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BAB III 

METODOLOGI DAN PENELITIAN 
 

A. Desain Penelitian 

Mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran 

tentang profil sikap siswa berkaitan hasil pencapaian LS yang dimiliki siswa, 

maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata, N.S, 

(2011) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang bersifat alamiah 

atau rekayasa manusia. Pada penelitian ini akan menganalisis sikap yang dimiliki 

siswa yang mempunyai LS tinggi, sedang, dan rendah. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII tahun ajaran 2015/2016 

berjumlah 118 siswa di salah satu SMP Negeri di Kabupaten Bandung Barat yang 

diajar oleh guru yang sama. Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini 

sebanyak 38 siswa dengan cara Simple Random Sampling, yaitu dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2015). 

Jumlah ukuran sample ditentukan dengan menggunakan Nomogram Harry King 

(Sugiyono, 2015 : 129) dengan taraf kesalahan 0,09 dan interval kepercayaan 

85%. 

Prosentase 

populasi yang 

diambil sebagai 

sampel 

X 
Jumlah 

populasi 
X Faktor pengali = Jumlah sampel  

                          

C. Instrumen Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu memperoleh gambaran profil sikap siswa 

terkait hasil pencapaian yang dimilikinya LS yang dimilikinya, peneliti 

menggunakan instrument soal test LS untuk mengklasifikasi hasil capaian LS 
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siswa ke dalam tiga kelompok (kelompok LS tinggi, sedang dan rendah). Adapun 

untuk memperoleh gambaran profil sikap LS siswa menggunakan beberapa 

instrument yaitu lembar observasi sikap, yang diperkuat dengan kuesioner 

terbuka, kuesioner tertutup, dan wawancara. 

Table 3.1 Instrumen Penelitian yang Digunakan  

No Instrumen 

Penelitian 

Keterangan Kegunaan 

1 Soal test 

Literasi 

Saintifik 

(LS) 

Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes tertulis 

berupa soal esay terkait topik 

kalor. Indikator tes LS mengacu 

pada framework PISA 2015 

yang dibatasi pada domain 

kompetensi dan domain 

pengetahuan. Jumlah total soal 

yang diberikan 20 soal. Tes LS 

diberikan setelah dilakukan 

pembelajaran. 

Untuk mengukur LS 

siswa dalam domain 

kompetensi dan 

pengetahuan pada topik 

kalor. 

2 Lembar 

Observasi 

sikap 

Lembar observasi terdiri dari 

table penilaian sikap siswa saat 

pembelajaran berlangsung. 

Sikap yang diukur merupakan 

sikap yang dapat muncul pada 

aktivitas pembelajaran. Lembar 

observasi digunakan ketika 

pembelajaran berlangsung dan 

dibantu dengan analisis 

documenter yang dapat 

dianalisis setelah pembelajaran. 

Untuk memperoleh 

gambaran sikap siswa 

ketika pembelajaran 

3 Kuesioner Terdiri dari 25 item pertanyaan Sebagai data tambahan 
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Table 3.1 Instrumen Penelitian yang Digunakan  

No Instrumen 

Penelitian 

Keterangan Kegunaan 

Terbuka terbuka. Pertanyaan yang dibuat 

berdasarkan sikap LS pada 

framework PISA 2015. 

Kuesioner terbuka diberikan 

setelah dilakukan pembelajaran.   

untuk memperoleh 

gambaran sikap LS 

yang dimiliki siswa. 

4 Kuesioner 

tertutup 

Kuesioner berupa skala likert 

yang terdiri dari 18 pertanyaan 

tertutup. Pertanyaan yang dibuat 

berdasarkan sikap LS pada 

framework PISA 2015. 

Kuesioner tertutup diberikan 

setelah dilakukan pembelajaran.   

Sebagai data 

pendukung untuk 

memperoleh gambaran 

sikap LS yang dimiliki 

siswa. 

5 Lembar 

wawancara 

siswa 

Wawancara dilakukan pada 

beberapa siswa pada masing-

masing kelompok, yaitu siswa 

yang memiliki literasi sains 

tinggi, sedang dan rendah. 

Lembar wawancara 

digunakan untuk 

memperoleh informasi 

tambahan terkait sikap 

literasi sains siswa. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan terdiri dari tiga tahapan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

a. Mengkaji Literasi Sains dan domainnya menurut framework PISA 2015. 

b. Membuat instrument dengan panduan domain sikap Literasi Sains PISA 

2015 

c. Judgement instrument penilaian sikap ke ahli 
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2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melaksanakan pembelajaran topik kalor dengan menggunakan RPP dari 

penelitian Ilhami (2016) dan melakukan penilaian observasi sikap siswa 

b. Pemberian test LS pada siswa  

c. Menyebarkan kuesioner pada siswa 

3. Tahap Akhir  

a. Analisis data test LS dan mengklasifikasi siswa berdasarkan pencapaian 

domain kompetensi dan pengetahuan LS  

b. Analisis sikap siswa yang memiliki LS tinggi, sedang dan rendah dari hasil 

kuesioner, lembar observasi pembelajaran dan wawancara 

c. Menulis laporan penelitian 

 

Gambar 3.1 Diagram Penelitian 

Pemberian test LS pada siswa 

Pemberian kuesioner 

Analisis data 

Pelaksanaan pembelajaran 

Mengkaji Literasi Sains dan domainnya  

Membuat instrument penilaian sikap Judgement instrument  Lembar observasi 

Lembar wawancara 

Kuesioner  

Kesimpulan dan saran 

Pembahasan  
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E. Analisis Data Literasi Sains 

1. Soal tes Literasi Saintifik 

a. Validitas tes 

Validitas menurut Arikunto (2013:211) adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. 

    
  ∑   (∑ )(∑ )

√(  ∑   (∑ ) )(  ∑   (∑ ) 
 

Keterangan: 

     = koefisien korelasi antara variable X dan variable Y 

   = jumlah siswa 

   = skor tiap butir soal 

   = skor total tiap butir soal 

 

Nilai validitas butir soal hasil perhitungan diinterpretasikan 

berdasarkan pendapat Arikunto (2013:75) seperti table berikut: 

Table 3.2 interpretasi nilai validasi 

Nilai r Interpretasi 

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 

 

b. Reliabilitas tes 

Uji reliabilitas indtrumen merujuk pada konsistensi respon yang 

diberikan pada item pertanyaan yang mengukur sebuah Konstruk Teori. 

Pengukuran reliabilitas menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut 

tanpa bisa dan menjamin pengukuran tersebut. 

    
  (       )

(         )
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Keterangan: 

     = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan 

         = korelasi antara skor-skor setiap belahan tes 

Hasil perhitungan nilasi reliabilitas diinterpretasikan menurut 

Arikunto (2013:75) seperti yang terlihat pada table berikut. 

Table 3.3 Interpretasi nilai reliabilitas 

Nilai r Interpretasi 

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 

 

2. Klasifikasi siswa berdasarkan tes LS 

Klasifikasi siswa ke dalam kelompok siswa yang memiliki literasi sains 

tinggi, sedang dan rendah berdasarkan hasil pencapaian kompetensi dan 

pengetahuan dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut : 

a. Menghitung skor yang diperoleh siswa pada test LS 

b. Mengklasifikasikan hasil pencapaian LS siswa kedalam tiga kelompok 

berdasarkan jumlah skor dengan ketentuan sebagai berikut:  

Tabel 3.4 Klasifikasi kategori Literasi Saintifik siswa 

Ketentuan  Kategori  

Nilai     ̅     Tinggi  

  ̅       Nilai     ̅     Sedang  

Nilai   ̅     Rendah  

Arikunto dalam Andi (Andi, 2013) 

3. Analisis sikap Literasi Saintifik (LS) siswa 

Sikap siswa dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dari observasi yang 

diperkuat oleh kuesioner terbuka, kuesioner tertutup dan wawancara. Sikap-
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sikap tersebut dikelompokkan berdasarkan hasil pencapaian literasi sains. 

Sehingga diperoleh sikap siswa yang memiliki literasi sains tinggi, sedang 

dan rendah. 

a. Observasi sikap 

Sikap siswa yang ditunjukkan dalam pembelajaran akan diberi skor 1-4 

pada setiap aspek sikap yang ditinjau. Pemberian skor berdasarkan rubrik 

penilaian yang telah di tentukan. Penilaian sikap dihitung dengan 

menggunakan skor modus 1,00 – 4,00 dengan predikat kurang (K), cukup 

(C), baik (B), dan sangat baik (SB) (Permendikbud, 2014).  

b. Kuesioner terbuka 

Pada kuesioner terbuka setiap siswa akan memiliki jawaban yang 

berbeda. Analisis isi terhadap berbagai jawaban harus diselesaikan melalui 

proses koding untuk menghasilkan data yang dapat ditabulasi. Suatu analisis 

isi terhadap jawaban akan membagi-bagi atau mengelompokkan jawaban ke 

dalam sejumlah kategori berdasarkan kesamaan jawaban (Morissan, 2012:  

179).  

   
 

  
       

 

Dari berbagai jawaban siswa terkait sikap LS akan diambil 

kecenderungan sikap yang dimiliki pada siswa. Persentase yang diperoleh 

kemudian diklasifikasikan hasil capaian LS menurut Arikunto dalam Artati 

(2015) seperti pada table berikut. 

Np = Nilai persen yang akan di cari 

R  = Jumlah siswa berdasarkan kesamaan  jawaban 

Sm = Jumlah siswa keseluruhan 

100 = bilangan tetap 
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Tabel 3.5 Penentuan Kriteria Hasil Capaian Sikap LS 

Nilai Kategori Kemampuan 

0% - 20% Kurang sekali 

21% - 40% Kurang 

41% - 60% Cukup 

61% - 80% Baik 

81% - 100% Baik sekali 

 

c. Kuesioner tertutup 

Setiap jawaban siswa akan diberi skor untuk keperluan analisis 

kuantitatif, yaitu : 

Sangat setuju/ selalu = 4 

Setuju / kadang-kadang = 3 

Tidak setuju / pernah = 2 

Sangat tidak setuju / tidak pernah = 1 

 

Data interval dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban 

berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden (Sugiyono, 2015 :137). 

 

 

 


