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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi lokasi penelitian 

1. Sejarah SMA Negeri 12 Pekanbaru 

 SMA Negeri 12 Pekanbaru didirikan pada tahun ajaran 1996/1997 

yang ditetapkan berdasarkan SK. Nomor 13a/0/1998 tanggal 29 Januari 

1998. SMA Negeri 12 Pekanbaru mendapatkan akreditasi A (Amat Baik) 

oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Sejak 

tahun ajaran 2013/2014, SMA Negeri 12 telah menggunakan kurikulum 

2013. SMA Negeri 12 Pekanbaru terpilih sebagai salah satu Sekolah 

Rujukan Nasional yang ditetapkan oleh Kemendikbud berdasarkan 

program dan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah tersebut. 

2. Visi dan Misi SMA Negeri 12 Pekanbaru 

a. Visi  

"Terwujudnya insan yang berkarakter, berkualitas dan berwawasan 

lingkungan".  

b. Misi  

1) Menumbuhkan semangat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa bagi seluruh warga sekolah.  

2) Mengembangkan semangat ketauladanan, kedisiplinan, penguasaan 

pengetahuan, dan teknologi serta meningkatkan profesionalisme
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3) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk pencapaian delapan Standar 

Nasional Pendidikan  

4) Mengembangkan rasa empati dan kekeluargaan yang berwawasan 

lingkungan dan berbudaya melayu. 

3. Kurikulum SMA Negeri 12 Pekanbaru 

Pengembangan kurikulum 2013 mengacu pada standar nasional 

pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi 

lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar 

penilaian dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar 

Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) menjadi acuan utama 

satuan pendidikan dalam menetapkan kurikulum di antara standar 

nasional pendidikan. Sesuai dengan visi dan tujuan kurikulum 2013, serta 

semboyan yaitu kurikulum berbasis karakter. Pemahaman, keterampilan, 

dan pendidikan karakter semuanya diprioritaskan dalam program ini. 

SMA Negeri 12 Pekanbaru sudah sepenuhnya menerapkan 

kurikulum 2013, dimana komponen-komponen K.13 ini meliputi 

Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), indikator, tujuan 

pembelajaran, materi ajar, model, dan metode pembelajaran, 

media/alat/sumber belajar, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil 

belajar.  
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4. Peserta didik Tahun Ajaran 2021/2022 

Jumlah peserta didik SMA Negeri 12 Pekanbaru tahun ajaran 

2021/2022 berjumlah 1221 siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel VI.1.  

Tabel VI.1 Jumlah Peserta Didik SMA Negeri 12 Pekanbaru Tahun Ajaran 

2021/2022 

NO Kelas Jumlah Siswa 

1 X MIPA 214 

2 X IPS 212 

3 XI MIPA 182 

4 XI IPS 270 

5 XII MIPA 149 

6 XII IPS 194 

Total 1221 

B. Hasil Penelitian 

1. Uji coba 

 Uji coba dilakukan untuk menentukan pernyataan pada angket self-

efficacy valid dan reliabel serta butir soal keterampilan generik sains 

siswa valid, reliabel, daya beda dan tingkat kesukaran yang baik sehingga 

pernyataan pada angket dan butir soal yang digunakan layak untuk 

dilanjutkan pada penelitian ini. Sebelum angket dan soal disebarkan 

kepada sampel, sebelumnya diuji cobakan kepada bukan sampel, dimana 

soal dan angket diberikan kepada 30 orang siswa. Sebelum diuji cobakan 

soal dan angket terlebih dahulu divalidasi oleh validator dan diperbaiki 

berdasarkan saran validator demi butir angket dan soal yang baik. 

 Data yang diperoleh saat uji coba dianalisis menggunakan Aplikasi 

SPSS untuk mengetahui validitas dan reliabilitas pernyataan pada angket 
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self-efficacy serta validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda 

pada setiap butir soal.  

2. Uji Validitas instrumen 

a. Angket 

1) Validitas angket 

Validitas konstruk suatu instrumen mengacu pada seberapa 

baik instrumen tersebut dapat mengukur konsep teori. Untuk menguji 

validitas dapat dimulai dengan mendiskusikan dengan para ahli. 

Indikator dan pedoman pembuatan pernyataan pada angket ini 

perdoman pada jurnal yang diteliti oleh Suprapto,dkk (2017). Butir 

pernyataan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini dengan 

jumlah 20 pernyataan, selanjutnya angket divalidasi oleh salah 

seorang dosen pendidikan matematika UIN SUSKA Riau yaitu Bapak 

Ramon Muhandas,S. Pd., M. Pd.  Rangkuman dari validitas angket 

dapat dilihat pada Tabel IV.2. 

Tabel IV.2 Rangkuman Analisis Validitas Angket 

NO Kriteria Nomor pernyataan Persentase 

1 Valid 1-20 100% 

2 Tidak Valid - 0% 

Jumlah i.  

 

Berdasarkan hasil analisis Tabel IV.2 di atas 20 butir 

pernyataan memiliki kesesuaian dengan indikator yang ada serta 

diperbaiki sesuai saran validator sehingga seluruh butir pernyataan 

dikatakan valid.  
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Uji Coba bertujuan untuk melihat ketepatan dari setiap 

pernyataan dalam mengambarkan variabel yang akan diukur. Maka 

untuk melihat validitas butir pernyataan digunakan  rumus korelasi 

product moment dengan bantuan aplikasi SPSS Statistic 26,  dimana 

suatu pernyataan dikatakan valid jika skor pernyataan tersebut 

memiliki nilai  hampir sama atau sejajar dengan skor total (korelasi). 

Hasil validitas pada angket uji coba dapat dilihat pada Tabel IV.3. 

Tabel IV.3 Analisis Validitas Angket Uji Coba 

NO Kriteria Nomor pernyataan Persentase 

1 Valid 1,2,3,6,7,8,10,11,13,14,15,1

6,17,18,19 

75% 

2 Tidak Valid 4,5,9,12,20 25% 

Jumlah 100% 

  

Hasil analisis menunjukan bahwa 75% pernyataan pada 

angket dikatakan valid dan 25% pernyataan tidak valid. Data analisis 

validitas angket uji coba self-efficacy dapat dilihat pada Lampiran L. 

2) Reliabilitas angket 

Pernyataan pada angket yang digunakan dapat reliabel jika 

menunjukan hasil yang konstan jika dicobakan berulang kali 

berbantukan Aplikasi SPSS Statistics 26 diperoleh hasil reliabilitas 

sebesar 0,802 dengan kriteria tinggi. Data analisis angket uji coba 

self-efficacy pada materi hidrolisis garam dapat dilihat pada 

Lampiran N. 
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b. Soal 

1) Validitas soal 

Validitas isi bertujuan untuk melihat apakah butir soal sudah 

memenuhi indikator dari keterampilan generik sains. Uji validitas 

soal pada materi hidrolisis garam berjumlah 16 soal pilihan ganda 

dengan mencakup 5 indikator dari keterampilan generik sains. 

Adapun validator soal ialah salah satu dosen pendidikan kimia UIN 

SUSKA Riau yaitu Ibu Zona Octarya, M.Si. dan salah satu guru 

kimia SMA Negeri 12 Pekanbaru yaitu Ibu Lizana Maryanti, S.Pd. 

Rangkuman dari validitas isi soal dapat dilihat pada Tabel IV.4. 

Tabel IV.4 Rangkuman Analisis Validitas  Soal 

NO Kriteria Nomor pernyataan Persentase 

1 Valid 1-16 100% 

2 Tidak Valid - 0 % 

Jumlah 100% 

 

Hasil analisis Tabel IV.4 menunjukan bahwa seluruh butir 

soal valid dan dapat menunjukan indikator dari keterampilan generik 

sains. Uji Coba bertujuan untuk melihat ketepatan dari setiap 

pernyataan dalam mengambarkan variabel yang akan diukur. Maka 

untuk melihat validitas butir pernyataan digunakan  rumus korelasi 

product moment dengan bantuan Aplikasi SPSS Statistic 26,  dimana 

suatu pernyataan dikatakan valid jika skor pernyataan tersebut 

memiliki nilai  hampir sama atau sejajar dengan skor total (korelasi). 

Rangkuman dari validitas soal dapat dilihat pada Tabel IV.5. 



44 
 

 
 

Tabel IV.5 Rangkuman Analisis Validitas Konstruk Soal 

NO Kriteria Nomor pernyataan Persentase 

1 Valid 1,3,5,6,7,9,11,12,13,14 62,5% 

2 Tidak Valid 2,4,8,10,15,16 37,5% 

Jumlah 100 % 

 

Hasil analisis menunjukan bahwa  62,5% soal di katakan 

valid dan 37,5% soal tidak valid. Data analisis validitas soal 

keterampilan generik sains pada materi hidrolisis garam dapat dilihat 

pada Lampiran U. 

2) Reliabilitas 

Butir soal yang digunakan dapat dikatakan reliabel jika 

menunjukan hasil yang konstan jika dicobakan berulang kali 

berbantukan Aplikasi SPSS Statistics 26 diperoleh hasil reliabilitas 

sebesar 0,581 dengan kriteria sedang. Data analisis reliabilitas soal 

keterampilan generik sains pada materi hidrolisis garam dapat dilihat 

pada Lampiran W. 

3) Daya beda soal 

Daya beda digunakan untuk menentukan seberapa baik item 

soal dapat membedakan antara siswa yang telah memahami materi 

dan yang belum. Pada soal yang diuji cobakan didapati 12,5% soal 

dengan kriteria tidak baik, 18,75% dengan kriteria jelek, 34,75% 

dengan kriteria cukup, 18,75% dengan kriteria baik dan 6,25% 
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dengan kriteria baik sekali. Rangkuman analisis daya beda soal dapat 

dilihat pada Tabel IV.6. 

Tabel IV.6 Rangkuman Analisis Daya Beda soal 

NO Kriteria Jumlah soal Nomor Soal Persentase 

1 Tidak baik 2 4,8 12,5% 

2 Jelek 3 2,15,16 18,75% 

3 Cukup 7 6,7,9,10,11, 

12,14 

43,75% 

4 Baik 3 3,5,13 18,75% 

5 Baik sekali 1 1 6,25% 

Jumlah 16 16 100% 

 

Data analisis daya beda soal keterampilan generik sains pada 

materi hidrolisis garam dapat dilihat pada Lampiran X. Dalam 

interpretasinya semakin besar indeks daya pembeda, semakin 

mampu soal membedakan siswa yang belum atau sudah menguasai 

materi dengan baik, menyiratkan bahwa butir soal lebih berkualitas, 

sehingga soal yang dijadikan instrumen dalam mengukur 

keterampilan generik sains menggunakan soal dengan kriteria cukup, 

baik dan baik sekali dengan memperhatikan validitas dari setiap butir 

soal. Rangkuman soal yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 

IV.7. 

Tabel IV.7 Rangkuman Daya Beda Soal yang Digunakan 

NO Kriteria Jumlah soal Nomor Soal Persentase 

1 Cukup 6 6,7,9,11, 12,14 60% 

2 Baik 3 3,5,13 30% 

3 Baik sekali 1 1 10% 

Jumlah 10 10 100% 
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 Berdasarkan pemilihan soal yang memenuhi kriteria di 

dapatkan 10 soal pilihan ganda dengan 60% soal dengan kriteria 

cukup, 30% dengan kriteria baik dan 10% dengan kriteria baik sekali. 

4) Tingkat kesukaran soal 

Uji tingkat kesukaran bertujuan untuk melihat apakah suatu 

butir soal tergolong mudah, sedang, atau sulit. Dari 16 butir soal yang 

diuji cobakan, didapati 31,25% soal dengan kriteria mudah, 43,75% 

dengan kriteria sedang dan 25% dengan kriteria sulit. Rangkuman 

analisis tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada Tabel IV.8. 

Tabel IV.8 Rangkuman Analisis Tingkat Kesukaran Soal  

NO Kriteria Jumlah soal Nomor Soal Persentase 

1 Mudah 5 2,6,8,12,16 31,25 % 

2 Sedang 7 1,3,5,9,10,11,14 43,75% 

3 Sulit 4 4,7,13,15 25% 

Jumlah 16 16 100% 

 

Data analisis tingkat kesukaran soal keterampilan generik 

sains pada materi hidrolisis garam dapat dilihat pada Lampiran Y. 

Soal yang dijadikan instrumen dalam mengukur keterampilan generik 

sains menggunakan soal dengan kriteria mudah, sedang, dan  sulit 

dengan memperhatikan validitas dari setiap butir soal. Rangkuman 

soal yang digunakan dapat dilihat pada Tabel IV.9. 
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     Tabel IV.9 Rangkuman Tingkat Kesukaran Soal yang Digunakan  

NO Kriteria Jumlah 

soal 

Nomor Soal Persentase 

1 Mudah 2 6,12 20 % 

2 Sedang 6 1,3,5,9,11,14 60% 

3 Sulit 2 7,13 20% 

Jumlah 10 10 100% 

Berdasarkan pemilihan soal yang memenuhi kriteria didapatkan 

10 soal pilihan ganda dengan 20% soal dengan kriteria mudah, 60% 

dengan kriteria sedang dan 20% dengan kriteria sulit. 

3. Penyajian data 

Penelitian ini mengkaji tentang dua variable yaitu variabel bebas 

atau variabel X mengenai self-efficacy siswa pada materi hidrolisis garam 

dan variabel terikat atau variabel Y mengenai keterampilan generik sains 

siswa pada materi hidrolisis garam. Data dari variabel X didapatkan dari 

angket dan didukung dengan hasil observasi sedangkan data dari varabel 

Y didapatkan dari soal pilihan ganda. Untuk mendapatkan data tersebut 

dengan membagikan angket dan soal kepada 25 orang siswa kelas XI 

MIPA SMA Negeri 12 Pekanbaru. Selain itu pengumpulan data 

ditunjang dengan observasi dan dokumentasi. 

a. Data Skor angket Self-Efficacy ditinjau dari tiap indikatornya 

Data skor angket self-efficacy pada materi hidrolisis garam terdiri 

atas 6 indikator yang terdiri atas pernyataan positif dan pernyataan 

negatif, data skor tersebut dianalisis dengan menggunakan Aplikasi SPSS 

Satatistics 26 untuk melihat hubungannya dengan keterampilan generik 

sains siswa pada materi hidrolisis garam. Tabulasi data angket self-
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efficacy siswa ditinjau dari tiap indikatornya dapat dilihat pada lampiran 

Lampiran AC2, Lampiran AC3, Lampiran AC4 Lampiran AC5, 

Lampiran AC6, dan Lampiran AC7.  

b. Data Skor angket Self-Efficacy 

Data skor angket self-efficacy pada materi hidrolisis garam terdiri 

atas pernyataan positif dan pernyataan negatif, data skor tersebut di 

analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS Satatistics 26 untuk melihat 

hubungannya dengan keterampilan generik sains siswa pada materi 

hidrolisis garam. Tabulasi data angket self-efficacy pada materi hidrolisis 

garam dapat dilihat pada Lampiran AC. 1.  

c. Data Nilai Tes Keterampilan Generik Sains 

Data tes keterampilan generik sains diperoleh dari soal tes 

berbentuk pilihan ganda pada materi hidrolisis garam dan diberikan skor 

totalnya. Data skor tersebut dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS 

Satatistics 26 untuk melihat hubungannya dengan self-efficacy siswa pada 

materi hidrolisis garam. Tabulasi data soal keterampilan generik sains 

pada materi hidrolisis garam  dapat dilihat pada Lampiran AB. 

d. Data Hasil Observasi 

Tujuan dari Observasi ini adalah untuk melihat kesesuaian antara 

respon yang diberikan siswa terhadap angket dengan kanyatan dalam 

proses pembelajaran. Pelaksanaan observasi berupa foto dokumentasi 
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selama proses belajar mengajar dan dilengkapi dengan lembar observasi 

self-efficacy siswa pada Lampiran E. 

4. Analisis Data 

a. Deskripsi data 

Data angket self-efficacy dan keterampilan generik sains siswa setelah 

dilakukan perhitungan dengan Aplikasi SPSS Statistics 26, maka output 

yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel IV.10. Nilai dari data 

dikategorikan menjadi interval tertentu dengan kategori tinggi, sedang, dan 

rendah. Untuk rangkuman lebih lanjutnya dapat dilihat pada Tabel IV.11 

untuk kategori self-efficacy dan Tabel IV.12 untuk kategori keterampilan 

generik sains. 

Tabel IV.10 Kategori Self-Efficacy Siswa pada Materi Hidrolisis Garam 

Skor Kategori 

41 < X Tinggi 

29  ≤ X < 41 Sedang 

X < 29 Rendah 

 

Tabel IV.11 Kategori Keterampilan Generik Sains Siswa pada Materi 

Hidrolisis Garam 

Skor Kategori 

92 < X Tinggi 

46  ≤ X < 92 Sedang 

X < 46 Rendah 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

Untuk output data self-efficacy dengan keterampilan generik sains 

dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel IV.12 Output Data Angket Self-Efficacy dengan Keterampilan Generik 

Sains Siswa 

 

Self-

efficacy 

total 

Self-

efficacy 

pada 

science 

content 

Self-

efficacy 

pada 

high-

order-

thinking 

Self-

efficacy 

pada 

laborato

ry usage 

Self-

efficacy 

pada 

everyda

y 

applicat

ion 

Self-

efficacy 

pada 

science 

commun

ication 

Self-

efficacy 

pada 

scientifi

c 

literacy 

Keteram

pilan 

Generik 

Sains 

N Valid 25 25 25 25 25 25 25 25 

Missin

g 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 35,44 7,04 2,24 4,80 7,16 9,44 4,76 68,80 

Median 35,00 7,00 2,00 5,00 7,00 9,00 4,00 70,00 

Mode 34 6 2 5 7 9
a
 4 50

a
 

Std. Deviation 5,767 1,904 ,523 1,354 1,214 1,710 1,393 22,971 

Sum 886 176 56 120 179 236 119 1720 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

Dilihat dari data diatas dan dilakukan pengolahan data yang 

hasilnya dapat dilihat dari interpretasi data pada Tabel IV.10 untuk 

kategori data pada angket self-efficacy pada materi hidrolisis garam 

dan Tabel IV.11 untuk kategori data keterampilan generik sains pada 

materi hidrolisis garam maka didapatkan hasil seperti  Gambar IV.1 

untuk kategori self-efficacy siswa pada materi hidrolisis garam, 

Gambar IV.2 untuk kategori self-efficacy siswa pada materi 

hidrolisis garam per-indikator, dan Gambar IV.3 untuk kategori 

keterampilan generik sains siswa pada materi hidrolisis garam. 
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Gambar IV.1 Kategori Self-Efficacy Siswa pada Materi Hidrolisis Garam 

 
Gambar IV.2 Kategori Self-Efficacy Siswa pada Materi Hidrolisis Garam 

per-Indikator 

 

Gambar IV.3 Kategori Keterampilan Generik Sains Siswa pada Materi 

Hidrolisis Garam 
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b. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk melihat data sesuai dengan hipotesis. 

Uji hipotesis adalah jawaban sementara atau rumusan masalah 

sehingga harus diuji secara empiris. Uji hipotesis melihat korelasi 

antara self-efficacy dengan keterampilan generik sains siswa pada 

materi hidrolisis garam di SMA Negeri 12 Pekanbaru dari data angket 

serta didukung observasi dan skor pada soal yang sehingga dilakukan 

analisis dengan rumus korelasi product moment oleh Person. 

Setelah didapatkan nilai r korelasi product moment oleh Person 

atau  rxy selanjutnya membandingkan ―r‖ pada tabel dan nilai ―r‖ 

product moment  pada taraf signifikansi 5%. Jika r0 ≥ rt maka hipotesis 

alternatif (Ha) diterima atau terbukti kebenarannya sehingga terdapat 

korelasi antara variabel X dan variabel Y baik secara positif maupun 

negatif. 

1. Korelasi antara self-efficacy dengan keterampilan generik sains 

siswa pada materi hidolisis garam di SMA Negeri 12 Pekanbaru 

pada Setiap Indikator 

Self-efficacy pada siswa dapat dilihat pada 6 indikator. Hubungan 

indikator self-efficacy dengan keterampilan generik sains siswa pada 

materi hidrolisis garam dapat dilihat pada Tabel IV.13. 

 

 

 



53 
 

 
 

Tabel IV.13 Korelasi antara  Indikator Self-Efficacy dengan Keterampilan 

Generik Sains Siswa pada Materi Hidolisis Garam di SMA Negeri 12 

Pekanbaru 

NO Indikator Koefisien 

korelasi 

Interpretasi 

1 Self-efficacy pada science content 0,287 Korelasi Lemah 

2 Self-efficacy pada high-order-

thinking 

0,094  Korelasi sangat 

lemah  

3 Self-efficacy pada laboratory usage 0,488 Terdapat korelasi 

4 Self-efficacy pada everyday 

application 

0,216 Korelasi lemah 

5 Self-efficacy pada science 

communication 

0,322 Korelasi lemah 

6 Self-efficacy pada scientific literacy 0,446 Terdapat korelasi 

 

Dari Tabel IV.13 dapat disimpulkan korelasi korelasi antara  

indikator self-efficacy dan keterampilan generik sains siswa terdapat 1 

indikator dengan korelasi sangat lemah, 3 indikator dengan korelasi 

lemah dan 2 indikator terdapat korelasi. 

2. Korelasi antara self-efficacy dengan keterampilan generik sains 

siswa pada materi hidolisis garam di SMA Negeri 12 Pekanbaru  

Korelasi self-efficacy dengan keterampilan generik sains siswa 

pada materi hidrolisis garam dapat dilihat pada Tabel IV.14. 

Tabel IV.14 Korelasi antara  Self-Efficacy dengan Keterampilan Generik 

Sains Siswa pada Materi Hidolisis Garam di SMA Negeri 12 Pekanbaru 
 

 Self-Efficacy 

Keterampilan 

Generik Sains 

Self-Efficacy Pearson Correlation 1 ,467** 

Sig. (1-tailed)  ,009 

N 25 25 

Keterampilan Generik Sains Pearson Correlation ,467** 1 

Sig. (1-tailed) ,009  

N 25 25 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan Aplikasi SPSS 

Statistics 26 berdasarkan interpretasinya terdapat korelasi antara self-

efficacy dengan keterampilan generik sains. Untuk uji hipotesisnya di 

dapatkan nilai r0 sebesar 0,467 dan rt  sebesar 0,396 dimana r0 ≥ rt , 0,467 ≥ 

0,396 maka hipotesis alternatif (Ha) diterima, jadi terdapat korelasi antara 

self-efficacy dengan keterampilan generik sains siswa pada materi hidrolisis 

garam di SMA Negeri 12 Pekanbaru. 

C. Pembahasan  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 

korelasional. Metode penelitian kuantitatif yang diterapkan bersifat non-

eksperimen. Penelitian non-eksperimental adalah penelitian yang didasarkan 

pada ciri-ciri (variabel) tertentu dari subjek yang akan diselidiki dalam 

keadaan sebenarnya atau tanpa campur tangan peneliti (Kurniawati, 

2019:55). Penelitian korelasional merupakan jenis penelitian yang berusaha 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel (Kurniawati, 2019:60).    

Penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi antara self-efficacy 

dengan keterampilan generik sains siswa pada materi hidrolisis garam di 

SMA Negeri 12 Pekanbaru. Untuk mengukur self-efficacy siswa 

menggunakan angket dengan 6 indikator dengan jumlah pernyataan 15 item 

serta didukung dengan observasi, sedangkan untuk mengukur keterampilan 

generik sains siswa menggunakan tes berupa soal pilihan ganda dengan 5 

indikator keterampilan generik sains dengan jumlah butir soal sebanyak 10 

item. 
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Angket  self-efficacy dan soal keterampilan generik sains siswa pada 

materi hidrolisis sebelum diuji cobakan dilakukan validasi konstruk dan 

validitas isi oleh validator ahli, selanjutnya angket dan soal diuji cobakan 

ke siswa yang bukan sampel. Setelah itu di analisis dengan bantuan 

Aplikasi SPSS Statistics 26 untuk melihat validitas dan reliabilitas untuk 

pernyataan yang ada pada angket dan melihat validitas, reliabilitas, daya 

beda dan tingkat kesukaran pada butir soal pilihan ganda sehingga 

diperoleh 15 item pernyataan dan 10 item soal pilihan ganda pada materi 

hidrolisi garam. 

1. Self-efficacy Siswa pada Materi Hidrolisis Garam 

Hasil analisis berdasarkan kategori self-efficacy siswa pada materi 

hidrolisis garam berdasarkan Tabel 1V.11 diperoleh 12% siswa dalam 

kategori tinggi , 76% siswa dalam kategori sedang dan 12% siswa dalam 

kategori rendah. Rangkuman self-efficacy siswa pada materi hidrolisis 

garam dapat dilihat pada Gambar IV.1 didapati siswa memiliki tingkat 

self-efficacy dalam kategori sedang yaitu 76%, hal ini sejalan dengan 

penelitian Sundari,dkk (dalam Nuraeni dkk., 2019:52) yang menyantakan 

bahwa tingkatan self-efficcy siswa sekolah menengah atas berada pada 

tingkatan sedang.  

Self-efficacy merupakan suatu kepercayaan diri seseorang atas 

kemampuannya dalam mencapai suatu tujuan. Keyakinan ini  memacu 

siswa untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan, dengan keyakinan 

yang tinggi siswa akan mengusahakan dengan maksimal untuk dapat 
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mencapai tujuan tersebut baik dalam bidang akademik maupun non 

akademik (Rosyida dkk., 2016:19). Self-efficacy merupakan faktor 

psikologis yang memberikan dampak yang signifikan terhadap 

keberhasilan siswa dalam proses pembelajaraan (Jatisunda, 2017:26). 

Selain dalam hal pembelajaran di kelas, pada praktikum di laboratorium 

self-efficacy juga memiliki peranan yang penting, dimana self-efficacy 

diharapkan dapat menurunkan hambatan psikologis yang muncul saat 

bekerja di labor, hal ini berdasarkan penelitian Kurbanoglu,dkk (dalam 

Widiyawati & Sari, 2019:246–252) dimana adanya kecemasan akan self-

efficacy yang dimiliki saat melakukan kegiatan di laboratorium 

khususnya pada mata pelajaran dalam rumpun IPA seperti mata pelajaran 

fisika dan kimia.  

Self-efficacy menjadi sesuatu yang harus ditingkatkan karena 

dengan self-efficacy yang tinggi siswa dapat meraih apa yang didambakan 

(Wahyuni & Miterianifa, 2019:84). Peningkatan self-efficacy dapat 

disebabkan oleh pengaruh dari pertasi yang telah dicapai, pengalaman 

orang lain yang berhasil dikarenakan kemampuan orang tersebut sama 

dengan dirinya, persuasi sosial yang disampaikan oleh orang yang 

dipercaya serta keadaan fisik dan emosi saat melakukan kegiatan tertentu 

(Alwinsol, 2018:304–306).  

Cerminan dari tingginya self-efficacy siswa dapat terlihat pada 

siswa yang mampu mengatasi peristiwa yang ia hadapi, gigih dalam 

menuntaskan tugas, yakin akan kemampuan yang dimiliki, melihat 
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kesulitan sebagai tantangan bukan sebagai ancaman, menyukai  suasana  

baru, berusaha dengan gigih serta berusaha jika menghadapi kegagalan, 

segera bangkit dari kegagalan  serta mampu melewati rintangan dengan 

keyakinan bahwa ia dapat menaklukannya, dan lain-lain (Sukmaliana, 

2019:17–18). 

Hasil analisis berdasarkan kategori self-efficacy siswa pada materi 

hidrolisis garam berdasarkan per-indikator dapat dilihat pada Gambar 

IV.2. Pada gambar didapati katogeri self-efficacy untuk setiap indikator 

rata-rata dalam kategori sedang untuk setiap  indikator. 

a. Self-efficacy pada science content 

Self-efficacy pada science content, berkaitan dengan keyakinan 

akan kemampuan seseorang untuk menerapkan keterampilan kognitif 

dasar seperti hukum dasar, konsep, dan teori. Berdasarkan respon yang 

diberikan siswa pada angket didapati jawaban siswa pada kategori sedang 

dengan persentase 68%.  Bedasarkan respon angket siswa didapati siswa 

sering yakin dapat memahami konsep pada materi hidrolisis, sering dapat 

memilih rumus yang tepat untuk mencari pH senyawa garam tertentu dan 

kadang-kadang kesulitan membedakan prinsip menghitung pH pada materi 

asam, basa, dan hidrolisis garam. Hal ini dapat dilihat jawaban siswa pada 

soal dimana siswa banyak salah menghitung pH larutan garam yang 

bersifat basa serta banyak yang salah menjawab soal yang berkaitan 

tentang reaksi pada senyawa garam yang mengalami hidrolisis.  
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b. Self-efficacy pada high-order-thinking  

 Self-efficacy pada high-order-thinking berkaitan dengan keyakinan 

atas kemampuan dalam memanfaatkan keterampilan kognitif tingkat tinggi 

seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan lain sebagiannya. 

Berdasarkan respon yang diberikan siswa pada angket didapati jawaban 

siswa pada kategori sedang dengan persentase 72%. Bedasarkan respon 

angket siswa didapati siswa sering mampu mengamati dan memahami 

persoalan yang berkaitan dengan hidrolisis garam dan menyelesaikannya 

berdasarkan konsep yang  sesuai. Hal ini dapat dilihat jawabaan siswa 

dimana siswa memiliki skor di atas 70 dan menjawab soal dengan benar. 

Dimana soal yang diberikan tentunya membutuhkan kemampuan kofnitif 

dasar dan juga kemampuan kognitif tingkat tinggi yang membutukan 

pemikiran kritis dalam pemecahan masalah. 

c. Self-efficacy pada laboratory usage  

Self-efficacy pada laboratory usage  berkaitan dengan keyakinan 

atas kemampuan dalam melakukan percobaan di laboratorium. 

Berdasarkan respon yang diberikan siswa pada angket didapati jawaban 

siswa pada kategori sedang dengan persentase 52%. Bedasarkan respon 

angket siswa didapati siswa kadang-kadang mengetahui prosedur 

percobaan di laboratorium yang berkaitan dengan materi hidrolisis garam, 

kadang-kadang mampu menggunakan peralatan yang berkaitan dengan 

pengukuran pH pada materi hidrolisis garam.  
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Hal ini dapat terlihat selama observasi yang dilakukan saat 

praktikum dimana siswa kembali bertanya kepada guru dan laboran 

mengenai prosedur kerja dan cara menggunkan kertas lakmus sebagai 

indikator asam dan basa. Namun ada juga yang paham cara kerja dan 

penggunaan kertas lakmus, hal ini sesuai dengan pendapat Suprapto, dkk 

(2017) dimana siswa lebih percaya diri pada kegiatan di laboratorium 

seperti penyiapan bahan, alat dan prosedur kerja karena memiliki pola 

yang sama untuk setiap praktikumnya (Suprapto dkk., 2017:17). 

d. Self-efficacy pada everyday application 

Self-efficacy pada everyday application berkaitan dengan 

keyakinan atas kemampuan mengaplikasikan konsep kimia dalam 

kehidupan sehari-hari. Berdasarkan respon yang diberikan siswa pada 

angket didapati jawaban siswa pada kategori sedang dengan persentase 

58%. Berdasarkan respon angket siswa didapati siswa  kadang-kadang 

kesulitan dalam menerapkan apa yang telah dipelajari di sekolah mengenai 

materi hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari, sering mampu 

menjelaskan fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari dengan 

menggunakan prinsip hidrolisis garam, sering mampu memahami 

permasalahan yang berkaitan dengan hidrolisis garam secara ilmiah dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan penelitian Nadi Suprapto 

dkk, dimana seseorang dalam hal kepercayaan diri dalam pengaplikasian 

ilmu dalam kehidupan sehari-hari memiliki perbedaan yang signifikan 

untuk berbagai tingkat pemahamannya (Suprapto dkk., 2017:16). Sehingga 
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siswa yang memiliki pemahaman yang bagus akan mampu menerapkan 

apa yang ia pelajari di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari serta 

memahmi fenomena yang ada di sekitarnya. 

e. Self-efficacy pada science communication 

Self-efficacy pada science communication berkaitan dengan 

keyakinan atas kemampuan dalam berkomunikasi atau berdiskusi. 

Berdasarkan respon yang diberikan siswa pada angket didapati jawaban 

siswa pada kategori sedang dengan persentase 72%. Berdasarkan respon 

angket siswa didapati siswa sering dapat memberikan kritik dan saran pada 

presentasi yang dibuat oleh teman sekelas saya pada materi hidrolisis 

garam, kadang-kadang kesulitan menggunakan pemahaman pada materi 

hidrolisis garam untuk berdiskusi dengan orang lain, sering mampu 

menjelaskan apa yang telah saya pelajari pada mata materi hidrolisis 

garam kepada orang lain, serta kadang-kadang kesulitan mengekspresikan 

ide-ide mengenai materi hidrolisis garam dengan baik. 

 Seperti yang terlihat pada saat observasi selama proses 

pembelajaran dimana suasana belajar terasa hidup dikarenakan siswa 

mampu mengemukakan pendapat, bertanya, saling memberikan 

argumentasi dan kritik atas apa yang di sampaikan guru maupun yang di 

kerjakan siswa lain di depan kelas.  

f. Self-efficacy pada scientific literacy 

Self-efficacy pada scientific literacy berkaitan dengan keyakinan 

seseorang dalam kapasitas diri untuk menilai, menafsirkan, dan 
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melaporkan hasil kegiatan laboratorium. Berdasarkan respon yang 

diberikan siswa pada angket didapati jawaban siswa pada kategori sedang 

dengan persentase 60%. Bedasarkan respon angket siswa didapati siswa  

sering dapat menyimpulkan data selama praktikum hidrolisis garam dan 

sering dapat membuat laporan praktikum hidrolisis garam. Hal ini dapat 

terlihat dari pemahaman siswa dalam menyimpulkan data saat praktikum 

dimana siswa sudah mampu membedakan larutan garam yang bersifat 

asam, basa ataupun netral. Selain itu saat pengumpulan laporan 

kebanyakan siswa mengumpulkan tepat waktu meskipun ada yang 

terlambat dari waktu yang ditentukan.  

2. Keterampilan Generik Sains pada Materi Hidrolisis Garam 

Hasil analisis berdasarkan kategori keterampilan generik sains 

siswa pada materi hidrolisis garam berdasarkan tabel 1V.12 diperoleh 16% 

siswa dalam kategori tinggi , 68% siswa dalam kategori rendah dan 16% 

siswa dalam kategori rendah. Rangkuman keterampilan generik sains 

siswa pada materi hidrolisis garam dapat dilihat pada Gambar IV.1. 

Berdasarkan gambar tersebut didapati siswa memiliki tingkat keterampilan 

generik sains pada materi hidrolisis garam dalam kategori sedang yaitu 

sebanyak 68% hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad Alija 

Izetbigovic, dkk tahun 2019 dimana kategori keterampilan generik sains 

siswa pada materi koloid dengan indikator pengamatan tidak langsung, 

inferensi logika, hukum sebab akibat, dan membangun konsep dengan 

kategori sedang. Sebaiknya siswa meningkatkan keterampilan generik 
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sains karena keterampilan generik sains merupakan keterampilan dasar 

sangat diperlukan dalam mempelajari konsep kimia sehingga siswa lebih 

mudah mempelajari dan memahami konsep kimia tersebut (Izetbigovic 

dkk., 2019:171). 

Disamping itu manfaat keterampilan generik sains menurut 

Sunyono dalam (Darmayanti & Sri, 2019:84) selama pembelajaran ialah 

dapat membantu guru dalam mengalisis dan memperbaiki proses 

pembelajaran, memudahkan siswa dalam menentukan cara belajar, 

membuat proses pembelajaran menjadi lebih efisien, siswa dapat mengatur 

ritme belajarnya dan guru dapat menyesuaikan ritme belajar setiap siswa 

dan dapat mengurangi kegagalan pemahaman konsep pada siswa. 

3. Korelasi antara Self-Efficacy dengan Keterampilan Generik Sains 

Siswa pada Materi Hidrolisis Garam di SMA Negeri 12 Pekanbaru 

Berdasarkan perhitungan nilai korelasi dengan rumus Product 

Moment. Berbantukan aplikasi SPSS Statistic 26 Setelah didapatkan nilai r 

Product Moment  atau  rxy 0,457 selanjutnya membandingkan ―r‖ pada 

tabel dan nilai ―r‖ Product Moment  pada taraf signifikansi 5%.  Yaitu 

0,467 ≥ 0,396 maka hipotesis alternatif (Ha) diterima sehingga terdapat 

korelasi antara self-efficacy dengan keterampilan generik sains siswa pada 

materi hidrolisis garam di SMA Negeri 12 Pekanbaru. 

Selain itu jika dilihat dari indikator self-efficacy dan dikorelasikan 

dengan keterampilan generik sains maka didapatkan, korelasi yang sangat 

lemah antara indikator self-efficacy pada high-order-thinking dan 
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keterampilan generik sains karena rxy < 0,20 yaitu 0,094.  Korelasi yang 

lemah antara indikator self-efficacy pada science content, self-efficacy pada 

everyday application, self-efficacy pada science communication dengan 

keterampilan generik sains karena memiliki nilai rxy antara 0,20-0,40 

dimana nilai rxy berturut-turut adalah 0,287, 0,216 dan 0,322.  Terdapat 

korelasi antar indikator self-efficacy pada laboratory usage dan self-

efficacy pada scientific literacy dengan keterampilan generik sains karena 

memiliki nilai rxy antara 0,20-0,40 dimana nilai rxy berturut-turut adalah 

0,488 dan 0,446.  

Secara umum dapat dilihat bahwa self-efficacy berkorelasi dengan 

keterampilan generik sains pada materi hidrolisis garam sehingga semakin 

tinggi self-efficacy maka semakin tinggi pula keterampilan generik sains 

pada materi hidrolisis garam. Keterampilan generik sains merupakan 

keterampilan dasar yang harus dikembangkan sebaik mungkin, disamping 

itu ada juga keterampilan lain yang perlu dilatih pada pembelajaran kimia 

yaitu keterampilan berfikir kritis dimana hubungannya dengan  self-

efficacy dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan Siti Nuraeni,dkk tahun 

2019 yang menunjukan adanya hubungan antara self-efficacy dan 

keterampilan berfikir kritis (Nuraeni dkk., 2019:50–51). Dari hasil 

penelitian ini dapat dilihat hasil korelasi yang sama dengan penelitian yang 

penelitian lakukan. 

Penelitian hubungan  self-efficacy dan keterampilan proses sains 

yang diteliti oleh Yeni Widiyawati dan Dwi Septiana Sri tahun 2019 
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menunjukan adanya korelasi yang bersifat negatif atau terbalik dimana 

semakin tinggi self-efficacy seseorang maka keterampilan proses sains 

semakin rendah (Widiyawati & Sari, 2019:254) sehingga dapat 

disimpulkan hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian 

ini dimana penelitian tersebut menunjukan korelasi yang bersifat terbalik 

sedangkan penelitian ini menunjukan korelasi yang searah, sehingga saat 

self-efficacy meningkat maka keterampilan generik sains siswa juga 

meningkat. 

Salah satu indikator self-efficacy yang memiliki korelasi dengan 

keterampilan generik sains adalah indikator laboratory usage dan scientific 

literacy. Kedua indikator tersebut berkaitan dengan kegiatan siswa di 

laboratorium dan kemampuan siswa dalam memahami, menganalisis data 

yang didapatkan selama praktikum di laboratorium. Menurut Suprapto, 

dkk (2017) siswa lebih percaya diri pada kegiatan di laboratorium seperti 

penyiapan bahan, alat dan prosedur kerja karena memiliki pola yang sama 

untuk setiap praktikumnya (Suprapto dkk., 2017:17). 

Indikator keterampilan generik sains juga terdapat indikator yang 

berkaitan dengan kemampuan yang diperlukan siswa selama di 

laboratorium. Seperti pengamatan langsung, pengamatan tak langsung, 

bahasa simbolik, kesadaran tentang skala, inferensi logika, dan lain-lain. 

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Agustina,dkk (2015) 

dimana keterampilan generik sains yang sering muncul selama praktikum 

adalah pengamatan langsung, inferensi logika, bahasa simbolik dan 
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pemodelan matematika sedangkan yang paling rendah adalah kesadaran 

tetang skala (Agustina dkk., 2015:6). 

Menurut Sudarmin dan Suyanti (dalam Izetbigovic dkk., 2019:169) 

inferensi logika dapat dibuktikan melalui eksperimen kimia, aktifitas 

berpikir dalam kegiatan menyimpulkan hasil percobaan, meringkas istilah 

atau konsep penting yang dapat meningkatkan inferensi logika. Hal ini 

tentunya berkaitan dengan keterampilan generik sains selama praktikum. 

Dilain sisi self-efficacy juga dibutuhkan selama kegiatan praktikum demi 

ketercapaian tujuan praktium yang dilakukan oleh siswa. 

Indikator keterampilan generik sains berkaitan dengan penalaran 

matematika yang berhubungan dengan menarik kesimpulan dari suatu 

pernyataan (inferensi logika), melihat hubungan implikasi, dan hubungan 

antara ide-ide (hubungan sebab-akibat) (Agustiana dkk., 2019:62). 

Berdasarkan hasil penelitian Nia agustina,dkk (2019) didapati perbedaan 

peningkatan kemampuan peralaran matematis siswa dengan self-efficacy 

tinggi, sedang, dan rendah. Terjadi peningkatan kemampuan penalaran 

matematis pada siswa yang memiliki self-efficacy tinggi, sedangkan pada 

siswa dengan tingatan self-efficacy sedang dan rendah tidak terdapat 

peningkatan penalaran matematis yang signifikan (Agustiana dkk., 

2019:72). 

 

 


