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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini akan  dibahas mengenai desain dan metode yang digunakan 

dalam memperoleh data hingga sampai pada tahap pengolahan data. 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

dengan analisis korelasional. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan 

gambaran secara sistematis dan faktual tanpa adanya manipulasi tentang subjek 

yang diteliti (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012: 331). Penelitian korelasional 

bertujuan untuk menjelaskan pemahaman mengenai suatu fenomena dengan 

cara mengidentifikasi hubungan antar variabel yang terkait dengan 

menggunakan koefisien korelasi, tanpa ada usaha untuk mempengaruhinya. 

 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat pada bulan Mei 2014 

dengan populasi siswa SMA dan SMK kelas X tahun ajaran 2013-2014. 

Kelompok usia ini dipilih menjadi subjek penelitian karena pada usia ini seorang 

anak dapat memilih untuk meninggalkan sistem pendidikan untuk mulai 

memasuki dunia kerja, sehingga dianggap perlu untuk mengukur kapasitas dan 

kesiapan siswa agar dapat menjalani kehidupannya secara mandiri (OECD, 

2009b). 

 Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode stratified 

random sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan mengingat jumlah 

populasi yang besar namun data yang diambil harus tetap dapat representatif dan 

dapat digeneralisasi (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012: 97). Pengambilan sampel 

dilakukan  menurut rumus: 

 

 

 

𝑛𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁𝑑2 + 1
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Keterangan :   

ni = jumlah sampel menurut stratum 

n = jumlah sampel seluruhnya 

Ni= jumlah populasi menurut stratum 

N= jumlah populasi seluruhnya  (Sugiyono, 1999: 67) 

 

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandung dan 

Direktorat Pembinaan SMK tahun 2013 bahwa di wilayah Bandung terdapat siswa 

kelas X sebanyak 79.199 orang siswa yang terdiri atas 43.852 siswa SMK dan 

35.347 siswa SMA. Sehingga diperoleh jumlah sampel keseluruhan yang harus 

ditarik : 

 

𝑛𝑖 =
79.199 

(79.199)(0,052) + 1
= 397,98 ~ 398 responden (pembulatan) 

 

 

Sehingga diperoleh perhitungan jumlah sampel yang ditarik dari tiap kelompok/ 

kluster adalah : 

SMA (negeri & swasta) =  
(35347)

79199
𝑥398 = 177,637~178  responden 

SMK kesehatan = 
(17/135)(43852)

79199
𝑥398 = 27,749~28 responden 

SMK  non kesehatan = 
(118/135)(43852)

79199
𝑥398 = 192,62~193 responden 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, telah diketahui bahwa komposisi jumlah sampel 

yang dibutuhkan adalah sekitar 398 responden. Namun untuk mencegah hilangnya 

data akibat instrumen yang tidak dikembalikan oleh responden, maka jumlah 

instrumen yang disebarkan di lapangan dibuat dalam jumlah yang lebih banyak 

sehingga data yang terkumpul tetap dapat memenuhi target. Mekanisme 

pengambilan sampel  dilakukan secara bertingkat  dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Pengambilan sampel dengan cara stratified random sampling 

 

Sesuai kondisi di lapangan, selanjutnya sampel dibagi berdasarkan kelompok 

sekolah SMA dan SMK. Kelompok siswa SMK dibedakan menjadi dua kelompok 

berdasarkan konteks materi yang dikaji, yakni SMK kesehatan dan non kesehatan; 

sedangkan kelompok siswa SMA dibedakan berdasarkan jurusan IPA dan non 

IPA. Selanjutnya, dari masing-masing kelompok diambil sampel secara acak. 

Meskipun jumlah responden cukup banyak, namun tidak semua responden 

memiliki data yang lengkap. Oleh karena itu, untuk menghindari bias dalam 

pengambilan kesimpulan, maka data yang tidak valid tidak diikutsertakan dalam 

analisis. Data yang terkumpul dari kelompok Jurusan Kesehatan diwakili oleh 

kelompok jurusan Farmasi sebanyak 51 orang sedangkan kelompok jurusan non 

kesehatan terdiri dari: teknik penerbangan, teknik mesin, listrik, teknik komputer 

jaringan, dan aplikasi perkantoran yang berjumlah 113 orang. Jurusan IPA terdiri 

dari 115 orang sedangkan jurusan non IPA dalam hal ini diwakili oleh jurusan IPS 

sebanyak 43 orang.  Distribusi sebaran sampel dapat dilihat pada Tabel 3.1 di 

bawah ini. 
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r1 

 

Tabel 3.1 Distribusi sebaran sampel 

Siswa SMA Siswa SMK 

158 orang 164 orang 

Jur. IPA Jur. Non IPA Jur. Kesehatan Jur. Non Kesehatan 

115 orang 43 orang 51 orang 113 orang 

Jumlah total sampel = 322 orang 

 

 

C. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan secara cross sectional, 

yaitu pengukuran kedua variabel dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Data 

dan informasi yang diambil dari sampel dapat menggambarkan karakteristik dari 

suatu populasi yang telah ditentukan sebelumnya (Fraenkel, Wallen & Hyun, 

2012: 394). Pemilihan desain ini didasarkan pada tujuan penelitian yaitu untuk 

mengetahui gambaran literasi sains dan perilaku sehat siswa kelas X di Bandung. 

Berdasarkan tujuan tersebut, maka variabel yang diteliti berupa literasi sains siswa 

berupa capaian Skor PISA (X) sebagai variabel prediktor dan variabel perilaku 

sehat siswa (Y) sebagai variabel terikat yang selanjutnya akan dilihat apakah  

kedua variabel  berkorelasi satu sama lain yang nilainya dinyatakan dalam suatu 

nilai r. Untuk lebih jelasnya, desain penelitian dapat dilihat dalam Gambar 3.2. 

 

 

           variabel  Prediktor            variabel terikat            

 Literasi Sains                                               Perilaku Sehat 

           (X)                                                                          (Y) 

                                      

(Sumber : Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012: 80) 

 

Gambar 3.2 Desain penelitian 

r ? 
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D. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran tentang istilah-istilah yang 

digunakan, maka akan dijelaskan beberapa istilah sebagai kata kunci pada 

penelitian ini.  

1. Literasi sains adalah capaian skor pengetahuan dan sikap siswa pada butir-

butir soal PISA yang menggambarkan kapasitas dan minat siswa dalam 

menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan dan menarik 

kesimpulan berdasarkan bukti-bukti  agar dapat memahami dan membantu 

membuat keputusan dalam mempraktekkan perilaku sehat dalam 

kehidupannya sehari-hari. Materi yang diujikan untuk mengukur literasi sains 

terdiri atas sembilan topik kesehatan terpilih disertai respon sikap siswa 

terhadap masalah-masalah sains dan teknologi yang relevan dengan topik 

perilaku sehat.  

2. Sikap ilmiah adalah capaian skor sikap yang diungkap dengan menggunakan 

skala sikap dalam instrumen PISA terkait respon yang diberikan oleh siswa 

terhadap isu-isu yang melibatkan sains, mencakup minat dan dukungan 

terhadap inkuiri ilmiah.  

3. Perilaku sehat adalah skor yang diperoleh pada pengukuran praktek perilaku 

sehat berdasarkan pengakuan siswa pada saat pengisian instrumen dalam 

bentuk angket skala diferensiasi semantik, sesuai indikator perilaku sehat 

yang diteliti. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

terdiri dari dua buah instrumen yaitu tes berupa butir soal literasi sains dan non tes 

berupa angket perilaku sehat. Untuk lebih jelasnya ringkasan instrumen dan 

variabel yang diukurnya dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Instrumen 

No Variabel Instrumen Output   Ket 

1 Pengetahuan sains Soal PISA 2006 Skor (%) 30 butir 

2 Sikap Ilmiah Skala sikap dalam  PISA 

2006 

Skala sikap (%) 21 butir 

3 Perilaku sehat Angket perilaku sehat Skala diferensiasi 

semantik  (%) 

30 butir 

 

1. Butir soal Tes Literasi Sains 

Berdasarkan fokus penelitian berupa perilaku sehat maka materi 

pengetahuan yang diujikan diambil dari instrumen soal bertemakan masalah 

kesehatan, terdiri atas sepuluh topik yang diadaptasi dari soal-soal PISA yang 

dipublikasikan oleh OECD tahun 2006. Soal-soal PISA tahun 2006 lebih banyak 

menekankan pada bidang sains sehingga memiliki komposisi soal terkait masalah  

sains yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan versi tahun yang lainnya. 

Berdasarkan  framework PISA 2006, soal-soal sains ini dibagi atas  aspek konten, 

proses, dan konteks (OECD, 2006; Bybee, McCrae, dan Laurie, 2009; Hatzinikita, 

Dimopoulos, dan Christidou,  2008). 

Butir soal literasi sains dikembangkan berdasarkan kompetensi yang telah 

dirumuskan oleh PISA (2006) dengan tipe soal multiple choice (Pilihan Ganda), 

complex multiple choice (Pilihan Ganda kompleks), dan soal uraian singkat 

(essay). Komposisi soal untuk masing-masing kompetensi dapat dilihat pada 

Tabel. 3.3.  

Tabel 3.3 Kisi-kisi Soal Literasi Sains 

No Kompetensi/Proses Jumlah 

1 Mengidentifikasi pertanyaan ilmiah 4 

2 Menjelaskan fenomena ilmiah 17 

3 Menggunakan bukti ilmiah 4 

 Jumlah 25 

 

Pedoman penilaian : 

Skor (raw score) = jumlah jawaban benar 

Nilai (derived score) = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100  

(Fraenkel, dkk., 2012: 189) 
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2. Skala Sikap  

Penilaian skala sikap dilakukan mempergunakan skala diferensiasi semantik 

dengan 5 skala. Namun dalam pengolahan data, skor mentah dari 5 skala 

dikonversi ke dalam  skala 100 agar memperoleh kesetaraan data sehingga 

menghindari bias pada saat pengolahan data dengan mengacu pada rumus seperti 

halnya pada skor PISA, maka rumus konversi datanya menjadi: 

 

Nilai (derived score) = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎 5

5
𝑥 100  

 

3. Angket Perilaku Sehat 

Lembar angket yang digunakan berupa daftar pernyataan perilaku yang 

sesuai dengan indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang 

dikeluarkan oleh Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia (2006) dalam Modul Field Lab PHBS dari tim Fakultas Kedokteran 

Universitas Negeri Solo yang disesuaikan dengan kondisi usia siswa sebagai 

responden. Pedoman PHBS ini dipilih untuk digunakan karena sudah dijadikan 

standar acuan bagi praktek perilaku sehat di Indonesia. Adapun daftar perilaku 

sehat dibagi kedalam empat domain, yaitu:  

a. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Gizi, meliputi materi gizi dan 

makanan. 

b. Kesehatan Lingkungan, terdiri dari materi: air bersih dan sampah 

c. Gaya hidup, meliputi materi: aktivitas fisik, merokok, mencuci tangan, 

kesehatan gigi, dan narkoba/miras. 

d. Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM), meliputi materi Pemberantasan 

Sarang  Nyamuk (PSN) yang terdiri dari 3M (Menguras, Menutup, 

Mengubur). 

Setiap butir perilaku dibuat dalam bentuk diferensiasi semantik dengan 

kontinum skala selalu (skor=4) hingga tidak pernah (skor=0) untuk bentuk 

perilaku positif dan selalu (skor=0) dan tidak pernah (skor=4)  untuk bentuk 

perilaku negatif. Kisi-kisi angket perilaku sehat dapat dilihat dalam Tabel 3.4. 

 



48 
 

Afianti Sulastri, 2014 
KONTRIBUSI LITERASI SAINS DAN KORELASINYA TERHADAP PERILAKU SEHAT SISWA SEKOLAH 

LANJUTAN ATAS KELAS X  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Perilaku Sehat 

Ruang 

Lingkup 
Indikator 

Angket Perilaku Sehat 

Perilaku (+) Perilaku  (-) 

Nomor 

butir 
Jml 

Nomor 

butir 
Jml 

KIA dan 

Gizi 

Penimbangan secara teratur 1 1 - - 

Mengkonsumsi gizi seimbang 2, 3, 4, 5, 

6 

5 7, 8, 9 3 

Kesehatan 

Lingkungan 

Menggunakan air bersih - - 10 1 

Menggunakan jamban sehat 11 1 - - 

Membuang sampah pada tempatnya 12, 13 2 14 1 

Gaya Hidup Melakukan aktvitas fisik 15, 17, 18 3 16 1 

Tidak merokok - - 19 1 

Mencuci tangan memakai sabun 20, 21, 

22,  23 

4 - - 

Menjaga kesehatan gigi & mulut 24 1 - - 

Tidak mengkonsumsi miras/ 

narkoba 

- - 25, 26 2 

Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat 

Melakukan Pemberantasn Sarang 

Nyamuk (PSN) dengan 3M 

(menguras, menutup, mengubur) 

27, 28, 

29, 30 

4 - - 

 Jumlah  21  9 

 

 

F. Proses Pengembangan Instrumen 

Instrumen penelitian yang dapat diterima sesuai standar adalah alat ukur 

yang telah di uji validasi dan reliabilitas data. 

 

1. Uji validitas  

Validitas instrumen berkenaan dengan ketetapan alat penilaian terhadap 

konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai.  

Validitas tidak berlaku universal sebab tergantung pada situasi dan tujuan 

penilaian sehingga validasi tetap perlu dilakukan untuk menjaga kevalidan sebuah 

instrumen. Ada empat jenis validitas yang sering digunakan, yaitu validitas isi, 

validitas bangun pengertian (konstruk), validitas ramalan, dan validitas kesamaan 
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(Sudjana, 2011:12). Instrumen diujicobakan pada sampel subyek sejumlah 117 

orang dalam satu waktu dan diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Butir soal Tes Literasi Sains 

Dalam penelitian ini, uji validitas konstruk diukur melalui judgment oleh ahli 

dan diujicobakan pada siswa, sedangkan validitas isi tidak dilakukan mengingat 

soal-soal yang dibuat oleh PISA ini telah mengikuti teori dan ketentuan yang ada 

dan telah dibakukan secara international (Arikunto, 2013:66).  

Validitas butir soal pilihan ganda sebanyak 10 buah, pilihan ganda kompleks 

sebanyak tujuh buah dan essay sebanyak delapan buah dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 17.0. Dengan adanya validasi yang 

menyebabkan beberapa soal menjadi gugur dan tidak dapat digunakan, maka 

terjadi perubahan jumlah soal dari 30 butir menjadi 19 butir. Hasil validasi butir 

soal dapat dilihat pada Lampiran A.1. 

Untuk memperoleh kualitas soal yang baik, selain memenuhi validitas dan 

reliabilitas, juga diperlukan adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan butir soal. 

Dalam penelitian ini, tingkat kesukaran soal dihitung dengan menggunakan 

rumus:      

 

 

 

dimana,        (Sudjana, 2011:137) 

I =indeks kesulitan untuk setiap butir soal 

B= banyaknya siswa yang  menjawab benar setiap butir soal 

N= banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksud 

Dari hasil pengolahan program SPSS dapat diketahui komposisi soal 

berdasarkan tingkat kesulitannya yang dapat dilihat secara rinci pada Tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5 Rekapitulasi  hasil analisis butir soal  

No Kriteria f (%) 

1 Mudah 2 8% 

2 Sedang 15 60% 

3 Sukar 8 32% 

 Total  25 100% 

𝐼 =
𝐵

𝑁
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Hasil analisis butir soal diperoleh dengan hasil akhir terdiri atas 19 butir 

soal PISA dengan nilai Alpha Cronbach = 0,768.  Dengan mengacu pada Tabel 

3.6,  maka reliabilitas instrumen ini termasuk dalam kategori  tinggi. 

 

b. Angket Sikap Ilmiah 

Dalam penelitian ini, angket sikap Ilmiah sudah termasuk di dalam soal 

PISA yang digunakan sehingga uji validitas yang dilakukan hanya melalui ujicoba 

pada siswa, yang selanjutnya diolah melalui program SPSS versi 17.0.  Dari hasil 

analisis diperoleh hasil bahwa keduapuluhdua butir pernyataan dinyatakan valid 

dengan nilai Alpha Cronbach 0,745 yang artinya dengan mengacu Tabel 3.6, 

maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas instrumen ini tinggi. 

 

c. Angket Perilaku Sehat 

Angket perilaku sehat terdiri atas 30 item perilaku yang dinyatakan dalam 

bentuk pernyataan positif dan negatif. Valid atau tidaknya butir menggunakan 

patokan angka 0,2 untuk menyatakan bahwa butir telah valid (Nisfiannoor, 2009). 

Validasi kriteria dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 17. Hasil 

validasi  menunjukkan dari 30 butir pernyataan, terdapat 8 butir yang  gugur 

sehingga hanya terpakai 22 butir pernyataan dengan nilai Alpha Cronbach 0,745. 

Dengan mengacu pada Tabel 3.6, maka data ini menunjukkan bahwa reliabilitas 

instrumen ini tergolong tinggi. 

 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas menjelaskan seberapa jauh pengukuran yang dilakukan berkali-

kali akan menghasilkan banyak perbedaan informasi yang berarti. Suatu tes dapat 

dikatakan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi apabila tes tersebut dapat 

mengukur dan memberikan hasil yang konsisten (Sudjana, 2011:16). Instrumen 

tes dalam penelitian ini dilakukan Uji Reliabilitas dengan menggunakan program 

SPSSversi 17.0. Kriteria reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 Derajat Reliabilitas Soal 

Koefisien Korelasi Keterangan 

0,80 - 1, 00 Sangat tinggi 

0,60 – 0,79 Tinggi 

0,40 – 0,59 Cukup 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

(Arikunto, 2013:319)  

3. Uji  Keterbacaan 

Uji keterbacaan dilakukan melalui validasi konten oleh dosen ahli untuk 

menilai konsistensi makna dari materi yang dialihbahasakan dibandingkan 

terhadap versi bahasa aslinya. Selain itu, butir soal juga diujikan keterbacaannya 

pada siswa untuk menilai ketersampaian makna butir soal dan dilakukan 

judgment oleh ahli bahasa untuk menilai validasi konstruknya setelah proses 

penerjemahan. 

 

G. Prosedur dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan  penelitian  ini mengikuti beberapa tahap, antara lain : 

1. Tahap Persiapan 

Merupakan tahap penyusunan dan penyiapan instrumen penelitian yang 

terdiri atas butir soal  literasi sains dan angket siswa.  

a. Membuat instrumen soal dan angket. Butir soal literasi sains diadaptasi 

dari soal-soal PISA yang diterbitkan oleh OECD tahun 2006 yang 

dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia kemudian diuji 

keterbacaannya. Angket Perilaku Sehat dibuat berdasarkan kisi-kisi 

sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.  

b. Melakukan konsultasi instrumen ke dosen pembimbing yang selanjutnya 

dilakukan judgment oleh Dosen Ahli. 

c. Menyiapkan  perangkat penelitian yang terdiri atas: perizinan, 

penggandaan instrumen, dan peralatan dokumentasi. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Merupakan tahap penyiapan sampel hingga pelaksanaan pengambilan data ke 

sekolah-sekolah sampel. 
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a. Tahap pemilihan sampel, dilakukan dengan menyebarkan surat 

permohonan izin untuk melakukan penelitian ke sekolah-sekolah yang 

ada di Bandung, baik SMK maupun SMA yang berstatus negeri ataupun 

swasta. Data sekolah diperoleh dari dokumen Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 

b. Tahap konfirmasi dan tindak lanjut terhadap sekolah-sekolah yang 

memberikan respon. Selanjutnya dilakukan pendekatan personal kepada 

guru Biologi untuk diminta bantuannya dalam pengambilan data. Upaya 

ini dilakukan untuk mengkondisikan siswa agar mau mengerjakan soal-

soal instrumen dengan lebih serius. Beberapa guru membantu dalam 

pengawasan pengisian instrumen, namun ada pula yang memberikan 

waktunya kepada peneliti untuk langsung melakukan pengambilan data 

di kelas saat jam pelajaran berlangsung.  

c. Pelaksanaan pengambilan data dilakukan sebanyak satu kali pertemuan  

yang terdiri dari pelaksanaan tes PISA dan diikuti dengan pengisian 

angket perilaku sehat oleh siswa. Teknik pengumpulan data secara 

ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.10. 

3. Tahap Akhir 

Merupakan tahap pengumpulan hingga pengolahan terhadap data-data 

penelitian. 

a. Lembar jawaban yang sudah terkumpul dipilah berdasarkan kelengkapan 

data. Lembar jawaban yang digunakan sebagai sumber data adalah 

lembar jawaban yang terisi lengkap, mulai dari identitas hingga 

kelengkapan jawaban pada kedua instrumen untuk menghindari 

terjadinya bias data. 

b. Data yang diperoleh dari penelitian ini bersifat kuantitatif berupa skor 

literasi sains mencakup skor PISA dan skala sikap ilmiah dengan 

mengikuti panduan skor yang dikeluarkan oleh OECD tahun  2006, 

sedangkan dari hasil angket diperoleh data kuantitatif berupa skor 

perilaku sehat. 
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c. Semua jawaban responden yang terkumpul diinput dan dianalisis dengan 

menggunakan bantuan program SPSS versi 17.0. 

 

Tabel 3.7 Teknik Pengumpulan Data 

No. 
Sumber 

Data 
JenisData 

Teknik 

Pengumpulan 
Instrumen 

1 Siswa Literasi sains Tes Butir soal pilihan ganda 

dan essay yang diadopsi 

dari PISA release item 

2006 

2 Siswa Sikap Ilmiah Angket Butir skala sikap dari 

PISA release item 2006 

3 Siswa Perilaku 

sehat 

Angket Butir pernyataan dalam 

bentuk skala perilaku 

 

H. Analisis Data 

Semua data dicatat dalam status penelitian, dikumpulkan dan kemudian 

diolah dengan menggunakan program SPSS versi 17.0. Langkah awal dimulai 

dengan editing, coding, data entry, dan dilanjutkan dengan tabulasi. Setelah 

proses pengambilan data penelitian selesai, maka diperoleh sejumlah data 

kuantitatif. Data kuantitatif berupa skor literasi sains siswa dan skor perilaku dari 

hasil angket siswa yang kemudian akan diuji secara statistik. Analisis data secara 

kuantitatif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memberi skor tiap lembar jawaban siswa sesuai dengan kunci jawaban. 

b. Menjumlahkan skor mentah dari setiap jawaban. 

c. Mengubah skor PISA dan skor perilaku ke dalam bentuk prosentase dengan 

cara: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎(%) =
∑ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑥100%. 

 

d. Menghitung nilai rata-rata keseluruhan dan nilai rata-rata siswa dengan cara: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 

e. Menilai capaian siswa berdasarkan kategori pada Tabel 3.8 di bawah ini. 
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Tabel 3.8 Tafsiran Kategori Kemampuan 

Nilai (%) Kategori Kemampuan 

80-100 Sangat Baik 

68-79 Baik 

55-67 Cukup/sedang 

45-54 Kurang 

< 45 Sangat kurang 

(Sumber: Gintings, 2008:196) 

 

1. Analisis Capaian Literasi Sains 

Analisis tingkat literasi sains dilakukan terhadap aspek kompetensi ilmiah 

dan aspek sikap terhadap sains yang ditunjukkan oleh siswa. Akan dilihat 

bagaimana profil tingkat literasi sains siswa secara keseluruhan data serta 

pengaruh beberapa faktor lain seperti jenis sekolah dan jurusan. Dalam kajian 

literasi sains ini, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus penelitian, 

diantaranya : 

 

a. Aspek Kompetensi  Ilmiah 

Pemberian skor dari soal-soal PISA mengikuti panduan yang 

terdapat dalam framework PISA 2006, yang terdiri atas tiga kriteria, 

yaitu: “fullcredit”, “partial credit”, dan “no credit”. Skor penuh terdiri 

dari skor 2 dan 1 tergantung dari bobot soal sesuai petunjuk di dalam 

kunci jawaban, yaitu skor untuk jawaban benar yang menunjukkan 

pemahaman ilmiah yang baik terhadap materi. Skor setengah benar 

adalah 1, merupakan jawaban benar yang kurang menunjukkan 

pemahaman ilmiah terhadap materi yang dibahas dan skor salah adalah 

nol, ini diperuntukkan bagi jawaban yang salah atau tidak diisi sama 

sekali (OECD, 2007,  2009). 

 

b. Aspek Sikap terhadap Sains 

Aspek ini terdiri atas dukungan siswa terhadap inkuiri ilmiah dan 

ketertarikan siswa terhadap sains. Pernyataan yang mendukung terhadap 

inkuiri ilmiah diukur melalui sikap sangat setuju (skor=4), setuju 
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(skor=3), tidak setuju (skor=2), dan sangat tidak setuju (skor=1). Siswa 

yang menjawab sangat setuju dan setuju menunjukkan  dukungan 

terhadap inkuiri ilmiah (OECD, 2007). 

Jawaban  pernyataan  ketertarikan siswa dalam mempelajari topik 

sains diukur melalui sangat tertarik (skor=4), tertarik (skor=3), tidak 

tertarik (skor=2), dan sangat tidak tertarik (skor=1). Siswa yang 

menjawab pernyataan sangat tertarik dan tertarik menunjukkan 

ketertarikan dalam mempelajari topik sains, sedangkan siswa yang 

menjawab tidak tertarik dan sangat tidak tertarik artinya tidak 

menunjukkan ketertarikan terhadap topik sains (OECD, 2007).  

 

2. Analisis Angket Perilaku Sehat 

Skor angket dihitung berdasarkan daftar perilaku sehat dalam bentuk 

diferensiasi semantik dengan rentang skala 4 dalam bentuk pernyataan positif 

dengan pilihan selalu (skor=4) dan tidak  pernah sama sekali (skor=0) serta  

pernyataan negatif dengan pilihan selalu (skor=0) dan tidak  pernah sama sekali 

(skor=4). Analisis angket dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 

17.0. 

Interpretasi skor terhadap perilaku individual dapat dilihat dari skor yang 

diperoleh responden dari keseluruhan butir. Skor individual akan bergerak antara 

0 sampai dengan 4. Makin mendekati 4, maka skor individu dapat 

diinterpretasikan semakin positif atau semakin favorable. Sebaliknya, semakin 

mendekati 0, maka perilaku responden dinilai semakin negatif atau semakin tak 

favorable. Intensitas perilaku ditunjukkan oleh seberapa jauh skor yang diperoleh 

bergeser dari angka 2 (Azwar, 2013: 175). 

 

3. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi data yang 

terkumpul mengikuti atau mendekati hukum sebaran normal baku dari Gauss. 

Sebuah data dikatakan normal apabila nilai sig (p) >0,05 dan data tidak normal 

apabila nilai sig (p) < 0,05 (Nisfiannoor, 2009: 91-93). Hasil yang diperoleh dari 
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uji normalitas ini akan menentukan langkah analisis selanjutnya apakah 

menggunakan  analisis parametrik atau  non parametrik .  

 

4. Analisis Statistik 

Untuk mengetahui sejauhmana hubungan tiap variabel yang diteliti serta 

faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap hasil, terlebih dahulu dilakukan 

uji normalitas untuk menentukan metode analisis yang sesuai. Berdasarkan hasil 

uji normalitas diketahui bahwa sebaran data untuk variabel skor PISA dan sikap 

ilmiah tidak berdistribusi normal sehingga analisis data menggunakan statistik 

non parametrik, sementara data perilaku sehat mengikuti distribusi normal 

sehingga untuk menganalisisnya digunakan uji Parametrik.  

Pada variabel skor PISA dan sikap ilmiah, untuk melihat perbedaan antara 

kedua kelompok sekolah (SMA dan SMK) analisis dilakukan dengan 

menggunakan uji Mann Whitney sebagai pengganti Independent-Sample T Test 

dan uji Kruskal-Wallis sebagai pengganti One way Anova untuk melihat pengaruh 

faktor jurusan  terhadap capaian skor siswa. Adapun untuk variabel Perilaku 

sehat, karena distribusi datanya normal, maka analisis yang digunakan adalah uji t 

dan One way Anova.  Untuk melihat korelasi antar variabel, dilakukan uji korelasi 

Rank Spearman  (Nisfiannoor, 2009: 145).  

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel prediktor terhadap variabel 

independen digunakan analisis regresi berganda (multivariat) dan analisis logistik. 

Sebelum digunakan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik 

untuk memastikan bahwa  model persamaan yang digunakan sudah sesuai atau 

belum. Jika semua asumsi terpenuhi, maka melalui analisis regresi dapat diketahui 

nilai koefisien determinasi yang menggambarkan besaran kontribusi variabel X 

(literasi sains) terhadap Y (perilaku sehat). Oleh karena analisis regresi merupakan 

analisis parametrik, maka untuk data yang berdistribusi tidak normal harus 

dilakukan konversi ke bentuk  nilai baku (Z) agar distribusinya menjadi normal 

sehingga analisis regresi dapat digunakan. 

Ada  tidaknya pengaruh interaksi kedua variabel X (literasi sains)  terhadap 

Y (Perilaku Sehat) dianalisis menggunakan Two Way Anova dengan interaksi. 
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Selanjutnya, kedua langkah analisis ini dilakukan kembali pada tingkat kelompok 

jurusan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variasi jurusan terhadap seluruh 

variabel yang diukur.  


