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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 

(Depdiknas, 2006).   

Fisika adalah salah satu mata pelajaran yang termasuk ke dalam komponen 

IPA, karena di dalam fisika terdapat teori-teori, fakta-fakta, yang harus dikuasai 

siswa dalam pembelajaran agar mampu menjelaskan fenomena yang terjadi di 

alam semesta. Belajar fisika bukan hanya sekedar tahu matematika, tetapi siswa 

diharapkan mampu memahami teori atau konsep yang terkandung didalamnya. 

Tidak dapat disangkal, bahwa konsep merupakan sesuatu hal yang sangat penting. 

Namun, bukan terletak pada konsep, melainkan terletak pada bagaiamana konsep 

itu dipahami oleh siswa. Dalam proses memahami konsep fisika, bisa membentuk 

kerangka berpikir  ilmiah. Sikap ilmiah inilah yang bisa diterapkan siswa dalam 

mengatasi setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.  

Salah satu konsep yang ada dalam fisika adalah kalor. Hasil wawancara yang 

dilakukan penulis dengan salah satu guru fisika, menyatakan bahwa
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pemahaman konsep siswa kelas X khususnya pada materi kalor dinilai baik. Hal 

itu dibuktikan dengan rata-rata nilai ulangan harian yang diperoleh siswa pada 

materi kalor melebihi batas nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditentukan. Berikut nilai rata-rata ulangan harian fisika yang diperoleh siswa kelas 

X SMA Negeri 3 Garut pada materi kalor :  

Tabel 1.1. 

Nilai Rata-rata Ulangan Harian Fisika pada Materi Kalor 

Kelas X SMAN 3 Garut Tahun Pelajaran 2011/2012 

 

KKM 
Ulangan 

Harian ke-1 

Ulangan 

Harian ke-2 

Ulangan 

Harian ke-3 x  

70 75 78 76 76,3 

Sumber: Guru Fisika SMAN 3 Garut 

Pemahaman konsep siswa pada materi kalor sudah melebihi batas Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM), maka perlu dicek kemampuan siswa dalam berpikir 

kritisnya. Untuk mengecek kemampuan berpikir kritis siswa, peneliti memberikan 

beberapa soal materi kalor terhadap 5 siswa dengan tingkat kecerdasan yang 

berbeda dari kelas yang pernah belajar materi kalor. Hasilnya menyatakan bahwa 

keterampilan berpikir kritis siswa pada materi kalor masih kurang . Adapun data 

hasil tes keterampilan berpikir kritis  pada materi kalor dengan menggunakan 

skala 100 dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini: 

Tabel 1.2 Data Hasil Tes Keterampilan Berpikir Kritis Siswa 

Nama Siswa Peringkat Nilai Interpretasi 

A 1 80 Baik 

B 8 62 Cukup 

C 15 65 Cukup 

D 22 45 Kurang 

E 29 30 Kurang sekali 

Rata-rata (%)  56,4 Kurang 
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Bedasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa pemahaman konsep siswa pada materi 

kalor sudah melebihi batas KKM, sementara pada tabel 1.2 keterampilan berpikir 

kritis siswa masih kurang. Dari kedua data tersebut masih terdapat kesenjangan 

antara pemahaman konsep siswa dengan keterampilan berpikir kritisnya. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, maka perlu dilakukan pembelajaran yang menunjang 

siswa untuk mengasah keterampilan berpikir kritisnya. Salah satu solusinya 

adalah dengan melakukan pembelajaran dengan banyak melakukan praktikum. 

Praktikum merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru agar 

siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Kegiatan praktikum merupakan 

eksperimen yang menunjukkan adanya keterkaitan adanya teori dengan kegiatan 

yang terjadi di laboratorium. Menurut Hardaniwati (2003: 355) laboratorium 

adalah ruang atau tempat khusus yang dilengkapi dengan peralatan untuk 

melakukan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya. Penggunaan laboratorium 

dalam pembelajaran IPA mempunyai peran yang sangat penting bagi siswa, salah 

satunya sebagai suatu tempat untuk membuktikan kebenaran suatu teori atau 

bahkan menemukan hal baru dari percobaan yang telah dilaksanakan. Kegiatan 

praktikum juga dapat memberikan pengalaman belajar secara nyata kepada siswa 

dan mengembangkan keterampilan dasar bekerja di laboratorium misalnya siswa 

menjadi seperti seorang scientist.  

Tuysuz (2010 : 38) menyatakan yang menjadi masalah dalam 

pengembangan laboratorium diantaranya : ketika melaksanakan praktikum, 

memerlukan biaya yang mahal, perencanaan laborarorium memerlukan waktu 

yang cukup lama, memeriksa kinerja siswa ketika sedang melakukan praktikum 
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sangatlah sulit, dan kurangnya alat praktikum, membatasi guru dalam 

melaksanakan kegiatan praktikum. Pendapat yang diungkapkan oleh Tuysuz 

terbukti setelah penulis melakukan studi pendahuluan di SMA Negeri 3 Garut. 

Dari hasil studi pendahuluan, diketahui bahwa sekolah telah memiliki 

laboratorium, namun laboratorium yang ada belum memenuhi syarat laboratorium 

yang ideal. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan alat-alat praktikum. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, saat ini telah banyak dikembangkan 

media peraga berbasis komputer. Terobosan baru dalam pemanfaatan komputer 

dalam pembelajaran khususnya pembelajaran fisika adalah dengan adanya 

praktikum virtual dengan bantuan software virtual laboratory. Virtual laboratory 

adalah salah satu sarana media pembelajaran yang berbasis teknologi ICT terkini, 

dalam bentuk sistem yang terintegrasi dengan jaringan komputer (Aprianto, 

2008).  

Menurut Imran (2012) virtual laboratory diartikan sebagai serangkaian alat-

alat laboratorium yang berbentuk perangkat lunak (software) komputer berbasis 

multimedia interaktif, yang dioperasikan dengan komputer dan dapat 

mensimulasikan kegiatan di laboratorium seakan-akan pengguna berada pada 

laboratorium sebenarnya. Penggunaan virtual laboratory akan membuat 

percobaan menjadi bisa dilaksanakan oleh seluruh siswa dengan menggunakan 

software yang telah disediakan. Penggunaan virtual laboratory juga 

memungkinkan siswa untuk melaksanakan percobaan secara terus berulang-ulang 

tanpa harus menggunakan alat seperti percobaan di real laboratory.  
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Penelitian tentang virtual laboratory telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

diantaranya, Tuysuz (2010) pembelajaran dengan menggunakan virtual 

laboratory dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa, Gunawan (2012: 

198)  disposisi berpikir kritis mahasiswa yang belajar fisika modern dengan 

virtual  laboratory lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang 

belajarsecara konvensional, Jaya (2010) laboratorium virtual dapat meningkatkan 

kompetensi siswa SMK baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik, Ahmad 

(2008) Persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan mempunyai 

korelasi yang kuat terhadap penggunaan V-Lab pada mata kuliah riset 

operasional, Jaya (2012:89) laboratorium virtual dapat mendukung kegiatan 

praktikum di laboratorium yang bersifat interaktif, dinamis, animatif, dan 

berlingkungan virtual sehingga tidak membosankan. 

Berdasarkan pemikiran yang telah dipaparkan, maka akan dilakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Pemahaman Konsep dengan Keterampilan 

Berpikir Kritis Siswa Melalui Virtual Laboratory pada Sub Materi Pokok 

Kalor” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah pokok 

yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah hubungan antara 

pemahaman konsep dengan keterampilan berpikir kritis siswa melalui virtual 

laboratory pada sub materi pokok kalor?” 
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Selanjutnya permasalahan tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana keterlaksanaan pembelajaran menggunakan virtual laboratory pada 

sub materi kalor? 

2. Bagaimana pemahaman konsep siswa setelah pembelajaran menggunakan 

virtual laboratory pada sub  materi kalor? 

3. Bagaimana keterampilan berpikir kritis siswa setelah pembelajaran 

menggunakan virtual laboratory pada sub materi kalor? 

4. Apakah ada hubungan yang signifikan antara pemahaman konsep dengan 

keterampilan berpikir kritis siswa menggunakan virtual laboratory pada sub 

materi kalor? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas X SMA Negeri 3 Garut. 

2. Materi yang dijadikan bahan penelitian ini adalah sub materi pokok kalor.  

3. Pemahaman konsep yang diteliti adalah pada aspek kognitif berdasarkan 

taksonomi Bloom C2 yaitu memahami dengan indikator menafsirkan, 

mencontohkan, mengklasifikasi, merangkum, menyimpulkan, 

membandingkan, dan menjelaskan. 
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4. Keterampilan berpikir kritis yang diteliti adalah memberikan penjelasan 

sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan 

penjelasan lebih lanjut, dan mengatur stategi dan taktik. 

5. Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah virtual 

laboratory yang dibuat dengan menggunakan aplikasi delphi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penilitian secara umum yaitu 

untuk mengetahui hubungan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis 

siswa melalui virtual laboratory pada materi pokok kalor. 

Sedangkan tujuan penelitian secara khusus yaitu : 

1. Untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran menggunakan virtual 

laboratory pada materi kalor. 

2. Untuk mengetahui pemahaman konsep siswa setelah pembelajaran 

menggunakan virtual laboratory pada materi kalor. 

3. Untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis siswa setelah pembelajaran 

menggunakan virtual laboratory pada materi kalor. 

4. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara pemahaman 

konsep dengan keterampilan berpikir kritis siswa menggunakan virtual 

laboratory pada materi kalor. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi siswa, penelitian ini dapat menarik minat, meningkatkan motivasi dalam 

pembelajaran fisika. Selain itu, dengan adanya media virtual laboratory 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan (kognitif) dan kemampuan ICT, 

sehingga siswa didorong untuk selalu meningkatkan prestasi belajar dan 

kemampuan ICT-nya. 

2. Bagi guru, penelitian ini dapat menambah wawasan guru mengenai pengguna 

komputer dalam pembelajaran di sekolah, sehingga pembelajaran yang 

dilakukan lebih bervariatif dan tidak monoton sehingga dapat meningkatkan 

minat siswa dalam belajar. 

3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan 

referensi dalam pengembangan program pembelajaran interaktif dengan media 

komputer, sehingga dikemudian hari mampu mengembangkan media 

pembelajaran yang lebih inovatif. 

 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari salah pengertian tentang makna istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sebagai 

berikut:  

1. Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep didefinisikan sebagai nilai yang diperoleh siswa dari  

hasil tes pemahaman konsep. Tes pemahaman konsep berupa tes tertulis 
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berbentuk uraian sebanyak tujuh soal. Indikator pemahaman konsep yang 

digunakan adalah menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasi, merangkum, 

menyimpulkan membandingkan, dan menjelaskan. 

2. Keterampilan Berpikir Kritis 

Keterampilan berpikir kritis didefinisikan sebagai nilai yang diperoleh 

siswa dari hasil tes keterampilan berpikir kritis. Tes keterampilan berpikir kritis 

berupa tes tertulis berbentuk uraian sebanyak enam soal. Indikator keterampilan 

berpikir kritis yang digunakan adalah memberikan penjelasan sederhana, 

membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lebih 

lanjut, dan mengatur stategi dan taktik. 

3. Virtual Laboratory  

Virtual laboratory merupakan suatu program komputer (software) yang 

dibuat dengan menggunakan aplikasi delphi. Software ini dibuat sebagai  media 

bagi siswa untuk melakukan praktikum pada materi kalor. Keterlakasanaan 

pembelajaran menggunakan virtual laboratory diamati oleh observer dengan 

menggunakan lembar observasi. 

4. Kalor 

Konsep kalor adalah salah konsep fisika yang dipelajari di kelas X semester 

genap sesuai dengan kurikulum SMA Negeri 3 Garut pada Standar Kompetensi 

(SK) menerapkan konsep kalor dan prinsip konservasi energi pada berbagai 

perubahan energi dan Kompetensi Dasar (KD) menganalisis pengaruh kalor 

terhadap suatu zat, dan menganalisis cara perpindahan kalor. Konsep kalor yang 
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dimaksud dalam penelitian ini difokuskan pada pengaruh kalor terhadap 

perubahan wujud zat, pemuaian, dan perpindahan kalor.  

 

G. Kerangka Berpikir 

Belajar merupakan aktifitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan 

perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-

pengalaman (Baharuddin, 2010 : 12).  Pengalaman bisa diperoleh dengan cara 

menerapkan konsep learning by doing.  Konsep learning by doing terjadi di 

laboratorium. Menurut Widhiyanti (2012) laboratorium adalah wahana yang 

sangat tepat untuk pengembangan kompetensi keterampilan proses dan afektif 

siswa. 

Dewasa kini, masih terdapat sekolah yang tidak memiliki laboratorium. 

Namun, ada juga sekolah yang sudah memiliki laboratorium tetapi belum 

memenuhi kriteria laboratorium yang ideal. Hal itu disebabkan oleh beberapa 

factor misalnya rendahnya Sumber Daya manusia (SDM), keterbatasan alat-alat 

praktikum, dan kurangnya sarana dan prasarana. Salah satu cara untuk menangani 

masalah-masalah tersebut adalah dengan menggunakan media virtual laboratory. 

Menurut Aprianto (2008) virtual laboratory dimaknakan sebagai sesuatu 

yang abstrak yang diwakili oleh sebuah model visual untuk membantu si pemakai 

(user) dalam memperoleh data secara simulasi sampai pada membuat suatu 

hipotesis. Pengertian lain diungkapkan oleh Babateen (2011) bahwa virtual 

laboratory didefinisikan sebagai belajar virtual dan belajar lingkungan yang 

merangsang real laboratory. Hal itu memberikan alat, bahan laboratorium dalam 
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komputer kepada siswa untuk melakukan eksperimen dimana saja dan kapan saja. 

Virtual laboratory memungkinkan siswa untuk berulang kali melakukan 

eksperimen ditempat yang aman selama proses pembelajaran.  

Karakteristik  virtual laboratory  adalah sebagai berikut:  

1. Alat-alat yang terdapat pada virtual laboratory merupakan visualisasi dari alat-

alat pada real  laboratory 

2. Mudah untuk digunakan oleh para pelajar  

3. Penggunaan virtual laboratory sepenuhnya berada pada tangan pelajar  

(Susilawati, 2011: 9) 

Karakteristik virtual laboratory lainnya diungkapkan oleh Harry dan 

Erward (Babateen, 2010) yaitu : 

1. Menciptakan model intelektual baru dalam pendidikan yang lebih baik 

daripada yang sebelumnya  

2. Menanamkan informasi 

3. Mendorong dan membimbing siswa.  

4. Mendaftarkan informasi siswa dan mengevaluasi secara otomatis.  

5. Melakukan eksperimen, yang sulit untuk dilakukan di laboratorium tradisional 

karena bahayanya  dan biaya tinggi.  

6. Mengurangi waktu belajar dihabiskan di laboratorium tradisional.  

7. Mengembangkan eksplorasi yang didasarkan pada proses dan asumsi ilmiah 

 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa virtual laboratory merupakan 

media yang dapat digunakan untuk melakukan praktikum yang bersifat maya 

dengan menggunakan simulasi interaktif. Simulasi interaktif dalam penelitian ini 

adalah suatu program komputer (software) yang dibuat dengan menggunakan 

aplikasi delphi, dimana pengguna dapat memilih dan merakit komponen-

komponen yang tersedia, dan program akan merespon apa yang telah 

diperintahkan oleh pengguna. 
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 Pemahaman (comprehension) adalah jenjang kemampuan yang menuntut 

peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang 

disampaikan guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus menghubungkan 

dengan hal-hal baru (Arifin, 2009 : 21). Pemahaman merujuk pada pengetahuan 

seseorang akan apa yang akan dikomunikasikan dan dapat menggunakan idea tau 

materi yang sedang dikomunikasikannya itu tanpa harus dikaitkan dengan materi 

lain (Dirgantara, 2010). 

Menurut Hariyadi (2012) pemahaman konsep adalah kemampuan untuk 

menangkap dan menguasai lebih dalam lagi sejumlah fakta yang mempunyai 

keterkaitan dengan makna tertentu. Pemahaman konsep yang baik dapat 

membantu siswa dalam mengklarifikasikan, menganalisis masalah-masalah 

sehingga mereka dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dalam materi pembelajaran 

tertentu.  

Adapun indikator dari pemahaman konsep menurut Bloom (Anderson. et al. 

2010: 100) adalah sebagai berikut:  

1. Menafsirkan: kemampuan menerjemahkan konsep kalor dari bentuk gambar 

2. Mencontohkan: kemampuan memberikan contoh khusus atau masalah dari 

konsep kalor 

3. Mengklasifikasi: kemampuan mendeteksi ciri-ciri atau karakteristik suatu 

contoh yang sesuai dengan peristiwa melepas kalor dan menerima kalor 

4. Merangkum: kemampuan membuat rangkuman atau ringkasan poin utama 

dari suatu konsep kalor 
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5. Menyimpulkan: kemampuan untuk menemukan pola di dalam serangkaian 

contoh atau fenomena fisika yang berhubungan dengan konsep pemuaian 

6. Membandingkan: kemampuan siswa dalam mendeteksi persamaan dan 

perbedaan antara dua atau lebih objek yang diamati 

7. Menjelaskan: kemampuan membangun dan menggunakan model sebab akibat 

dari konsep kalor 

Menurut Hariyadi (2012) ada beberapa manfaat yang diperoleh dari 

pemahaman konsep, yaitu :  

a. Konsep membuat kita tidak perlu `mengulang-ulang pencarian arti' setiap kali 

kita menemukan informasi baru.  

b.  Konsep membantu proses mengingat dan membuatnya menjadi lebih efisien.  

c. Konsep membantu kita menyederhanakan dan meringkas informasi, 

komunikasi dan waktu yang digunakan untuk memahami informasi tersebut.  

d.  Konsep-konsep yang merupakan dasar untuk proses mental yang lebih tinggi.  

e. Konsep sangat diperlukan untuk problem solving.  

f. Konsep menentukan apa yang diketahui atau diyakini seseorang.  

 

Halpen dalam Achmad (2007) menyatakan bahwa berpikir kritis adalah 

memberdayakan keterampilan atau strategi kognitif dalam menentukan tujuan. 

Proses tersebut dilalui setelah menentukan tujuan, mempertimbangkan, dan 

mengacu langsung kepada sasaran-merupakan bentuk berpikir yang perlu 

dikembangkan dalam rangka memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, 

mengumpulkan berbagai kemungkinan, dan membuat keputusan ketika 

menggunakan semua keterampilan tersebut secara efektif dalam konteks dan tipe 

yang tepat. Berpikir kritis juga merupakan kegiatan mengevaluasi-

mempertimbangkan kesimpulan yang akan diambil manakala menentukan 
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beberapa faktor pendukung untuk membuat keputusan. Berpikir kritis juga biasa 

disebut directed thinking, sebab berpikir langsung kepada fokus yang akan dituju. 

Pendapat senada dikemukakan Anggelo dalam Achmad (2007) berpikir 

kritis adalah mengaplikasikan rasional, kegiatan berpikir yang tinggi, yang 

meliputi kegiatan menganalisis, mensintesis, mengenal permasalahan dan 

pemecahannya, menyimpulkan, dan mengevaluasi. Menurut Yusfy (2011) 

berpikir kritis adalah proses mental untuk menganalisis atau mengevaluasi 

informasi. Informasi tersebut didapat dari hasil pengamatan, pengalaman, akal 

sehat atau komunikasi. 

Menurut Ennis (2011: 2-4) indikator berpikir kritis disajikan dalam tabel 

1.3. 

Tabel 1.3.  

Indikator Berpikir Kritis Menurut Ennis 
Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 
Penjelasan 

1. Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

(elementary 

classification) 

 

1. Memfokuskan 

pertanyaan 

 

a. Mengidentifikasi atau 

merumuskan pertanyaan 

b. Mengidentifikasi kriteria-

kriteria untuk 

mempertimbngakan jawaban 

yang mungkin 

c. Menjaga kondisi pikiran 

2. Menganalisis 

argument 

a. Mengidentifikasi kesimpulan 

b. Mengidentifikasi alasan yang 

dinyatakan (ekplisit). 

c. Mengidentifiksi alasan yang 

tidak dinyatakan (implisit). 

d. Mengidentifikasi kerelevanan 

dan ketidakrelevanan. 

e. Mencari persamaan dan 

perbedaan 

f. Mencari struktur dari suatu 

argumen 
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Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 
Penjelasan 

 3. Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan 

klarifikasi dan 

pertanyaan yang 

menantang 

 

 

 

a. Mengapa 

b. Apa intinya, apa artinya 

c. Apa contohnya dan apa yang 

bukan contohnya 

d. Mengapa 

e. Apa intinya, apa artinya 

f. Apa contohnya dan apa yang 

bukan contohnya 

g. Bagaimana menerapkannnya 

dalam kasus 

h. Perbedaan apa yang 

menyebabkannya 

2. Membangun 

keterampilan 

dasar (Basic 

support) 

 

 

 

4.Mempertimbangkan 

kredibilitas (kriteria 

suatu sumber) 

a. Ahli 

b. Tidak adanya konflik interest 

c. Kesepakatan antar sumber 

d. Reputasi 

e. Menggunakan prosedur yang 

ada 

f. Mengetahui resiko 

g. Kemampuan memberi alasan 

h. Kebiasaan hati-hati 

5. Mengobservasi dan 

mempertimbangkan 

hasil obserbvasi 

 

a. Ikut terlibat dalam 

menyimpulkan 

b. Dilaporkan oleh pengamat 

sendiri 

c. Mencatat hal-hal yang 

diinginkan 

d. Peguatan (corroboration) dan 

kemungkinan penguatan 

e. Kondisi yang baik 

f. Penggunaan teknologi yang 

kompeten 

g. Kepuasan observer atas 

kredibilitas kriteria 

3. Menyimpulkan 

(Inference) 

6. Membuat deduksi 

dan 

mempertimbangka

n hasil deduksi 

a. Kelompok yang logis 

b. Kondisi yang logis 

c. Ineterpretasi pernyataan 

7. Membuat induksi 

dan 

mempertimbangka

n induksi 

a. Membuat generalisasi 

b. Membuat kesimpulan dan 

hipotesa 
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Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 
Penjelasan 

8. Membuat dan 

mempartimbangka

n nilai 

a. Latar belakang fakta 

b. Konsekuensi 

c. Penerapan prinsip-prinsip 

d. Memikirkan alternatif 

e. Meyeimbangkan, memutuskan 

4. Membuat 

Penjelsan lebih 

lanjut (Advance 

clarification) 

 

 

9. Mendefinisikan  

istilah, 

mempertimbangka

n definisi 

a. Bentuk sinonim, klasifikasi, 

rentang, ekspresi yang sama, 

operasional.   

b. Strategi definisi (tindakan 

mengidentifikasi persamaan ) 

c. Konten  (isi) 

10. Mengidentifikasi 

asumsi 

a. Penalaran secara implicit 

b. Asumsi yang diperlukan 

rekonstruksi argumen 

5. Strategi dan 

taktik (strategy 

and tasctics 

 

11. Memutuskan suatu 

tindakan 

a. Mendefinisikan masalah 

b. Menyeleksi kriteria untuk 

membuat solusi 

c. Merumuskan alternatif yang 

memungkinkan  

d. Memutuskan hal-hal yag akan 

dilakukan secara tentatif 

e. Mereview 

f. Memonitor implementasi  

12. Berinteraksi 

dengan orang lain 

a. Mengembangkan 

b.  Strategi logis 

c.  Strategi retorika 

d.  Presentasi posisi, lisan atau 

tulisan 

 

Kalor adalah salah satu sub pokok bahasan yang ada di kurikulum KTSP 

kelas X semester dua. Kalor merupakan gerakan atom penyusun benda karena 

mengalami pemanasan. Makin panas suhu suatu benda, makin cepat getaran antar 

atom yang menyebar kesegala arah. Karena adanya getaran atom inilah yang 

menjadikan benda tersebut memuai ke segala arah (Nurachmandani, 2009 : 153). 
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Berdasarkan permasalahan di atas, maka kerangka pemikiran tersebut dapat 

disajikan pada gambar 1.1. secara skematis sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah 

KBM pada materi kalor dengan virtual laboratory 

Indikator pemahaman 

konsep yang digunakan : 

1. Menafsirkan 

2. Mencontohkan 

3. Mengklasifikasi 

4. Merangkum 

5. Menyimpulkan 

6. Membandingkan 

7. Menjelaskan 
 

Indikator keterampilan berpikir kritis 

yang digunakan: 

1. Memberikan penjelasan sederhana : 

bertanya dan menjawab pertanyaan 

2. Membangun keterampilan dasar : 

mempertimbangkan apakah sumber 

dapat dipercaya atau tidak 

3. Menyimpulkan : mendeduksi dan 

mempertimbangkan hasil deduksi 

4. Memberikan penjelasan lanjut : 

mendefinisikan istilah dan 

mempertimbangkan suatu definisi 

5. Mengatur stategi dan taktik : 

menentukan suatu tindakan 
 

Tes keterampilan berpikir kritis Tes pemahaman konsep 

Hubungan antara pemahaman konsep dengan keterampilan berpikir kritis 

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran 
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H. Hipotesis 

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

oH   = Tidak ada hubungan antara pemahaman konsep dengan keterampilan 

berpikir kritis siswa pada pembelajaran menggunakan virtual 

laboratory pada materi kalor 

aH   = Ada hubungan antara pemahaman konsep dengan keterampilan 

berpikir kritis siswa pada pembelajaran menggunakan virtual 

laboratory pada materi kalor 

 

I. Metodologi Penelitian 

1. Menentukan Jenis Data 

Jenis data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

data kuantitatif. 

a. Data Kuantitatif  

Data kuantitatif berupa data hasil tes siswa yang diperoleh dari nilai posttest 

yang terdiri dari tes pemahaman konsep dan tes keterampilan berpikir kritis. Nilai 

tersebut digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan antara 

pemahaman konsep dengan keterampilan berpikir kritis siswa sesudah 

pembelajaran fisika menggunakan virtual laboratory pada materi kalor. 

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data yang diperoleh dari lembar observasi. Lembar 

observasi digunakan untuk memberikan gambaran proses pembelajaran fisika 
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pada materi kalor melalui pembelajaran menggunakan virtual laboratory di kelas 

X SMA Negeri 3 Garut yang meliputi aktivitas siswa dan guru.  

2. Menentukan Sumber Data 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Garut. Pemilihan lokasi ini 

didasarkan atas pertimbangan berikut ini: 

1) Sarana dan prasarana yang cukup memadai dan dinilai baik untuk membantu 

proses pembelajaran 

2) Dilokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian yang serupa 

3) Cukup tersedia sumber data yang diperlukan 

b. Populasi 

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh kelas X SMA 

Negeri 3 Garut Tahun Ajaran 2012/2013 terdiri atas 8 kelas. 

c. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari satu kelas yang dipilih secara 

purposive sampling, yaitu cara pengambilan sampel bukan didasarkan atas strata, 

random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2010 

: 183). Sampel dalam penelitian ini adalah kelas X-2 dengan jumlah siswa 30 

orang. 

3. Metode dan Desain Penelitian 

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berbagai macam metode 

penelitian dapat dilakukan untuk memperoleh data. Namun, dengan mengacu pada 



20 
 

 
 

tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan antara pemahaman konsep 

dengan keterampilan berpikir kritis siswa melalui virtual laboratory pada materi 

kalor, maka metode yang digunakan yaitu metode korelasional. Hasilnya diolah 

menggunakan uji korelasi, yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya 

hubungan dan apabila ada, berapa erat hubungan serta berarti atau tidaknya 

hubungan itu (Arikunto, 2010 : 313). 

Desain penelitian merupakan rancnagan bagaimana penelitian dilaksanakan. 

Desain penelitian ini menunjukkan hubungan antara dua variabel yaitu 

pemahaman siswa dan keterampilan berpikir kritis pada konsep kalor. 

X   Y 

(Sugiyono, 2012 : 70) 

Keterangan : 

X
 

= Pemahaman konsep siswa

 Y = Keterampilan berpikir kritis

  

 Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah the one shot-case study. 

Desain the one shot-case study diilustrasikan oleh tabel 1.4. 

Tabel 1.4. Desain Penelitian 

Treatment Posttest 

X T2 

 

(Suryabrata, 2010 : 100) 

Dalam penelitian ini, siswa diberi perlakuan (X) berupa implementasi 

virtual laboratory, dan di akhir pembelajaran dilaksanakan posttest (T2) untuk 
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mengetahui hubungan pemahaman konsep dengan kemampuan berpikir kritis 

siswa. 

4. Prosedur penelitian 

Prosedur penelitian terdiri dari tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap akhir. 

a. Tahap Persiapan  

Persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1) Studi literature, dilakukan untuk memperoleh teori yang akurat dan inovatif 

mengenai bentuk pembelajaran yang hendak diterapkan yakni pembelajaran 

menggunakan virtual laboratory. 

2) Melakukan telaah kurikulum mengenai pokok bahasan yang dijadikan 

penelitian guna memperoleh data mengenai tujuan, indikator dan hasil belajar 

yang harus dicapai dari pembelajaran, serta alokasi waktu yang diperlukan 

selama proses pembelajaran. 

3) Menentukan populasi dan sampel. 

4) Menyiapkan silabus, menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

5) Membuat instrumen penelitian. 

6) Melakukan judgement soal. 

7) Melakukan uji coba soal. 

8) Membuat jadwal penelitian. 
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b. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan adalah menerapkan virtual 

laboratory sebanyak tiga pertemuan, setiap pertemuan pembelajaran meliputi : 

1) Melaksanakan pembelajaran percobaan fisika dengan menggunakan virtual 

laboratory. 

2) Mengobservasi aktivitas guru selama berlangsungnya proses pembelajaran oleh 

observer. 

3) Mengobservasi aktivitas siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran 

oleh observer. 

4) Melaksanakan tes pemahaman konsep untuk mengetahui pemahaman konsep 

siswa. 

5) Melaksanakan tes keterampilan berpikir kritis untuk mengetahui keterampilan 

berpikir kritis siswa. 

c. Tahap Akhir 

Tahap akhir terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : 

1) Melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. 

2) Melakukan pembahasan dan menarik kesumpulam dari hasil analisis data. 

3) Menyusun laporan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 
 

Secara skematis, alur dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Alur Penelitian 

 

 

 

TAHAP PERENCANAAN 

- Studi Literature 

- Telaah kurikulum 

- Interview 

Menyiapkan RPP dan 

Istrumen penelitian 
Uji coba soal 

dan analisis 

TAHAP PELAKSANAAN 

 

TAHAP AKHIR 

 
Pengolahan data : 

- Hasil posttest 

- Lembar observasi 

 

Menghitung dan 

menginterpretasi 

hubungan  antara 

pemahaman konsep 

dengan keterampilan 

berpikir kritis 

Analisis dan 

Pembahasan 

Pembelajaran dengan 

menggunakan virtual 

laboratory 

Posttest yang terdiri dari tes 

pemahaman konsep dan tes 

keterampilan berpkir kritis 
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5. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian diantaranya : 

a. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui gambaran langsung 

mengenai proses pembelajaran dengan menggunakan virtual laboratory. Objek 

yang di observasi dalam penelitian ini yaitu guru (peneliti) dan siswa. Lembar 

observasi diisi oleh observer yang hadir ketika proses pembelajaran di kelas. 

Adapun observer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu guru pamong. Cara 

pengisian lembar observasi yaitu dengan cara memberi tanda ceklist (√) pada 

setiap kolom ya atau tidak untuk setiap tahapan-tahapan proses pembelajaran 

menggunakan virtual laboratory. Dalam lembar observasi juga terdapat kolom 

keterangan untuk memuat saran-saran observer terhadap kekurangan-kekurangan 

guru ketika proses pembelajaran. 

b. Tes pemahaman konsep 

Tes pemahaman konsep digunakan untuk mengukur peningkatan 

pemahaman konsep kalor yang diperoleh siswa setelah diterapkan pembelajaran 

dengan virtual laboratory. Tes yang digunakan berupa tes uraian tentang materi 

kalor. Tes pemahaman konsep disusun berdasarkan indikator yang hendak dicapai 

pada setiap pertemuan pembelajaran. Adapun indikator pemahaman konsep yang 

diteliti adalah menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasi, merangkum, 

menyimpulkan membandingkan, dan menjelaskan. Tes pemahaman konsep 

dilakukan pada saat posttest. 
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c. Tes Keterampilan Berpikir Kritis 

Tes keterampilan berpikir kritis digunakan untuk mengatahui apakah selain 

paham konsep yang diajarkan, siswa mampu mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis atau tidak. Tes keterampilan berpikir kritis disusun berdasarkan 

indikator yang hendak dicapai pada setiap pertemuan. Adapun indikator 

keterampilan berpikir kritis yang digunakan adalah memberikan penjelasan 

sederhana, membangun keterampilan dasar,  menyimpulkan, memberikan 

penjelasan lanjut, dan mengatur strategi dan taktik. Tes yang digunakan berupa tes 

uraian tentang materi kalor. Tes keterampilan berpikir kritis dilakukan pada saat 

posttest. 

6. Analisis Instrumen 

a. Analisis Lembar Observasi 

Lembar observasi yang telah dibuat tidak langsung digunakan sebagai 

intrumen, melainkan diserahkan terlebih dahulu kepada ahli dalam hal ini oleh 

pembimbing agar bisa diuji kelayakannya meliputi materi, konstruksi, bahasa/ 

budaya, dan instrumen terkait. Setelah instrumen lembar observasi dianggap layak 

untuk digunakan, maka lembar observasi digunakan untuk menguji keterlaksanaan 

proses pembelajaran oleh observer. 

b. Analisis Tes Pemahaman Konsep dan Keterampilan Berpikir Kritis 

Bentuk tes yang digunakan untuk mengukur pemahaman konsep dan 

keterampilan berpikir kritis adalah tes uraian. Sebelum tes diberikan kepada 

siswa, terlebih dahulu instrumen tes pemahaman konsep dan keterampilan 

berpikir kritis dianalisis validitasnya melalui judgement dosen pembimbing 
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kemudian diuji cobakan kepada siswa di luar sampel. Setelah data hasil ujicoba 

diperoleh, kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya 

pembeda, dan tingkat kesukaran. 

(a) Validitas 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak 

diukur (Arikunto, 2009 : 65). Pengujian validitas tiap butir soal uraian dilakukan 

dengan menggunakan rumus korelasi product moment, yaitu :   

  2 2 2 2

( )( )

( ) ( )
xy

N XY X Y
r

N X X N Y Y




 

  

   
 

(Arikunto, 2009 : 72) 

Keterangan:

 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

X = Skor butir soal 

Y =  Skor total tiap siswa uji coba 

N = Banyaknya siswa uji coba 
XY  = Jumlah perkalian XY 

Untuk menginterpretasikan nilai koefisien korelasi yang diperoleh adalah 

dengan melihat nilai r pada tabel 1.5. 

Tabel 1.5.  

Interpretasi Nilai r 

Koefisien Korelasi Interpretasi 

0,80 < rxy  ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < rxy  ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < rxy  ≤ 0,60 Sedang 

0,20 < rxy  ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < rxy  ≤ 0,20 Sangat Rendah 

rxy  ≤ 0,00 Tidak valid 

(Arikunto, 2009 : 75) 
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(b) Reliabilitas 

Aripin (2009: 258) menyatakan bahwa reliabilitas adalah tingkat atau 

derajat konsistensi dari suatu instrumen. Suatu tes dapat dikatakan reliabel jika 

selalu memberikan hasil yang sama bila dites pada kelompok yang sama pada 

waktu atau kesempatan yang berbeda. 

Teknik yang digunakan untuk menentukan reliabilitas instrumen dengan 

bentuk soal uraian dengan menggunakan rumus  K-R 20 yaitu : 

2

11 2
1

1

in
r

n t





  
      


 

(Arikunto, 2009 : 109) 

Keterangan: 

r11 

 2i  

2t  

n 

= 

= 

= 

= 

reliabilitas tes yang di cari 

jumlah varians skor tiap item 

varians total 

banyaknya soal 

Untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas instrumen yang diperoleh 

adalah dengan melihat tabel 1.6. 

Tabel 1.6.  

Interpretasi Nilai r11 

Indeks reliabilitas Interpretasi 

0,80 < 11r  ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < 11r   ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < 11r  ≤ 0,60 Sedang 

0,20 < 11r   ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < 11r  ≤ 0,20 Sangat rendah 

           (Arikunto, 2009 : 75) 
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(c) Daya Pembeda  

Daya pembeda suatu butir soal adalah kemampuan suatu butir soal untuk 

membedakan siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang 

bodoh (berkemampuan rendah) (Arikunto, 2009 : 211). 

Teknik yang digunakan untuk menentukan daya pembeda dalam bentuk soal 

uraian menggunakan rumus : 

A

BA

NSMI

XX
DP

.

 


 

          

(Surapranata, 2005 : 42) 

Keterangan:

  

DP = Daya Pembeda 

XA = Jumlah skor siswa kelompok atas 

XB = Jumlah skor siswa kelompok bawah 

SMI = Skor maksimal ideal 
NA = Banyaknya siswa kelompok atas 

  

Untuk menginterpretasikan daya pembeda, dapat dilihat pada tabel 1.7. 

Tabel 1.7.  

Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

Indeks Daya Pembeda Interpretasi 

0,00 - 0,20 Jelek (poor) 

0,20 - 0,40 Cukup(statisfactory) 

0,40 - 0,70 Baik (good) 

0,70 - 1,00 Baik sekali (excellent) 

negatif Tidak baik, sebaiknya dibuang 

(Arikunto, 2009 : 218) 

(d) Tingkat Kesukaran 

Perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar 

derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang 
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(proporsional), maka dikatakan bahwa soal tersebut baik (Aripin, 2009 : 266). 

Tingkat kesukaran dihitung dengan rumus : 

NSMI

x
TK

i

.


  

(Surapranata, 2005 : 12) 

Keterangan : 

TK = Tingkat Kesukaran

 Xi

 

= Jumlah skor seluruh siswa soal ke-i

 SMI = Skor maksimal ideal 

 N = Banyaknya siswa  

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu butir soal disebut 

indeks kesukaran (difficulty index) (Arikunto, 2009 : 207). Besarnya indeks 

kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,00 dengan rincian seperti pada tabel 1.8. 

Tabel 1.8.  

Kategori Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

p < 0,30 Sukar 

0,30 - 0,70 Sedang 

0,70 - 1,00 Mudah 

           

7. Analisis Data  

Analisis data dilakukan dengan cara mengolah data terlebih dahulu. 

Pengolahan data bertujuan untuk mengolah data hasil penelitian supaya dapat 

ditafsirkan dan mengandung makna. Penafsiran data  dimaksudkan untuk 

menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. 
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a. Analisis Lembar Observasi 

Pengisian lembar observasi yaitu dengan menceklis (√) pada kolom “Ya” 

atau “Tidak” untuk masing-masing tahapan atau kegiatan yang dilakukan guru 

dan siswa selama proses pembelajaran. Untuk kolom “Ya” nilainya ada 3 yaitu 

nilai 4 (terlaksana secara keseluruhan), 3 (terlaksana sebagian), dan 2 (terlaksana ) 

sedangkan kolom “Tidak” nilainya adalah 1(tidak terlaksana). Adapun langkah-

langkahnya selanjutnya adalah sebagai sebagai berikut: 

1) Menghitung jumlah indikator kegiatan siswa dan guru yang terlaksana pada 

masing-masing tahapan  

2) Menentukan jumlah keterlaksanaan aktivitas guru dan siswa tiap kriteria 

penilaian dan menyajikannya dalam bentuk diagram batang. 

3) Mengolah skor yang diperoleh dalam bentuk persentase (%) dengan 

menggunakan rumus:  

100x
SM

R
NP  

(Purwanto, 2009 : 102) 

dengan:  

NP = nilai persen yang dicari atau diharapkan  

R    = skor mentah yang diperoleh  

SM = skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan  

100 = bilangan tetap 

Presentase rata-rata aktivitas siswa dan guru pada setiap aspek yang ditinjau 

kemudian dianalisa sesuai dengan kategori yang ditetapkan pada tabel 1.9 sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.9.  

Kriteria Penilaian Lembar Observasi 

No Persentase (%) Interpretasi 

1 < 60 Sangat kurang 

2 60 – 69 Kurang 

3 70 – 79 Sedang 

4 80 – 89 Baik 

5 >90 Sangat baik 

 (Sudjana,  2005 : 118) 

b. Analisis Pemahaman Konsep 

Tes ini dilakukan dan dianalisis untuk mengetahui pemahaman konsep 

siswa pada materi kalor setelah pembelajaran menggunakan virtual laboratory. 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan rumus : 

100x
SM

R
NP  

(Purwanto, 2009 : 102) 

dengan:  

NP = nilai persen yang dicari atau diharapkan  

R    = skor mentah yang diperoleh  

SM = skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan  

100 = bilangan tetap 

Untuk menginterpretasikan nilai persen, dapat dilihat pada tabel 1.10. 

Tabel 1.10.  

Interpretasi Nilai Pemahaman Konsep 

No Tingkat Penguasaan Interpretasi 

1 86 – 100 % Sangat baik 

2 76 – 85 % Baik 

3 60 – 75 % Cukup 

4 55 – 59 % Kurang 

5 ≤ 54 % Kurang sekali 

(Purwanto, 2009 : 103) 
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c. Analisis Keterampilan Berpikir Kritis 

Tes ini dilakukan dan dianalisis untuk mengetahui keterampilan berpikir 

kritis siswa pada materi kalor setelah pembelajaran menggunakan virtual 

laboratory. Penilaian dilakukan dengan menggunakan rumus : 

100x
SM

R
NP  

(Purwanto, 2009 : 102) 

dengan:  

NP = nilai persen yang dicari atau diharapkan  

R    = skor mentah yang diperoleh  

SM = skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan  

100 = bilangan tetap 

Untuk menginterpretasikan nilai persen, dapat dilihat pada tabel 1.11. 

Tabel 1.11. 

 Interpretasi Nilai Keterampilan Berpikir Kritis 

No Tingkat Penguasaan Interpretasi 

1 86 – 100 % Sangat baik 

2 76 – 85 % Baik 

3 60 – 75 % Cukup 

4 55 – 59 % Kurang 

5 ≤ 54 % Kurang sekali 

(Purwanto, 2009 : 103) 

d. Analisis Hubungan Pemahaman Konsep dengan Keterampilan Berpikir 

Kritis 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah skor tes pemahaman 

konsep dan tes keterampilan berpikir kritis. Setelah data variabel X (pemahaman 

konsep) dan Y (keterampilan berpikir kritis) didapatkan, kemudian data tersebut 

dianalisis untuk mengetahui hubungan antara pemahaman konsep dengan 
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keterampilan berpikir kritis pada materi kalor. Sebelum dilakukan uji korelasional, 

dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu yaitu : 

1) Menentukan hipotesis 

2) Melakukan uji normalitas 

Uji normalitas merupakan uji prasyarat dalam uji korelasi, karena uji 

normalitas ini akan berpengaruh terhadap jenis statistika mana yang akan 

digunakan pada pengolahan data selanjutnya. Uji normalitas dilakukan terhadap 

data variabel X dan variabel Y. Uji normalitas menggunakan chi-kuadrat dengan 

rumus : 

 
2

2 i i

i

O E

E



  

(Sudjana, 2005 : 273) 

Keterangan : 

2

 

= Chi Kuadrat

 Oi = Frekuensi Observasi

 Ei = Frekuensi Ekspektasi

 Pengujian normalitas dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Data dikatakan normal apabila 𝜒2ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝜒2𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

b) Data dikatakan tidak normal apabila 𝜒2hitung > 𝜒2tabel 

3) Melakukan uji regresi linear 

Langkah-langkah dalam melakukan uji regresi linear yaitu : 

a) Membuat tabel untuk mencari harga-harga yang diperlukan pengujian 

regresi linear dan analisis koefisien korelasi 

b) Menentukan persamaan regresi linear dengan rumus 
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(Sudjana, 2005 : 315) 

Keterangan : 

a
 

= Koefisien regresi

 b = Regresi linear

 X = Pemahaman konsep

 Y = Kemampuan berpikir kritis 

n = Jumlah siswa 

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa persamaan linearitas adalah 

Y = a + bX.  

c) Menghitung jumlah kuadrat regresi a ( )aJK  

2( )
a

Y
JK

n



 

(Subana, 2000 : 162) 

d) Menghitung jumlah kuadrat regresi b terhadap a ( /b aJK ) 

/

( )( )
b a

X Y
JK b XY

n

 
  

 

 
  

(Subana, 2000 : 162) 

e) Menghitung jumlah kuadrat residu ( )rJK  

2

/r a b aJK Y JK JK    

(Subana, 2000 : 163) 

f) Menghitung jumlah kuadrat kekeliruan/eror ( )kkJK  

2

2
( )

kk

Y
JK Y

n
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(Subana, 2000 : 163) 

g) Menghitung derajat kebebasan kekeliruan ( )kkdb  

kkdb n k 
 

h) Menghitung derajat kebebasan ketidakcocokan ( )TCdb  

2TCdb K   

i) Menghitung rata-rata kuadrat ketidakcocokan ( )TCJK  

TC r KKJK JK JK   

j) Menghitung rata-rata kuadrat kekeliruan ( )KKRK  

KK
KK

KK

JK
RK

db
  

(Subana, 2000 : 163) 

k) Menghitung rata-rata kuadrat ketidakcocokan ( )TCRK  

TC
TC

TC

JK
RK

db
  

(Subana, 2000 : 163) 

l) Menghitung nilai F ketidakcocokan ( )TCF  

TC
TC

KK

RK
F

RK
  

(Subana, 2000 : 164) 

m) Melakukan uji F dari tabel dengan taraf kepercayaan 95% (0,95)  

n) Pengujian regresi dengn ketentuan : 

Jika Fhitung < Ftabel maka regresi linier 

Jika Fhitung > Ftabel maka regresi tidak linier 
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Jika ketiga uji syarat tersebut telah dipenuhi, maka langkah selanjutnya 

yaitu melakukan uji korelasi. Analisis korelasi dimaksudkan untuk mengatahui 

hubungan antara pemahaman konsep dengan keterampilan berpikir kritis. Dalam 

melakukan uji korelasi, ada dua syarat yang harus dipenuhi : 

1) Jika data yang diperoleh berdistribusi normal dan regresinya linear, maka uji 

hipotesisnya menggunakan korelasi product moment. Adapun rumus untuk 

korelasi product moment yaitu : 

2 2 2 2

( )( )

( ) ( )

n XY X Y
r

n X X n Y Y




       

  

   
 

(Sudjana, 2005 : 369) 

2) Jika data yang diperoleh tidak berdistribusi normal atau tidak linear, maka uji 

hipotesisnya menggunakan korelasi spearman rank. Rumus untuk korelasi 

spearman rank yaitu : 

2

2

6.
1

( 1)

b

n n
  




 

(Purwanto, 2009 : 146) 

Setelah uji korelasi, maka langkah selanjutnya yaitu menguji hipotesis. Uji 

hipotesis dilakukan dengan langkah-langkah  sebagai berikut : 

1) Menghitung dejarat kebebasan (dk) dengan rumus  

dk = n – 2 

2) Mencari nilai r dari tabel dengan taraf kepercayaan 95% (0,95). Pengujian 

hipotesis dengan ketentuan : 
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Jika rhitung  <  rtabel = H0 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada hubungan 

antara pemahaman konsep dengan keterampilan berpikir 

kritis 

Jika rhitung  >  rtabel = H0 ditolak dan Ha diterima, artinya ada hubungan antara 

pemahaman konsep dengan keterampilan berpikir kritis 

(Sugiyono, 2012 : 185) 

3) Menginterpretasikan nilai  rhitung 

Tabel 1.12.  

Interpretasi dari koefisien korelasi  

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat kuat 

 

(Sugiyono, 2012 : 184) 

Untuk menguji signifikansi hubungan, maka perlu dilakukan uji signifikansi 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Menghitung harga t dengan rumus 

2

2

1

r n
t

r





 

(Sugiyono, 2012 : 184) 

2) Menghitung dejarat kebebasan (dk) dengan rumus  

dk = n – 2 

3) Mencari nilai ttabel dengan taraf kepercayaan 95% (0,95) 

 


