terbentuknya hujan dari proses 

penguapan, Menjelaskan hubungan antar 

komponen ekosistem, Menyebutkan dan 

mendeskripsikan siklus-siklus yang 

berlangsung di alam untuk menjaga 

keseimbangan, Melakukan pengamatan 

ekosistem dilingkungan sekitarnya dan 

mengidentifikasi komponen-komponen yang 

menyusun ekosistem, Menganalisis hubungan 

antara komponen biotik dan abiotik dalam 

ekosistenn dan mengaitkannya dengan 

ketidakseimbangan lingkungan, Menjelaskan 

tentang adanya interaksi dalam ekosistem dan 

aliran energi, Menjelaskan daur biogeokimia 

menggunakan bagan/charta, Mengolah data 

berbagai komponen ekosistem dan 

mengaitkannya dengan keseimbangan 

ekosistem yang ada, Menyimpulkan bahwa di 

alam jika terjadi keseimbangan dan 

ketidakseimbangan komponen ekosistem 
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harus dilakukan upaya rehabilitasi agar 

keseimbangan proses bisa berlangsung, 

Menjelaskan secara lisan komponen 

ekosistem, proses biogeokimia, ketidak 

seimbangan ekosistem dan aliran energi, dan 

Melakukan penyelidikan tentang pola 

interaksi makhluk hidup dan penerapan ilmu 

pengetahuan pada bidang teknologi serta 

dampaknya terhadap lingkungan dan 

masyarakat. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa tes yaitu tes hasil 

belajar yang berbentuk objektif (pilihan ganda) serta kuesioner (angket) 

motivasi belajar. Tes hasil belajar disusun dan dikembangkan oleh peneliti 

sebanyak 25 item yang disertai 5 kemungkinan pilihan jawaban dengan satu 

kemungkinan jawaban yang paling tepat.  Setiap item soal yang dijawab benar 

sesuai dengan kunci jawaban diberi skor 1, sedangkan soal yang dijawab salah 

diberi skor 0. 

Kuesioner adalah salah satu daftar yang berisikan rangkaian pernyataan 

mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk memperoleh 

data, skala disebarkan kepada responden (orang-orang yang menjawab jadi 

yang diselidiki). Metode kuesioner dengan menggunakan instrumen skala 

Semantic Diferensial digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa. 

2. Instrumen Penelitian 

Keberhasilan penelitian banyak ditentukan oleh instrumen yang 

digunakan, sebab data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian 
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(masalah) dan menguji hipotesis diperoleh melalui instrumen. Instrumen 

penelitian akan diperoleh rangkaian jawaban responden yang akan menjadi 

data untuk diolah, ditabulasi, dianalisis statistik, analisis teoritis, uji hipotesis 

(jika ada), dan akhirnya diperoleh kesimpulan dari penelitian itu. Menurut 

Nana Sudjana dan Ibrahim, instrumen penelitian adalah alat pengumpul data 

yang dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data 

empiris sebagaimana adanya. 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Tes Hasil Belajar Biologi Siswa  

Tes yang digunakan oleh peneliti adalah tes objektif (pilihan 

ganda). Bentuk tes yaitu tes hasil belajar yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa berdasarkan bahan pelajaran yang telah diajar untuk 

menjawab permasalahan penelitian. Kisi-kisi dan tes hasil belajar biologi 

siswa dapat dilihat pada lampiran 23 dan 24 halaman 209-211. 

b. Kuesioner (Angket) Motivasi Belajar Siswa 

Jenis skala yang digunakan kuesioner dalam bentuk skala Semantic 

Diferensial. Skala dapat digunakan untuk mengukur sikap dan persepsi 

terhadap korporat, produk, merek dan sebagainya. Skala berisikan sifat-

sifat bipolar (dua kutub) yang berlawanan. Pada rentang antara dua kutub, 

responden dapat memilih poin yang mewakili responnya.5 

                                                           
5 Bilson Simamora, Analisis Multivariat Pemasaran, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2005), h.29. 
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Skala Semantic Diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap, 

tetapi bentuknya bukan pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dalam 

satu garis kontinum dimana jawaban yang sangat positif terletak dibagian 

kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak dibagian kiri garis, 

atau sebaliknya. Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala 

Semantic Diferensial adalah data interval.6 Kisi-kisi dan angket motivasi 

belajar siswa dapat dilihat pada lampiran 21 dan 22 halaman 205-206 . 

 

G. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan desain Post-test Only Control Group 

Design, yakni menempatkan subjek penelitian kedalam dua kelompok (kelas) 

yang telah dipilih berdasarkan tujuan penelitian.7 

Mekanisme penelitian dari kedua kelas tersebut dituliskan dalam tabel 

sebagai berikut :    

Tabel 3.4. Model Desain Penelitian dan Pengembangan 

Kelompok Perlakuan Tes Akhir Angket Akhir 

Eksperimen X1 TE-2 YE-2 

Kontrol  X2 TK-2 YK-2 

 

Keterangan : 

X1 :Perlakuan Penerapan Pendekatan SETS   

X2 :Perlakuan penerapan pendekatan Konvensional 

TE-2 :Tes akhir yang diberikan pada kelompok eksperimen setelah pembelajaran 

                                                           
6 Djaali dan Pudji Muljono, Pengukuran dalam Bidang Pendidikan, (Jakarta: PT. 

Grasindo, 2008), h.29. 
7 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan praktiknya),  (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), h.186 
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TK-2 :Tes akhir yang diberikan pada kelompok Kontrol setelah pembelajaran 

YE-2 :Angket akhir yang diberikan pada kelompok eksperimen setelah 

pembelajaran 

YK-2 :Angket akhir yang diberikan pada kelompok kontrol setelah pembelajaran 

 

H. Teknik Analisis Data  

1. Uji Validitas 

Uji coba instrumen dilakukan untuk mendapatkan data yang akan 

diolah untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen tersebut. Untuk uji 

validitas soal hasil belajar dilakukan dengan mengkorelasikan hasil data ke 

dalam korelasi Point Biserial.8 Rumus tersebut sebagai berikut: 

𝛾𝑝𝑏𝑖 =
𝑀𝑝 − 𝑀𝑡

𝑆𝑡
√

𝑝

𝑞
 

Keterangan: 

γpbi = koefisien korelasi biserial 

Mp =rerata skor dari subjek-subjek yang menjawab betul item yang dicari 

validitasnya 

Mt =rerata skor soal 

St =standar deviasi dari skor total 

P =proporsi siswa yang menjawab benar 

𝑝       =
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 

 

Q =proporsi siswa yang menjawab salah (q=1-p)  

 

 

Berdasarkan hasil analisis validitas soal, dapat diketahui bahwa dari 40 

soal terdapat terdapat 18 soal yang tidak valid dan 22 soal valid. Dari hasil 

                                                           
8 Chaterina Ameliana Kartika Candra, Pengembangan Tes Hasil Belajar Matematika 

Materi Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat Untuk Siswa Kelas V Sekolah Dasar, (Skripsi 

Sarjana, Universitas Sanata Dharma Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Penddikan, 2017), h. 60. 
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analisis soal yang dinyatakan tidak valid, tidak digunakan dalam tes hasil 

belajar biologi siswa, sedangkan soal yang dinyatakan valid digunakan dalam 

tes hasil belajar biologi siswa yang diberikan diakhir proses pembelajaran 

karena soal yang valid dapat mengukur hasil belajar biologi siswa. Hasil 

analisis instrumen soal secara lengkap disajikan pada Lampiran 16 halaman 

198. 

Adapun untuk uji validitas angket motivasi yaitu menggunakan korelasi 

Product Moment. Untuk mengkorelasikan skor setiap item dengan skor 

totalnya dengan digunakan korelasi product moment dari pearson.9 Rumus 

tersebut sebagai berikut: 

𝑟 =
𝑁 𝛴 XY − (ΣX)(𝛴𝑌)

√{𝑁 𝛴 𝑋2 − (𝛴𝑋)2}{𝑁 𝛴 𝑌2 − ( 𝛴𝑌)2}
 

Keterangan:  

r = koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dalam hal ini variabel X 

adalah skor tiap item/faktor dan Y adalah skor total 

N  = jumlah subjek (responden)  

ΣXY  = produk dari X dan Y  

ΣX  = jumlah skor per item  

ΣY  = jumlah skor total 

(Σ)
2 

= jumlah nilai X yang dikuadratkan  

(ΣY)
2  

= jumlah nilai Y yang dikuadratkan 

 

Berdasarkan hasil uji validitas angket motivasi, dapat diketahui bahwa 

dari 48 pernyataan terdapat 16 item pernyataan yang tidak valid dan 32 item 

pernyataan valid. Dari hasil analisis instrumen angket motivasi yang 

dinyatakan tidak valid, tidak digunakan dalam tes motivasi belajar siswa, 

sedangkan angket yang dinyatakan valid digunakan dalam tes motivasi belajar 

                                                           
9 Syofiansiregar, Statistik Deskriptif untuk Penelitian, (Jakarta : pers, 2016), h. 164. 
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siswa yang diberikan diakhir proses pembelajaran karena angket yang valid 

dapat mengukur tingkat motivasi belajar siswa. Hasil analisis instrumen angket 

motivasi secara lengkap disajikan pada Lampiran 13 halaman 195. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk mengetahui derajat 

ketetapan suatu alat ukur, maksudnya bahwa alat ukur dikatakan reliabel 

apabila berkali-kali digunakan terhadap objek yang sama, akan menghasilkan 

hasil yang sama. Sebuah tes yang valid biasanya reliabel, namun tidak semua 

tes yang reliabel itu valid. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka semua butir 

instrumen soal tes hasil belajar berada pada kategori reliabel. 

Adapun teknik mencari reliabilitas untuk instrumen hasil belajar berupa 

soal pilihan ganda menggunakan rumus KR-20 (Kuder Richardson),10 sebagai 

berikut: 

𝑟11 =
𝑘

𝑘 − 1
{
𝑉𝑡−∑ 𝑝𝑞

𝑉𝑡
} 

Keterangan:  

r
11 

= reliabilitas instrumen  

k  = jumlah pertanyaan 

Vt = varians total  

p = proporsi banyaknya subyek yang menjawab benar  

q = proporsi banyaknya subyek menjawab salah  

 

Untuk derajat reliablitasnya adalah sebagai berikut11: 

rii ≤ 0,20  = reliabilitasnya sangat rendah (tidak reliabel) 

0,20 <  rii ≤ 0,40 = reliabilitasnya rendah (tidak reliabel) 

                                                           
10 Syofiansiregar, Statistik Deskriptif ..., h.192-193. 
11 Sitti Nurfaidah, Tandri Patih, dan Muhammad Febriawan, Analisis Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Mahasiswa Dalam Menganalisis Data Statistik, (IAIN Kendari 2017), h.30  
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0,40 <  rii ≤ 0,60 = reliabilitasnya sedang/cukup (reliabel) 

0,60 <  rii ≤ 0,90 = reliabilitasnya tinggi (reliabel) 

0,90 <  rii ≤ 1,00 = reliabilitasnya sangat tinggi (reliabel) 

Hasil pengujian realiabilitas instrumen soal dapat dilihat pada Tabel 3.5 

berikut. 

Tabel 3.5. Hasil Analisis Realibilitas Instrumen Soal 

 

Instrumen Koefisien Reliabilitas Soal 

Soal 0.64 

 

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa secara umum instrumen 

soal tersebut adalah reliabel, dimana reliabilitas instrumen soal berada pada 

kategori reliabilitas tinggi yaitu 0.64. Hasil analisis reliabilitas instrumen soal 

secara lengkap disajikan pada Lampiran 17 halaman 199. 

Adapun teknik mencari reliabilitas untuk angket motivasi menggunakan 

rumus Alpha, 12 sebagai berikut: 

𝑟11 =
𝑛

𝑛 − 1
(1 −

Σσ𝑖
2

σ𝑡
2 ) 

Keterangan:  

r
11 

= reliabilitas yang dicari  

Σσ𝑖
2    = jumlah varians skor tiap-tiap item 

σ𝑖
2 = varians total 

n = banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes 

1 = bilangan konstan 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Penndidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2012), h.122 
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Untuk derajat reliablitasnya adalah sebagai berikut13: 

rii ≤ 0,20  = reliabilitasnya sangat rendah (tidak reliabel) 

0,20 <  rii ≤ 0,40 = reliabilitasnya rendah (tidak reliabel) 

0,40 <  rii ≤ 0,60 = reliabilitasnya sedang/cukup (reliabel) 

0,60 <  rii ≤ 0,90 = reliabilitasnya tinggi (reliabel) 

0,90 <  rii ≤ 1,00 = reliabilitasnya sangat tinggi (reliabel) 

 

Tingkat reliabilitas instrumen ditentukan berdasarkan dengan besarnya 

koefisiensi reliabilitas yang dimiliki. Semakin tinggi koefisiensi reliabilitasnya 

maka semakin tinggi pula reliabilitas instrumennya.  

Hasil pengujian realiabilitas instrumen angket motivasi dapat dilihat 

pada Tabel 3.6 berikut. 

Tabel 3.6. Hasil Analisis Realibilitas Instrumen Angket Motivasi 

 

Instrumen 
Koefisien Reliabilitas 

Angket Motivasi 

Angket Motivasi 0.73 

 

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat diketahui bahwa secara umum instrumen 

angket motivasi tersebut adalah reliabel, dimana reliabilitas instrumen angket 

motivasi berada pada kategori reliabilitas tinggi yaitu 0.73. Hasil analisis 

reliabilitas instrumen angket motivasi secara lengkap disajikan pada Lampiran 

14 halaman 196. 

 

3. Analisis Butir Soal 

Kegiatan menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus 

dilakukan pendidik untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. 

Kegiatan ini merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan 

                                                           
13 Sitti Nurfaidah, Tandri Patih, dan Muhammad Febriawan, Analisis Faktor-faktor...,, 

h.30  
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penggunaan informasi dari jawaban peserta pendidik untuk membuat 

keputusan tentang setiap penilaian.14  

Analisis soal antara lain bertujuan untuk mengadakan identifikasi soal-

soal yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek. Dengan analisis soal 

dapat diperoleh informasi tentang kejelekan sebuah soal dan “petunjuk” 

untuk mengadakan perbaikan.15  

 

Analisis butir soal yang digunakan dalam penelitian yaitu tingkat 

kesukaran dan daya pembeda: 

a. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar 

suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan 

dalam bentuk indeks.16 Besarnya indeks kesukaran anatar 0,00 sampai 

1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan 

indeks kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, 

sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah.17 

Untuk dapat mengetahui tingkat kesukaran soal dapat digunakan rumus 

sebagai berikut:18 

P =
B

JS
 

Keterangan: 

P = Indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

 

 

 

                                                           
14 Wahidmurni, Alfin Mustikawan, dan Ali Ridho, Evaluasi Pembelajaran: Kompetensi 

dan Praktik, (Yogyakarta: Nuha Litera, 2010), h.117. 
15 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.179. 
16 Wahidmurni, Alfin Mustikawan, dan Ali Ridho, Evaluasi Pembelajaran..., h.131. 
17 Daryanto, Evaluasi Pendidikan..., h.180. 
18 Daryanto, Evaluasi Pendidikan...,h.180. 
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Adapun klasifikasi indeks kesukaran soal adalah sebagai berikut : 

Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah19 

Berdasarkan hasil pengujian tingkat kesukaran instrumen soal, diketahui 

bahwa terdapat 9 butir soal yang termasuk sukar, 29 butir soal termasuk 

soal sedang, dan  2 butir soal termasuk soal yang mudah. Hasil analisis 

tingkat kesukaran instrumen soal secara lengkap disajikan pada Lampiran 

18 halaman 201. 

b. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Angka yang 

menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks kesukaran, 

indeks diskriminasi (daya pembeda) ini berkisar antara 0,00 sampai 

1,00. Hanya bedanya, indeks kesukaran tidak mengenal tanda 

negatif (-), tetapi pada indeks diskriminasi ada tanda negatif. Tanda 

negatif pada indeks diskriminasi digunakan jika sesuatu soal 

“terbalik” menunjukkan kualitas tes. Yaitu anak pandai disebut 

bodoh dan anak bodoh disebut pandai.20 

 

Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi adalah:21 

D =
BA

JA
−

BB

JB
= PA − PB 

Keterangan : 

D = Daya pembeda soal 

JA  = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu   

dengan benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu 

dengan benar 

PA =
BA

JA
   = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (ingat,   

P sebagai indeks kesukaran ) 

                                                           
19 Daryanto, Evaluasi Pendidikan...,h.181 
20 Daryanto, Evaluasi Pendidikan...,h.183 
21 Daryanto, Evaluasi Pendidikan..., h.186 
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PB =
BB

JB
    = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 

Klasifikasi daya pembeda : 

D = 0,00 – 0,20 : Jelek (poor) 

D = 0,20 – 0,40 : Cukup (satisfactory)  

D = 0,40 – 0,70 : Baik (good)  

D = 0,70 – 1,00 : Baik sekali (excellent) 

D = Negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai    

nilai D negatif sebaiknya dibuang saja.22 

 

Berdasarkan hasil pengujian daya pembeda instrumen soal 

diketahui bahwa terdapat 7 butir soal yang mempunyai daya pembeda 

soal baik, 14 butir soal yang mempunyai daya pembeda soal cukup, 19 

butir soal yang mempunyai daya pembeda soal kategori jelek. Hasil 

analisis daya pembeda soal secara lengkap disajikan pada Lampiran 19 

halaman 202. 

 

4. Analisis Statistika Deskriptif 

Analisis statistika deskriptif adalah teknik analisis data yang berfungsi 

untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya. Analisis statistika 

deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil belajar biologi dan 

menggambarkan motivasi belajar siswa baik pada kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol. Analisis deskriptif juga digunakan untuk mendeskripsikan skor 

dari semua variabel dalam penelitian ini.  

Guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil belajar biologi 

siswa, maka dilakukan pengelompokkan. Pengelompokan tersebut dilakukan 

kedalam 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Pedoman 

                                                           
22 Daryanto, Evaluasi Pendidikan...,h.190. 
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pengkategorian hasil belajar biologi siswa dan motivasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Hasil 

yang diperoleh oleh siswa dilakukan pembulatan menuju puluhan terdekat. 

Dimana Angka satuan kurang dari 5 maka pembulatannya ke bawah dan angka 

satuan lebih dari 5 atau sama maka pembulatannya ke atas. 

Pengelompokkan tingkat hasil belajar yang diperoleh siswa, baik 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontol dengan menggunakan 

pedoman yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.7.  Pengkategorian Hasil Belajar 

No. Rentang Nilai Predikat Kategori  

1. 92-100 A Sangat  Baik 

2. 83-91 B Baik 

3. 74-82 C Cukup 

4. ˂ 73 D Kurang 

Sumber : Dokumen Raport Sekolah Tahun 2018 

Adapun pengelompokkan tingkat motivasi belajar yang diperoleh  

siswa, baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen dibuatkan kategori 

penilaian sebagai berikut: 

Tabel 3.8.  Pengkategorian Motivasi Belajar 

Rumus Kategori  

X ≥ X +1.8 (SD) Sangat tinggi 

X+0.6 (SD) ≤ X < X + 1.8 (SD) Tinggi 

X- 0.6 (SD) ≤ X < X + 0.6 (SD) Sedang 

X- 1.8 (SD) ≤ X < X – 0.6 (SD) Rendah 

X  < (X - 1.8 (SD)) Sangat rendah 

Sumber :Sukarman23 

 

 

                                                           
23.Sukarman,  Analisis Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Fisika Peserta 

Didik Dengan Menggunakan Metode SEM (Structural Equation Modeling) Pada Kelas XI MIA 

(Matematika Ilmu Alam) SMA Negeri Se-Kecamatan Bolo Kabupaten Bima , (Skripsi Sarjana, 

UIN Alauddin Makassar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2018), h. 37. 
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Keterangan: 

X : Nilai 

X : Rata-rata 

SD : Standar Deviasi 

 
 

5. Analisis Statistika Inferensial 

Analisis statistika inferensial adalah teknik statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. 

Analisis statistika inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

yang diajukan. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui hasil 

dan motivasi belajar biologi siswa melalui pendekatan SETS di SMA Negeri 

1 Pondidaha. Adapun uji statistika yang digunakan peneliti adalah 

Multivariate Analysis of Varians (MANOVA), dengan terlebih dahulu 

melakukan uji prasyarat analisis yaitu: 

a. Uji Normalitas Multivariat 

Uji normalitas multivariat bertujuan untuk mengetahui apakah data 

yang diteliti berasal dari populasi yang terdistribusi secara normal 

multivariat. Pengujian asumsi distribusi normal multivariat yaitu 

pemeriksaan dilakukan dengan plot quantil X2. Jika x1, x2,..., xp 

berdistribusi normal multivariat dengan parameter μ dan Σ dan 

mempunyai fungsi kepekatan peluang yaitu: 24 

𝑓 = (𝑥𝟏, 𝑥𝟐,…𝑥𝒑) =  (
1

(2∏)p/2׀Σ׀
1/2

) e−1/2(X−μ)′Σ−1(𝑋−𝜇) 

                                                           
24 Sri Ningsih Desi Afriany, Pengaruh Lama Ketiadaan Inang Spodoptera Litura 

Terhadap Kebugaran Parasitoid Snellenius manilae Dengan Menggunakan Manova, (Institut 

Pertanian Bogor Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2013), h. 2. 
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Pengujian Normalitas Multivariat menggunakan rumus Doornik-

Hansen, dimana pegamatan multivariat ditransformasikan kemudian 

skewness dan kurtosis univariat untuk setiap variabel yang diubah 

dihitung, dan kemudian digabungkan menjadi pendekatan χ2 statistik. 

Skewness univariat, √b1, adalah transformasi dalam pendekatan normal 

variat, 𝒵1, Adapun rumusnya yaitu: 

𝒵1 = δ log  (𝒴 + √1 + 𝒴2 

𝒴 = {
𝑏1 (ω2 − 1)(𝑁 + 1)(𝑁 + 3)

12 (𝑁 − 2)
}

1/2

 

δ = (log √ω2−1/2)
−1/2

 

ω2 = −1 + √2 (𝛽 − 1) 

𝛽 =
3 (𝑁2 +  27 𝑁 − 70)(𝑁 + 1)(𝑁 + 3)

(𝑁 − 2)(𝑁 + 5)(𝑁 + 7)(𝑁 + 9)
 

kurtosis univariat, b2, adalah transformasi dari gamma variat dalam 

a χ2 –variat dan dalam standar variabel normal 𝒵2, transformasi Wilson-

Hilferty: 

𝒵2 = √9α {(
χ

2α
)

1/3

− 1 +
1

9α
} 

χ = 2 ƒ(𝑏2 − 1 − 𝑏1) 

α = 𝑎 + 𝑏1 𝑐 

ƒ =
(𝑁 +  5)( 𝑁 + 7))(𝑁3 + 37 𝑁2 + 11 𝑁 − 313)

12δ
 

𝑐 =
(𝑁 −  7)( 𝑁 + 5))(𝑁 + 7)( 𝑁2 + 2 𝑁 − 5)

6δ
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𝑎 =
(𝑁 −  2)( 𝑁 + 5))(𝑁 + 7)( 𝑁2 + 27 𝑁 − 70)

6δ
 

𝛿 = (𝑁 −  3)( 𝑁 + 1)( 𝑁2 + 15 𝑁 − 4) 

Pengujian hipotesis asumsi distribusi normal multivariat sebagai 

berikut: 

H0 = data berdistribusi normal multivariat 

H1 = data tidak berdistribusi normal multivariat 

Pada nilai μ dan Σ diduga dengan nilai x dan S-1 untuk  (X-μ)t Σ-1 (X-μ) 

dan menghitung jarak mahalanobis.25 

𝑑𝑖
2 = (𝑥𝑖 − 𝑥)′𝑆−1

(𝑥𝑖 − 𝑥), 𝑖 = 1,2, … . , 𝑛 

S-1= matriks kebalikan peragam. Data akan berdistribusi normal jika 

statistik  𝑑𝑖
2 lebih dari 50% jarak 𝑑𝑖

2 ≤ X2 (p;α)  

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk melihat apakah data pada kedua 

kelompok berasal dari populasi yang homogen atau heterogen. Pengujian 

kehomogenan matriks ragam peragam (varians-kovarians) menggunakan 

hipotesis: 

H0 = Σ1 = Σ1 =... = Σk = Σ0 

H1 = paling sedikit ada satu diantara sepasang Σi  yang tidak sama dengan 

i =1,2,..., k.  

 

 

                                                           
25 Sri Ningsih Desi Afriany, Pengaruh Lama Ketiadaan...,h. 2. 



61 
 

 

Statistik uji kehomogenan matriks ragam peragam yang digunakan 

adalah: 

1. Uji Box–M, dimana untuk menguji keseluruhan variabel secara 

bersamaan:26 

𝑀 = 𝛴𝑖=1
𝑘 𝑛𝑖𝑙𝑛׀𝑺׀ − 𝛴𝑖=1

𝑘 𝑛𝑖𝑙𝑛׀𝑺𝑖׀ 

dengan 𝑺 = 𝛴𝑖=1
𝑘 𝑛𝑖𝑆𝑖

𝛴𝑛𝑖
  adalah matriks dugaan ragam peragam, Σi  

diduga oleh Si dan ni adalah derajat bebas. Box’s menunjukkan dari 

faktor skala C-1 yaitu: 

𝐶−𝟏 = 1 −
2𝑝2 +  3𝑝 − 1

6(𝑝 + 1)(𝑘 − 1)
∑

i

𝑛𝑖
−

1

𝛴i𝑛𝑖

𝑘

𝑖=1

 

dengan p = banyaknya parameter, ni = Ni-1, Ni = banyaknya 

pengamatan pada masing-masing peubah bebasnya. H0 diterima jika 

𝑀𝐶−𝟏 ≤ 𝑋
(

1

2
(𝑘−1)𝑝(𝑝+1)(𝛼)).

2  

2. Uji levene, dimana untuk mempertimbangkan median dalam 

menduga ukuran pemusatan:27 

𝐿 =
𝛴𝑖=1 

𝑟 𝑛𝑖(𝑧𝑖−𝑧)2

𝑟 − 1

𝛴𝑖=1 
𝑟 𝛴𝑗=1 

𝑛𝑖 (𝑧𝑖𝑗−𝑧𝑖.)2

𝛴𝑖=1 
𝑟 (𝑛𝑖−1)

, dengan zij = 𝑥𝑖𝑗׀  − 𝑥𝑖׀ 

𝑍𝑖 = 𝜮𝑖=1
𝑛𝑖 𝑧𝑖𝑗

𝑛𝑖
, 𝑧 = 𝜮𝑖=1

𝑟 𝜮𝑖=1
𝑛𝑖 𝑧𝑖𝑗

𝛴𝑖=1
𝑟  𝑛𝑖

 dan 𝑥𝑖 adalah rataan perlakuan. 

Statistik uji menyebar menurut sebaran F dengan derajat bebas (r- 1) dan 

𝛴𝑖=1
𝑛𝑖 (ni – 1). 

                                                           
26 Sri Ningsih Desi Afriany, Pengaruh Lama Ketiadaan...,h. 3 
27 Sri Ningsih Desi Afriany, Pengaruh Lama Ketiadaan...,h. 3 
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c. Uji Hipotesis (MANOVA) 

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk menjawab hipotesis 

penelitian yang digunakan. MANOVA mengkaji pengaruh berbagai 

perlakuan terhadap respon multivariat (lebih dari satu peubah respon) dan 

mempertimbangkan adanya ketergantungan antar peubah-peubah respon. 

Model umum dari analisis ragam peubah multivariat satu arah adalah: 

𝐗𝒍𝐣 = 𝛍 +  𝛕𝒍 +  𝒆𝒍𝐣 

𝑙 = 1, 2, … , 𝑔; j = 1, 2, . . . , 𝑛𝑖  

Xlj adalah nilai pengamatan dari respon dan ulangan terhadap perlakuan, 

μ adalah rataan umum dari respon, τl adalah pengaruh perlakuan terhadap 

respon dengan 𝜮𝒍=𝟏
𝒈

𝒏𝒍𝝉𝒍 = 𝟎 dan  𝒆𝒍𝒋 adalah nilai-nilai error yang 

bersifat bebas dan menyebar normal multivariat dengan vektor nilai rata-

rata 0, matriks peragam  Σ (εlj ̴ Np (0, Σ)). Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 :τ1 = τ2 

H1 :τ1 ≠ τ2 

Tabel 3.9 Analisis ragam peubah multivariat satu arah 

Sumber 

Keragaman 
Matriks Jumlah dari Kuadrat 

Derajat 

Bebas 

Perlakuan 

𝐵 = ∑ n𝑙

𝑔

𝑙=1

= (𝑥𝑖 − 𝑥)(𝑥𝑙 − 𝑥) 

 

g - 1 

Galat (sisa) 

𝑊 = ∑ ∑(𝑥𝑙𝑗 − 𝑥𝑙)(𝑥𝑙𝑗 − 𝑥𝑙)

𝑛𝑙

𝑗=1

𝑔

𝑙=1

 

 

∑ n𝑙

𝑔

𝑙=1

− 𝑝 

Total 

𝐵 + 𝑊 = ∑ ∑(𝑥𝑙𝑗 − 𝑥)(𝑥𝑙𝑗 − 𝑥)

𝑛𝑙

𝑗=1

𝑔

𝑙=1

 ∑ n𝑙

𝑔

𝑙=1

− 1 
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Statistik uji yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan 

hipotesis yang diuji yaitu: 

1) Uji Lambda-Wilks.28 

˄∗ =
׀𝐁׀ 

𝐁׀ + 𝐖׀
=

Σ𝑙=1׀
g

𝛴𝑗=1
𝑛𝑙 (𝑥𝑙𝑗 − 𝑥𝑙)(𝑥𝑙𝑗 − 𝑥𝑙)′׀

𝛴𝑙=1׀
𝑔

𝛴𝑗=1
𝑛𝑙 (𝑥𝑙𝑗 − 𝑥)(𝑥𝑙𝑗 − 𝑥)′׀

 

dengan: 

׀ B׀ = Determinan dari matriks galat dan ׀W׀  = Determinan dari 

matriks hipotesis. Hipotesis nol ditolak jika  ˄∗ ≤ ˄a,p,vH, vE, dengan p= 

banyaknya perlakuan, vH = derajat bebas perlakuan dan vE= derajat bebas 

dari galat. 

 

2) Uji Lawley- Hotelling 

Statistik uji Hotelling’s29 dirumuskan sebagai berikut: 

𝑇 = ∑ λ𝑖

𝑝

𝑖=1

= 𝑡𝑟 (𝑩𝑾−𝟏) 

Hipotesis nol ditolk jika nilai dari statistik uji bernilai, dengan 

syarat p ≤ vH dan p ≤ vE. 

 

3) Uji Pillai 

Statistik uji Pillai30 dirumuskan sebagai: 

𝑉(𝑠) = ∑(

𝑝

𝑖=1

 λ𝒊

1 + λ𝒊
) = 𝑡𝑟 λ𝑖(1 +  λ𝒊)

−𝟏 = tr 𝑩 (𝑩 + 𝑾)−𝟏 

jika 𝑉(𝑠) ≥ V∝
(s)

 maka hipotesis nol ditolak. 

                                                           
28 Sri Ningsih Desi Afriany, Pengaruh Lama Ketiadaan...,h. 4 
29 Sri Ningsih Desi Afriany, Pengaruh Lama Ketiadaan...,h. 5 
30 Sri Ningsih Desi Afriany, Pengaruh Lama Ketiadaan...,h. 5 
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4) Uji Roy’s31 

Statistik uji yang digunakan adalah: Ɵ= 
 λ𝒊

1+ λ𝒊
 

Hipotesis nol ditolak jika Ɵ ≥ Ɵα,s,m,N, dengan parameter s = min (vH, p), 

m = 
𝟏

2
  =dan N ( ׀vH – p׀) 

𝟏

2
 .( vE – p-1׀) 

                                                           
31 Sri Ningsih Desi Afriany, Pengaruh Lama Ketiadaan...,h. 5 


