
 

28 
Celine Dwita Suryana Putri, 2015 
PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS HAKIKAT SAINS TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
DAN PANDANGAN SISWA TENTANG HAKIKAT SAINS MELALUI ISU SOSIOSAINTIFIK 
Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain  Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasy 

experimental design.  Eksperimen ini merupakan comparative experiment 

yakni perbandingan eksperimen pembelajaran berbasis hakikat sains secara 

implisit dan eksplisit-reflektif. Kelas eksperimen 1 diberi perlakuan 

pembelajaran berbasis hakikat sains secara implisit dan kelas eksperimen 2  

diberi perlakuan pembelajaran berbasis hakikat sains secara eksplsit-reflektif.  

Desain penelitian yang dilakukan adalah pretest posttest design. Terdapat 

kelas eksperimen 1 yang terdiri dari satu kelas dan kelas eksperimen 2  yang 

terdiri dari satu kelas. Berikut disajikan desain penelitian pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Desain penelitian 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen 1 O1 X1 O2 

Eksperimen 2 O3 X2 O4 

Keterangan: 

X1 : Perlakuan pembelajaran berbasis hakikat sains melalui isu 

sosiosaintifik secara implisit. 

X2 : Perlakuan pembelajaran berbasis hakikat sains melalui isu 

sosiosaintifik secara eksplisit-reflektif. 

O1 dan O3 : Observasi yang dilakukan dengan cara memberikan pretest. 

O2 dan O4 : Observasi yang dilakukan dengan cara memberikan posttest. 

 

B. Subyek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Subyek pada penelitian ini adalah siswa kelas XI di SMA Negeri 4 kota 

Bandung. Siswa yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelas yaitu 

kelas XI MIA 2 sebagai kelas implisit (eksperimen 1) total siswa 35 orang 

dengan rincian 13 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan, serta XI MIA 5 

sebagai kelas eksplisit-reflektif (eksperimen 2) total siswa 35 orang dengan 



29 
 

 
Celine Dwita Suryana Putri, 2015 
PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS HAKIKAT SAINS TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
DAN PANDANGAN SISWA TENTANG HAKIKAT SAINS MELALUI ISU SOSIOSAINTIFIK 
Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 
  

rincian 13 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Karakteristik subyek 

penelitian yaitu siswa merupakan warga Negara Indonesia (WNI) dan usia 

siswa rata-rata berkisar antara 15-17 tahun.  

Adapun kelas lain yang digunakan pada penelitian ini adalah kelas XI 

MIA 1 dan XI MIA 4 sebagai kelas yang digunakan untuk uji coba 

kerterbacaan instrumen. Karakteristik kelas yang digunakan untuk kelas uji 

coba adalah kelas ini merupakan siswa SMAN 4 Bandung yang kemampuan 

kognitifnya tidak berbeda jauh dengan siswa di kelas eksperimen 1 dan 2 (XI 

MIA 5 & XI MIA 2). 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah persepsi hakikat sains dan pengambilan 

keputusan siswa kelas XI jurusan MIA di SMA Negeri 4 Kota Bandung tahun 

ajaran 2014/2015. Sampel penelitian ini adalah persepsi hakikat sains dan 

pengambilan keputusan siswa dua kelas dari kelas XI jurusan MIA di SMA 

Negeri 4 Kota Bandung tahun ajaran 2014/2015 dalam materi sistem gerak 

dan sistem sirkulasi. 

 

D. Definisi Operasional 

Penelitian ini merupakan comparative experiment yang terdiri dari 

variabel bebas berupa pengaruh pembelajaran berbasis hakikat sains serta 

variabel terikatnya adalah pandangan siswa tentang hakikat sains dan 

pengambilan keputusan. Penjelasan tentang variabel penelitian disajikan 

secara rinci di  bawah ini. 

1. Pembelajaran berbasis hakikat sains adalah pembelajaran yang 

menyiapkan aspek-aspek hakikat sains melalui isu sosiosaintifik. Pengaruh 

pembelajaran berbasis hakikat sains merupakan variabel bebas yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari perbedaan pembelajaran 

berbasis hakikat sains melalui isu sosiosaintifik terhadap dua kelas 

eksperimen. Kelas eksperimen 1mendapatkan pembelajaran berbasis 
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hakikat sains yang disampaikan secara implisit melalui artikel isu 

sosiosaintifik. Penyampaian hakikat sains secara implisit adalah 

penyampaian aspek-aspek hakikat sains secara tidak langsung atau tersirat 

dalam artikel isu sosiosaintifik. Selanjutnya siswa diberikan pertanyaan-

pertanyaan yang jawabanya mengarah pada aspek hakikat sains. Jawaban 

tentang aspek-aspek hakikat sains selanjutnya dibahas dalam diskusi kelas. 

Kelas eksperimen 2  mendapatkan  pembelajaran berbasis hakikat sains 

yang disampaikan secara eksplisit-reflektif melalui artikel isu 

sosiosaintifik. Penyampaian hakikat sains secara eksplisit adalah 

penyampaian aspek-aspek hakikat sains secara langsung yang tertulis 

dalam rencana pembelajaran dan pada saat pembelajaran sehingga siswa 

mengetahui tujuan pembelajaran secara jelas. Reflektif adalah penguatan 

tentang aspek-aspek hakikat sains pada akhir pembelajaran. Kelas 

eksperimen 2  diberikan artikel isu sosiosaintifik beserta pertanyaan-

pertanyaan yang jawabannya merupakan aspek hakikat sains, selanjutnya 

diadakan diskusi kelas. Pada saat diskusi kelas, guru membantu siswa 

memahami aspek hakikat sains dan menuliskan aspek-aspek hakikat sains 

di papan tulis (eksplisit), selanjutnya pada akhir pembelajaran guru 

menguatkan kembali aspek-aspek hakikat sains (reflektif). Untuk 

mengontrol guru agar menyampaikan pembelajaran sesuai dengan tujuan 

maka dibuat instrumen sekunder berupa lembar keterlaksanaan 

pembelajaran dan lembar observasi guru yang diisi oleh dua orang 

observer. 

2. Pengambilan keputusan merupakan variabel terikat yang pertama. 

Pengambilan keputusan adalah pernyataan siswa yang dinyatakan dalam 

argumentasi tertulis berupa pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap isu 

yang diberikan. Selain menuliskan pernyataan setuju atau tidak setuju, 

siswa diharuskan menuliskan alasan yang mendukung keputusannya. 

Terdapat tiga faktor yang dilihat pada alasan siswa yaitu fakta (evidence), 

value based reasoning (nilai yang mendasari alasan) dan hakikat sains. 



31 
 

 
Celine Dwita Suryana Putri, 2015 
PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS HAKIKAT SAINS TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
DAN PANDANGAN SISWA TENTANG HAKIKAT SAINS MELALUI ISU SOSIOSAINTIFIK 
Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 
  

Instrumen yang digunakan untuk melihat pengambilan keputusan adalah 

DMQ (Decision-Making Questionnaire) yang disesuaikan dengan lima 

tahap pendekatan kerangka berpikir pengambilan keputusan. Cara 

menganalisis data adalah melihat perbedaan persentase faktor-faktor 

pengambilan keputusan pada pretest dan posttest selanjutnya hasilnya 

dikaitkan dengan pembelajaran.  

3. Pandangan siswa tentang hakikat sains merupakan variabel terikat yang 

kedua. Pandangan siswa tentang hakikat sains dibedakan menjadi tiga 

kelompok yaitu informed, intermeiary dan naïve. Kelompok informed 

apabila siswa menunjukkan  pandangan yang sesuai dengan pandangan 

kontruktivis peneliti hakikat sains. Kelompok  naïve apabila siswa 

menunjukkan pandangan miskonsepsi terhadap pertanyaan hakikat sains 

yang diajukan. Kelompok intermediary adalah siswa yang pandangannya 

merupakan sebagian informed dan sebagian naïve  (jawaban peralihan). 

Data dijaring melalui istrumen hasil pre-test dan post-test menggunakan 

kuesioner hakikat sains (adaptasi VNOS-B). Tujuh aspek hakikat sains 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengetahuan ilmiah bersifat 

empirik; pengetahuan ilmiah bersifat tentatif; pengetahuan ilmiah adalah 

hasil kreativitas dan imajinasi; teori dan hukum ilmiah; mitos metode 

ilmiah; kemelekatan aspek sosial dan budaya dalam pengetahuan ilmiah; 

dan theory-laden. 

4. Isu sosiosaintifik adalah alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai alat untuk menyisipkan aspek-aspek hakikat sains. Isu 

sosiosaintifik merupakan isu ilmiah yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat. Isu sosiosaintifik yang digunakan adalah dua buah artikel. 

Artikel pertama tentang artificial muscle yang disampaikan pada materi 

sistem gerak sebagai alat bantu pembiasaan dan pretest. Artikel kedua 

tentang artificial blood yang disampaikan pada materi sistem sirkulasi 

sebagai alat bantu pada pembelajaran dan posttest. 
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E. Instrumen penelitian 

1. Kuesioner hakikat sains 

Kuesioner hakikat sains digunakan untuk menjaring persepsi siswa 

tentang hakikat sains. Penjaringan persepsi hakikat sains dilakukan 

sebelum dan setelah pembelajaran berbasis hakikat sains sehingga 

peneliti memberikan pretest dan posttest. Pretestt dan posttest yang 

diberikan adalah kuesioner yang berdasarkan pada Views of Nature of 

Science Questionnaire (VNOS) bentuk B yang diadaptasi dan 

dikembangkan dari Lederman et al. (2002). Proses adaptasi disesuaikan 

dengan kemampuan berpikir siswa berdasarkan materi yang telah 

dipelajari sebelumnya yakni aspek empirik dengan pertanyaan tentang 

penamasan global yang telah dipelajari oleh siswa pada kelas X semester 

genap. Pemberian soal tidak berdasarkan sistem sirkulasi maupun sistem 

gerak dikarenakan untuk menghindari adanya retensi yang telah 

dilakukan saat perlakuan pembelajaran berbasis hakikat sains pada materi 

sistem sirkulasi dan sistem gerak.  

Sebelum penelitian, kuesioner ini diuji keterbacaan terlebih dahulu 

pada kelas XI MIA 1 yang bukan merupakan kelas eksperimen. 

Instrumen ini tidak dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas karena 

instrumen yang digunakan merupakan hasil adaptasi dan sudah pernah 

diterapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lederman et al. (2002). 

Berikut kisi-kisi kuesioner hakikat sains siswa yang terdapat pada Tabel 

3.2. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen VNOS-B adaptasi untuk menjaring persepsi 

hakikat sains 

No

. 
Aspek hakikat sains Jumlah No.Soal 

1 Empiris 1 1 

2 Theory-Laden 1 2 

3 Aspek sosial budaya yang melekat 1 3 

4 
Teori dan hukum adalah hal yang berbeda 
dalam sains 

1 4 
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5 Kreatif dan imajinatif 1 5 

6 Tentatif 1 6 

7 Mitos metode ilmiah 1 7 

Total pertanyaan 7 

 

2. Instrumen kuesioner pengambilan keputusan 

Instrumen yang digunakan untuk pengambilan keputusan siswa 

berdasarkan instrumen DMQ yang dikembangkan dari Bell & Lederman 

(2003). Kuesioner yang diberikan ditujukan untuk menanggapi artikel isu 

sosiosaintifik. Terdapat dua kali pemberian DMQ, yaitu pada saat pretest 

dan posttest sehingga DMQ dan artikel isu sosiosaintifik yang digunakan 

adalah dua yaitu tentang artificial muscle (pada pretest) dan artificial 

blood (pada posttest). Untuk membimbing siswa membuat keputusan 

yang bijaksana, peneliti menggunakan pendekatan yang disesuaikan 

dengan kerangka berpikir pengambilan keputusan yang dikemukakan 

oleh McDaniels et al. (1999). Berikut ini disajikan kisi-kisi kuesioner 

pengambilan keputusan pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3 Kisi-kisi kuesioner pengambilan keputusan 

No Aspek pengambilan keputusan 
Jumlah No. 

Soal 

1 Menentukan posisi „pentingnya‟ suatu isu 1 1 

2 Memberikan solusi alternatif 1 2 

3 Menentukan positif/negatif dari pemberian solusi 1 3 

4 
Mengidentifikasi keseimbangan dari solusi yang 
bersifat positif dan negatif  

1 4 

5 Keputusan akhir 1 5 

Total pertanyaan  5 

 

3. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas 

(tidak berstruktur). Alasan peneliti memberikan wawancara bebas ini 

agar siswa bebas mengemukakan pendapatnya. Wawancara dilakukan 

pada jawaban siswa pada tes tertulis ada yang kurang jelas atau tidak 

dimengerti. Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk memperjelas 
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maksud dari jawaban siswa pada tes tertulis dan sebagai data 

pembanding. Wawancara dilakukan pada beberapa siswa berdasarkan 

hasil posttest dan pretest kuesioner VNOS-B dan DMQ. Siswa yang 

diwawancara adalah beberapa siswa yang tidak jelas menuliskan jawaban 

pada kedua kuesioner, baik VNOS-B maupun DMQ. Pedoman 

wawancara yang ditanyakan pada siswa terdapat pada Lampiran B. 

 

 

4. Angket respons  siswa terhadap pembelajaran menggunakan isu 

soiosaintifik 

Penyebaran angket dilakukan setelah pembelajaran. Angket yang 

disebar merupakan angket tertutup mengenai respons  siswa terhadap 

pembelajaran isu sosiosaintifik dan pengambilan keputusan. Angket ini 

bertujuan untuk mengetahui respons  siswa terhdap pembelajaran. 

Angket ini diberikan pada setiap individu setelah perlakuan. 

Angket berisi sepuluh pertanyaan dengan kolom isian bertanda 

centang () yang terdiri dari respons  sangat setuju, (SS), setuju (S), tidak 

setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Pertanyaan yang diajukan 

seputar pembelajaran menggunakan isu sosiosaintifik dan pengambilan 

keputusan siswa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terdiri dari komponen 

afeksi (pernyataaan positif) dan kognisi (pernyataan negatif). Berikut 

pada Tabel 3.4 disajikan kisi-kisi komponen pertanyaan pada angket 

respons  siswa. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi komponen pertanyaan pada angket respons  siswa 

No. 
Klasifikasi 

Pernyataan 

Jumlah 

Pernyataan 
Nomor Pernyataan 

1. Pernyataan afeksi (+) 5 1,2,7,8,10 

2. Pernyataan kognisi (-) 5 3,4,5,6,9 
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5. Lembar keterlaksanaan pembelajaran 

Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran berisi pernyataan 

berupa kegiatan pembelajaran yang di sampingnya dilengkapi dengan 

kolom isian tanda centang (√) “Ya” dan “Tidak”. Lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran ini digunakan untuk mengetahui apakah 

tahapan kegiatan pembelajaran yang telah dirancang dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) tersampaikan dengan lengkap ataukah 

tidak selama pembelajaran berlangsung. Instrumen ini dijadikan sebagai 

data pendukung. 

 

6. Lembar observasi siswa   

Lembar observasi siswa berisi pernyataan berupa aktivitas siswa 

selama pembelajaran yang di sampingnya dilengkapi dengan kolom isian 

tanda centang (√) “Ya” dan “Tidak”. Lembar observasi siswa ditujukan 

untuk melihat aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Lembar 

observasi ini tidak diisi olah guru melainkan oleh observer. Observer 

merupakan mahasiswi Jurusan Pendidikan Biologi semester tujuh yang 

sudah mendapatkan matakuliah filsafat sains dan program pendidikan 

biologi. Observer mengamati masing-masing siswa dalam kelompok.  

Selain itu, instrumen digunakan untuk melihat bagaimana kondisi siswa 

dalam kelompoknya, apakah seluruh siswa aktif selama pembelajaran, 

ataukah tidak. Instrumen ini dijadikan sebagai data pendukung. 

 

F. Pengembangan Instrumen  

Pengembangan instrumen penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: 

1. judgment kepada dosen ahli;   

2. uji coba keterbacaan instrumen pada kelas selain kelas eksperimen 1 dan 

eksperimen 2 

3. analisis uji coba instrumen; dan  

4. revisi instrumen.  
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a. Data Utama (Data Primer) 

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner VNOS-B. Instrumen kuesioner ini merupakan hasil adaptasi 

dari kuesioner VNOS-B yang telah dikembangkan oleh Lederman et al. 

(2002). Untuk melihat aspek hakikat sains dalam keputusan siswa, 

kuesioner yang digunakan adalah kuesioner DMQ yang diadaptasi dari 

Bell & Lederman (2003). Selama pengembangan, instrumen dikaji dan 

didiskusikan dengan dosen pembimbing.  

Kuesioner VNOS-B tidak banyak perubahan yang dilakukan setelah 

kuesioner dikaji oleh pembimbing, karena kuesioner ini telah digunakan 

pada beberapa penelitian sebelumnya dan hanya diterjemahkan serta 

disesuaikan dengan materi yang telah dipelajari oleh siswa. Adapun 

perubahan yang sering dilakukan adalah perubahan kunci jawaban dan 

cara menganalisis data. Artikel isu sosiosaintifik mengalami beberapa 

kali revisi terutama dalam redaksi penulisan artikel. kuesioner DMQ 

mengalami beberapa perubahan pada jumlah pertanyaan yang diajukan 

dan redaksi penulisan pertanyan. 

Instrumen VNOS-B adaptasi diuji keterbacaan dilakukan pada siswa 

kelas XI MIA 1 dan uji keterbacaan artikel isu sosiosaintifik dan DMQ 

pada kelas XI MIA 4, untuk melihat apakah siswa mengerti dengan 

pertanyaan yang diajukan dan dapat menjawab sesuai dengan yang 

diharapkan, ataukah siswa tidak mengerti dengan pertanyaan tersebut 

karena kalimat yang digunakan terlalu rumit. Uji keterbacaan ini 

dilakukan pada siswa yang bukan merupakan partisipan dalam penelitian, 

namun memiliki karakteristik yang sama dengan partisipan penelitian.  

Hasil uji keterbacaan pada VNOS-B adaptasi ternyata menunjukkan 

bahwa kalimat yang digunakan dalam pertanyaan sudah sesuai dan dapat 

dimengerti oleh siswa. Terdapat siswa yang tidak menuliskan contoh 

sehingga pada saat pengambilan data berlangsung siswa diingatkan untuk 

menjawab semua pertanyaan pada kuesioner. Pada uji keterbacaan 
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kuesioner DMQ, awalnya hanya diberikan satu pertanyaan, namun hasil 

yang didapatkan tidak sesuai, sehingga soal ditambahkan sebanyak lima 

butir yang disesuaikan dengan kerangka berpikir menuju pengambilan 

keputusan menurut McDaniels et al. (1999). 

 

b. Data Pendukung (Data Sekunder) 

Data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 

angket respons  siswa, lembar observasi siswa, lembar keterlaksanaan 

pembelajaran, dan pedoman wawancara. Hasil judgment oleh dosen ahli, 

menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekurangan pada data pendukung 

ini, terutama pada angket respons  siswa dan pedoman wawancara. 

Revisi terbanyak adalah pedoman wawancara, selain perubahan 

dalam redaksi, terdapat perubahan pertanyaan yang disesuaikan dengan 

keperluan setelah data utama dianalaisis. Revisi pada angket adalah 

perubahan pada redaksi pernyataan positif dan negatif. Lembar observasi 

siswa  tidak mengalami perubahan. Lembar keterlaksanaan pembelajaran 

lebih disesuaikan dengan poin-poin kegiatan pembelajaran di dalam RPP.  

 

G. Prosedur Penelitian 

1. Tahap persiapan penelitian 

a. Penyusunan proposal  penelitian 

Pada tahap ini peneliti menyusun proposal penelitian tentang ‘pengaruh 

pembelajaran berbasis hakikat sains terhadap pengambilan keputusan 

dan pandangan siswa tentang hakikat sains melalui isu sosiosaintifik’. 

Selama penyusunan proposal, peneliti rutin berkonsultasi pada dosen 

pembimbing penelitian. 

b. Seminar proposal penelitian 

Selama seminar berlangsung, komentar-komentar dan saran dari dosen 

ditulis dalam berita acara yang ditandatangani oleh Dewan Bimbingan 

Skripsi dan dosen yang hadir pada saat seminar. Komentar dan saran 
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yang terdapat pada berita acara dijadikan sebagai poin-poin revisi 

proposal penelitian. Berita acara dan revisi proposal dikumpulkan di 

kantor jurusan Pendidikan Biologi dua minggu setelah seminar. 

c. Revisi proposal penelitian 

Revisi proposal penelitian dilakukan setelah seminar proposal.  

d. Pengumpulan revisi proposal penelitian dan Pembuatan surat tugas 

Setelah peneliti revisi proposal penelitian dikumpulkan, surat tugas 

ditandatangani oleh dosen pembimbing dan Dewan Bimbingan Skripsi. 

e. Judgement dan uji coba instrumen  

Instrumen dan RPP yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui 

tahap judgement yang dilakukan oleh dosen ahli. Setelah instrumen 

mendapat judgement, selanjutnya adalah penyerahan surat keterangan 

penelitian sebagai syarat administrasi pada sekolah yang akan dijasikan 

populasi penelitian. Setelah surat penelitian diberikan pada sekolah, 

selanjutnya dilakukan uji coba instrumen pada subjek penelitian.  

f. Revisi instrument penelitian 

Revisi instrumen penelitian dilakukan setelah judgement dan uji coba 

instrumen. 

2. Tahap pelaksanaan penelitian 

a. Pretest persepsi hakikat sanis 

Pretest dilakukan pada kelas implisit dan kelas eksplisit-reflektif. 

Pretest yang diberikan berupa kuesioner VNOS-B adaptasi dan DMQ 

tentang artificial muscle. 

b. Pembiasaan pembelajaran berbasis hakikat sains 

Pembiasaan pembelajaran berbasis hakikat sains melalui isu 

sosiosaintifik, pada kelas eksplisit-reflektif setelah siswa membuat 

keputusan lalu diadakan diskusi, selanjutnya guru menyampaikan aspek 

hakikat sains dalam pembelajaran secara eksplisit-reflektif dan 

menuliskan aspek-aspek hakikat sains secara jelas di papan tulis. Pada 

kelas implisit setelah siswa membuat keputusan selanjutnya diadakan 
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diskusi, guru tidak menyampaikan lagi aspek hakikat sains karena siswa 

dianggap sudah memahami sendiri aspek hakikat sains melalui diskusi 

yang telah dilakukan. Pembiasaan ini dilakukan sebanyak satu kali 

menggunakan materi yang berbeda dengan penelitian, namun masih 

termasuk materi kelas XI yakni tentang sistem gerak pada tubuh 

manusia. 

c. Posttest persepsi hakikat sains dan pengambilan keputusan 

Posttest dilakukan pada kedua kelas. posttest yang diberikan berupa 

kuesioner VNOS-B adaptasi dan DMQ tentang artificial blood. 

d. Penyebaran angket dan wawancara 

Penyebaran angket dilakukan setelah pembelajaran. Angket yang 

disebar merupakan angket kepuasan siswa tentang pembelajaran isu 

sosiosaintifik. Wawancara dilakukan pada beberapa siswa yang hasil 

jawaban pretest atau posttest sulit demengerti. 

3. Tahap pasca penelitian 

a. Analisis data penelitian 

Data primer yakni VNOS-B adaptasi dianalisis dan diolah melalui uji 

kualitatif yang disampaikan secara deskriptif melalui persentase 

perbedaan persentase kategori informed, intermediary dan naïve  pada 

pretest dan posttest. Selanjutnya untuk data yang berasal dari DMQ, 

kasil keputusan siswa dijaring faktor apa saja yang ada pada keputusan 

tersebut selanjutnya dihitung frekuensinya dan dibandingkan 

berdasarkan persentasenya. Data sekunder berupa angket lembar 

observasi, lembar keterlaksanaan pembelajaran dan wawancara 

digunakan sebagai data pendukung. Angket, lembar observasi dan 

lembar keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dianalisis menggunakan 

skala sikap yang dikategorikan menjadi sikap baik sekali, baik, cukup, 

kurang. 

b. Penyusunan skripsi 

 



40 
 

 
Celine Dwita Suryana Putri, 2015 
PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS HAKIKAT SAINS TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
DAN PANDANGAN SISWA TENTANG HAKIKAT SAINS MELALUI ISU SOSIOSAINTIFIK 
Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 
  

H. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes Tertulis 

Data tentang pandangan siswa mengenai aspek-aspek hakikat sains 

didapatkan melalui pretest dan posttes tertulis yakni Views of Nature of 

Science Questionnaire bentuk B adaptasi yang dikembangkan dari 

Lederman et al. (2012). Pengambilan keputusan siswa terhadap isu 

sosiosaintifik menggunakan tes tertulis berupa decision-making 

Questionnaire yang diadaptasi dan dikembangkan dari Bell & Lederman 

(2009) berdasarkan kerangka pengambilan keputusan menurut McDaniels 

et al. (1999).  

2. Non Tes 

Data pendukung berupa non-tes yaitu angket kepuasan siswa tentang 

pembelajaran menggunakan isu sosiosaintifik, wawancara, dan lembar 

observasi. Observasi dilakukan ketika perlakuan berlangsung. Angket dan 

wawancara dilakukan setelah perlakuan selesai dilaksanakan. Angket 

diberikan pada setiap siswa untuk melihat respons  siswa terhadap 

pembelajaran, sedangkan wawancara tidak dipilih secara acak, melainkan 

dipilih setelah jawaban kuesioner tersebut dianalisis.  

 

I. Analisis Data 

1. Analisis Data VNOS-B Adaptasi 

Data primer berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan setelah 

siswa melakukan pretest dan posttest kuesioner adaptasi VNOS-B yang 

dikembangkan dari kuesioner VNOS-B Lederman et al. (2002). Data yang 

didapatkan, disajikan dalam bentuk tabel kemunculan aspek hakikat sains 

yang dikategorikan berdasarkan jawaban setuju, tidak setuju dan tidak 

menjawab. Data tersebut disajikan berdasarkan frekuensi atau jumlah 

kemunculan masing-masing aspek hakikat sains dan persentase 

kemunculan aspek hakikat sains.  Data yang disajikan pada tabel 

selanjutnya dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu informed, 
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intermediary dan naïve. Analisis pengelompokan tersebut mengacu pada 

pandangan kontruktivis hakikat sains menurut Lederman et al. (2002). 

Siswa dikelompokan ke dalam naïve apabila siswa tersebut menunjukkan  

pandangan miskonsepsi terhadap pertanyaan hakikat sains yang diajukan. 

Siswa dikelompokan ke dalam informed apabila siswa menunjukkan  

pandangan yang sesuai dengan pandangan kontruktivis hakikat sains 

menurut Lederman et al. (2002). Siswa yang dikelompokan ke dalam 

intermediary adalah siswa yang pandangannya merupakan sebagian 

informed dan sebagian naïve  (jawaban peralihan). Berikut ini disajikan 

contoh tabel analisis data secara deskriptif pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Analisis data VNOS-B adaptasi secara deskriptif menggunakan 

persentase 

No Jawaban Pretest f (%) Posttest f (%) 

1    

2    

3    

Total seluruh peserta penelitian n (%)   

Keterangan : f = banyaknya siswa 

Setelah didapatkan data persentase seperti yang ditunjukan oleh tabel 

3.5 selanjutnya persentase siswa pada kedua kelas dikelompokan menjadi 

kelompok informed, intermediary dan naïve . Contoh tabel disajikan pada 

pada Tabel 3.6 

 

Tabel 3.6 Perbandingan siswa yang memahami dan kurang memahami 

hakikat sains pada kelas implisit dan kelas eksplisit-reflektif. 

No Aspek Hakikat Sanis 

Eksperimen 1 Eksperimen 2 

Pretest 

f (%) 

Posttest 

f (%) 

Pretest 

f (%) 

Posttest 

f (%) 

1 Informed      

2 Intermediary      

3 Naïve     

Data yang ada pada Tabel 3.4 selanjutnya dijelaskan secara 

deskriptif perubahan yang terjadi antara ketiga kategori (naïve 
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intermediary & informed) baik pada kelas implisit dan kelas eksplisit-

reflektif. 

 

2. Analisis Data DMQ 

Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner pengambilan keputusan 

yang bertujuan untuk melihat aspek hakikat sains apa saja yang terdapat 

pada keputusan siswa. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan 

persentase. Data disajikan dalam dua jenis tabel kemunculan aspek fakta, 

hakikat sains, dan nilai yang mendasari pemikiran siswa. Pandangan 

berbasis fakta adalah keputusan seseorang yang berlandaskan fakta yang ada 

pada teks. Pandangan hakikat sains adalah mempertimbangkan aspek-aspek 

hakikat sains dalam keputusan. Nilai pengambilan keputusan merupakan 

faktor pengambilan keputusan yang mempertimbangkan pandangan atau 

norma seperti agama, kesehatan, politik, ekonomi, kemanusiaan dan 

lingkungan. Tabel pertama memuat hasil pengambilan keputusan siswa pada 

pertanyaan nomor 1-4 sedangkan tabel kedua memuat hasil pengambilan 

keputusan akhir pada kuesioner nomor 5. Berikut ini disajikan contoh tabel 

analisis data secara deskriptif pada Tabel 3.7. 

 

 

 

 

 

Tabel 3.7. Perbandingan persentase dan frekuensi hasil pretest & posttest 

faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan akhir partisipan  

  EXP 1 (XI MIA 5)   EXP 2 (XI MIA 2) 

 
Pretest  Posttest 

 
Pretest Posttest 

 %  (f)  %  (f)  %  (f) %  (f) 

Fakta (Evidence) 
 
 

        

  EXP 1 (XI MIA 5)   EXP 2 (XI MIA 2) 

 
Pretest  Posttest 

 
Pretest Posttest 
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 %  (f)  %  (f)  %  (f) %  (f) 

Hakikat sains  
 

 
 

  
 

 
 

Kreatif & imajinatif          

Tentatif          

Sosial & budaya          

Subjektif          

  EXP 1 (XI MIA 5)   EXP 2 (XI MIA 2) 

 
Pretest  Posttest 

 
Pretest Posttest 

 %  (f)  %  (f)  %  (f) %  (f) 

Pandangan (Value)          

Kesehatan          

Kemanusiaan          

Religious          

Pendidikan          

Politik          

Ekonomi          

Lingkungan          

Keterangan: % ; persentase ; f ; frekuensi 
 

3. Analisis hasil wawancara 

Melalui wawancara, data yang didapatkan adalah data kulaitatif dengan 

tujuan utama yaitu penjelasan mendalam terhadap jawaban siswa terhadap 

kuesioner yang telah diberikan. Analisis hasil wawancara dilakukan dengan 

cara direkam melalui video dan audio. Selanjutnya percakapan yang 

terekam oleh alat perekam ditranskripsikan dalam bentuk tulisan. Jawaban 

wawancara siswa selanjutnya dihubungkan dengan jawaban kuesioner 

VNOS-B dan DMQ. Hasil transkripsi wawancara siswa dilampirkan pada 

lampiran C. Kendala pada saat proses yaitu pelaksanaan wawancara 

dilakukan jauh setelah siswa mendapat perlakuan, sehingga peneliti 

membantu siswa mengingat kembali hal yang pernah dilakukan. 

 

4. Analisis angket respons  siswa terhadap pembelajaran 

Analisis angket pertama-tama dilakukan dengan pemberian skala 

terhadap respons  siswa didasari olah skala Likert. Dalam skala Likert, 
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pernyataan-pernyataan yang diajukan baik pernyataan positif dan negatif 

dinilai oleh subjek dengan sangat setuju, (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) 

dan sangat tidak setuju (STS). Skor yang diberikan terhadap pilihan 

tersebut bergantung pada penilai asal penggunaannya konsisten. Skor 

untuk pernyataan positif dan negatif adalah kebalikannya. (Sudjana, 2009). 

Tabel skor skala yang didasari oleh skala Likert disajikan pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Skor terhadap pernyataan positif & negatif siswa 

Pernyataan 
Skor 

SS S TS STS 

Pernyataan afeksi (+) 4 3 2 1 

Pernyataan kognisi (-) 1 2 3 4 

Setelah pemberian skala, selanjutnya setiap respons  siswa direkap 

berdasarkan pernyataan sangat setuju, (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) 

dan sangat tidak setuju (STS). Adapun tabel contoh rekap siswa disajikan 

pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Tabel frekuensi respons  siswa terhadap angket 

pembelajaran menggunakan isu sosiosaintifik 

No Pernyataan 

Frekuensi respons  siswa 

EXP 1 EXP 2 

SS S TS STS SS S TS STS 

1          

2          

Setelah pernyataan siswa direkap, selanjutnya dikalikan dengan skala 

sesuai dengan skala yang tertera pada Tabel 3.8, selanjutnya diubah 

menjadi skala 100. Perhitungan presentasi menjadi skala 100 sesuai 

dengan perhitungan Arikunto (2011) dibawah ini: 

NP (%) = 
 

  
       

 

Keterangan: 

NP : nilai yang dicari 

R : skor mentah 

SM : skor maksimal ideal 
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Setelah didapatkan data berupa respons  dalam persentase, selanjutnya 

dibuat tabel perbandingan persentase SS, S, TS dan STS berdasarkan 

pernyataaan negatif dan positif. 

 

5. Analisis lembar observasi siswa 

Lembar observasi siswa digunakan selama pembelajaran berlangsung. 

Lembar observasi siswa berisi kriteria fokus siswa dan merupakan hal-hal 

yang seharusnya dilakukan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Cara perhitungannya yakni dengan menjumlahkan semua kegiatan yang 

dilakukan di lapangan, selanjutnya diubah menjadi skala 100. Hasil nilai 

yang dicari selanjutnya  disesuaikan dengan tabel keterlaksanaan 

pembelajaran yang ada pada Tabel 3.10. 

 

6. Analisis lembar keterlaksanaan pembelajaran 

Lembar keterlaksannan pembelajaran digunakan selama 

pembelajaran berlangsung dan berisi langkah kegiatan dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran. Langkah untuk menganalisis keterlaksanaan 

pembelajaran mirip seperti analisis pada lembar observasi siswa. Hasil 

observasi selanjutnya dicocokan berdasarkan katrgori sangat baik, baik, 

cukup dan kurang pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Kategori Penilaian Kegiatan Pembelajaran (Arikunto, 2012) 

Nilai Total (%) Penilaian Kegiatan Pembelajaran 

100 – 86 Sangat baik 

85 – 66 Baik 

65 – 46 Cukup 

< 45 Kurang 
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J. Alur Penelitian 
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