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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dikemukakan data-data berdasarkan hasil penelitian yang 

didapatkan beserta pembahasannya. Adapun data-data hasil penelitian yang 

didapatkan meliputi prestasi belajar, sikap terhadap sains, kemampuan berfkir 

kreatif, korelasi antara prestasi belajar dengan sikap terhadap sains serta korelasi 

antara prestasi belajar dengan kemampuan berfikir kreatif. 

A. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yang diperoleh oleh siswa dilihat berdasarkan nilai post-test. 

Adapun soal yang diberikan untuk mengukur pretasi belajar ini berjumlah 20 soal 

berupa pilihan ganda. Skor maksimal yang diberikan untuk setiap butir pertanyaan 

sebesar 1 (satu) sedangkan skor minimal yang diberikan untuk setiap butir 

pertanyaan sebesar 0 (nol). Secara keseluruhan skor maksimal untuk prestasi 

belajar sebesar 20 (duapuluh) dan skor minimal yang didapatkan siswa adalah 0 

(nol). 

Berdasarkan hasil pengolahan data, untuk skor tertinggi yang didapatkan oleh 

siswa adalah sebesar 20 serta nilai terendah sebesar 16 dengan rata-rata skor 

sebesar 18,15dan standar deviasi sebesar 1,075. (Pengolahan data dapat dilihat 

pada Lampiran D.1.a). 

Jika dilihat secara keseluruhan terdapat 17 siswa dari 40 siswa yang 

mendapatkan skor diatas skor rata-rata serta 23 siswa dari 40 siswa yang 

mendapatkan skor dibawah rata-rata. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat 

42,5% siswa yang mendapatkan prestasi belajar diatas rata-rata. Berikut 

merupakan tabel distribusi skor prestasi belajar siswa. 
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Tabel 4.1 Distribusi Skor Prestasi Belajar Siswa 

Skor Total Banyak Siswa Persentase Interpretasi 

16 3 7,5% 
Dibawah rata-

rata 
17 8 20% 

18 12 30% 

19 13 32,5% 
Diatas rata-rata 

20 3 7,5% 

Rata-rata skor prestasi belajar yang didapatkan dalam penelitian ini adalah 

sebesar 18,15. Jika rata-rata ini dikonversikan ke nilai prestasi belajar maka akan 

didapatkan nilai sebagai berikut : 

                        
     

  
             

Nilai untuk prestasi belajar yang didapatkan adalah sebesar 90,75 yang 

termasuk kedalam kategori sangat tinggi. Sedangkan jika dibandingkan dengan 

nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah tidak ada 

satu pun siswa yang memiliki nilai dibawah nilai KKM. Seluruh siswa 

mendapatkan nilai diatas nilai KKM. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, salah 

satu faktornya adalah faktor pendekatan STML yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran. Rosario (2009) mengatakan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan STML ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih 

nyata dikarenakan pembelajaran langsung dari kondisi lingkungan dan masyaraat 

sekitar yang dihubungkan dengan sains dan teknologi. Selain itu, faktor lain yang 

mendukung adalah faktor kondisi kelas yang diteliti. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru mata pelajaran di sekolah tersebut, kelas yang digunakan 

penelitian merupakan kelas unggulan sehingga ketika guru tersebut mengajar di 

kelas yang dijadikan penelitian tidak banyak hambatan dalam hal menyampaikan 

materi. Faktor ini pun didukung dengan pernyataan Yager (2010) mengatakan 
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bahwa dalam hal menyampaikan konsep baik menggunakan pendekatan STML 

ataupun dengan menggunakkan metode ceramah, konsep dapat tersampaikan 

dengan baik kepada siswa. 

Untuk melihat peningkatan prestasi belajar siswa maka data diolah 

menggunakan nilai gain yang dinormalisasi (pengolahan data dapat dilihat pada 

Lampiran D.1.b). Berdasarkan hasil pengolahan data, peningkatan hasil prestasi 

belajar siswa secara keseluruhan dapatdilihat pada tabel dibawah ini  

Tabel 4.2 Peningkatan Prestasi Belajar Siswa secara Keseluruhan 

Skor Pre-Test Skor Post-Test Nilai Gain <g> Interpretasi 

631 726 0,54 Sedang 

Dari tabel 4.2 bahwa terdapat peningkatan prestasi belajar dengan 

menggunakan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat dan Lingkungan (STML). 

Adapun peningkatan prestasi belajar termasuk kedalam kategori sedang. Hal ini 

sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosario (2009). Rosario 

menemukan bahwa terdapat peningkatan prestasi belajar siswa setelah 

menggunakan pendekatan STML dalam proses pembelajarannya. Senada dengan 

Rosario, Islamiyah (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa pendekatan 

STML yang dilakukan ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa serta 

pendekatan ini mendapatkan respon yang sangat bagus dari siswa.  

Peningkatan pretasi belajar untuk setiap individu siswa berbeda-beda, 

peningkatan yang terendah diraih oleh AFF, DK, FA, dan MHM dengan gain 0 

(nol) atau tidak terdapat peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada siswa 

AFF, DK, FA dan MHM tidak mengalami peningkatan prestasi belajar. Dari data 

yang didapatkan (pada Lampiran D.1.a) skor siswa pada pre-test dan post-test  

untuk AFF dan FA mendapatkan skor pre-test dan post-test 18 dari 20 skor 

sedangkan DK dan MHM mendapatkan 17 dari 20 skor. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru memang siswa di kelas tersebut terbiasa membaca materi 
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yang akan dipelajari terlebih dahulu sebelum belajar di kelas. Lebih hebatnya lagi, 

kebiasaan ini siswa lakukan tanpa ada instruksi dari guru. Lebih lanjut hasil 

wawancara dengan AFF, DK, FA dan MHM semuanya sepakat jika pada saat pre-

test mereka menjawab soal berdasarkan pengetahuan awal mereka sedangkan 

ketika post-test mereka menjawab sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Hal ini 

dapat terlihat dari jawaban mereka yang berbeda pada saat pre-test dan post-test. 

Adapun peningkatan prestasi belajar pada masing-masing ranah kognitif juga 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.3 Peningkatan Prestasi Belajar untuk Setiap Ranah Kognitif 

Ranah 

Kognitif 

Skor 

Pre-Test 

Skor 

Post-Test 
Nilai Gain <g> Interpretasi 

C2 556 648 0,56 Sedang 

C3 75 78 0,6 Sedang 

Data yang dihasilkan menunjukkan bahwa peningkatan prestasi belajar untuk 

setiap aspek kognitif memiliki kategori sedang. Peningkatan prestasi belajar yang 

tertinggi terjadi pada ranah C3 (mengaplikasikan). Secara teori seharusnya 

peningkatan prestasi belajar pada ranah C2 lebih tinggi dibandingkan dengan C3 

karena tingkatan ranah C2 lebih rendah dibandingkan C3. Peningkatan tertinggi 

pada ranah C3 (mengaplikasikan) ini mungkin terjadi karena ketidakseimbangan 

soal kognitif yang diberikan. Jika ditelusuri soal untuk ranah C3 hanya terdiri dari 

2 (dua) soal sedangkan untuk ranah C2 terdiri dari 18 soal pilihan berganda. Hal 

ini disadari menjadi salah satu kelemahan dalam penelitian ini, sehingga ini 

menjadikan saran perbaikan untuk penelitian selanjutnya. 

B. Sikap Terhadap Sains 
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Sikap terhadap sains siswa yang diperoleh dilihat berdasarkan hasil 

penyebaran angket setelah dilakukan treatment. Pengolahan data untuk mengukur 

sikap siswa terhadap sains ini menggunakan skala bertingkat (rating scale). 

Adapun pernyataan yang diberikan kepada siswa berjumlah 17 butir dengan 9 

pernyataan positif dan 8 pernyataan negatif. Skor maksimal untuk setiap 

pernyataan adalah 5 (lima) dan skor minimal untuk setiap pernyataan adalah 1 

(satu). Skor maksimal untuk seluruh pernyataan adalah 85 dan skor minimal untuk 

seluruh pernyataan adalah 17. 

Dari pengolahan data didapatkan skor tertinggi sikap terhadap sains siswa 

sebesar 78 dan skor terendah sebesar 53. Untuk skor rata-rata sikap terhadap sains 

siswa sebesar 66,9 dan standar deviasi sebesar 6,14 (pengolahan data dapat dilihat 

pada Lampiran D.2.a). 

Berdasarkan pengolahan data didapatkan 23 siswa yang mendapatkan skor 

diatas rata-rata atau sekitar 57,5% siswa memiliki sikap terhadap sainspositif. 

Sedangkan terdapat 17 siswa yang mendapatkan skor dibawah rata-rata atau 

sekitar 42,5% siswa yang memiliki sikap terhadap sains negatif.  

Uraian data mengenai sikap terhadap sains siswa secara keseluruhan diatas 

menggambarkan bahwa siswa telah memiliki sikap terhadap sains yang baik. Hal 

tersebut terlihat dari nilai rata-rata yang didapatkan sebesar 78,7 dari 100. Skor 

rata-rata dari sikap terhadap sains siswa tersebut termasuk kedalam kategori 

baik.Sikap terhadap sains siswa yang termasuk kedalam kategori baik ini 

diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pendekatan Sains 

Teknologi Masyarakat dan Lingkungan (STML). Menurut Yager (2010) bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat 

terdapat perbedaan sikap siswa terhadap sains secara signifikan antara siswa yang 

menggunakan pendekatan Sains Teknoogi Masyarakat dengan siswa yang tidak 

menggunakan pendekatan Sains Teknologi dan Masyarakat. Sikap siswa yang 

menggunakan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat ini lebih baik 
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dibandingkan dengan sikap terhadap sains siswa yang tidak menggunakan 

pendekatan Sains Teknologi dan Masyarakat.Senada dengan penelitian Yager, 

Apriana (2002) menemukan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan Sains Teknologi Masyarakat dan Lingkungan secara signifikan dapat 

meningkatkan sikap siswa. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

salah satu faktor yang mempengaruhi sikap terhadap sains siswa adalah 

pendekatan STML yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Dari sikap terhadap sains siswa yang termasuk kedalam kategori baik, 

terdapat terdapat 2 orang siswa yang memiliki nilai paling rendah yaitu RM dan 

RFA. Berdasarkan hasil wawancara, RM dan RFA memang tidak terlalu 

menyukai pelajaran IPA khususnya Fisika, bagi mereka fisika itu merupakan 

pelajaran hitungan. Tetapi jika dilihat dari prestasi belajarnya, RM dan RFA 

mendapatkan prestasi belajar diatas rata-rata. Berdasarkan hasil wawancara juga, 

ternyata RM dan RFA menyebutkan bahwa mereka mengerti dan faham mengenai 

konsep fisika, namun mereka tidak memiliki minat untuk mendalami konsep 

fisika. 

Sikap terhadap sains dalam penelitian ini terdiri dari 3 buah komponen, yaitu: 

(1) minat terhadap sains (interest in science), (2) sikap terhadap ilmuwan (attitude 

toward scientist) dan sikap terhadap pertanggungjawaban sosial dalam sains 

(attitude toward social responsibility in science).Berdasarkan pengolahan data, 

sikap terhadap sains untuk setiap komponen disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.4 Sikap Terhadap Sains untuk Setiap Komponen 

Komponen 
Sikap 

Skor Skor 
Persentase Kriteria 

Ideal Faktual 

Minat terhadap  
1200 921 76,75% Baik 

Sains 

Sikap terhadap 
1200 927 77,25% Baik 

Ilmuwan 

Sikap terhadap 
1000 812 81,20% 

Baik 
Sekali Tanggungjawab 



 

 

74 
Dera Karina Chaerunisa, 2013  
Korelasi Prestasi Belajar Kemampuan Befikir Kreatif Dan Sikap Terhadap Sains Siswa Smp Setelah 
Diterapkan Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat Dan Lingkungan Dalam Pembelajaran IPA-
Fisika 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 

Sosial dalam  

Sains 

Total 3400 2660 78,70% Baik 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas terlihat bahwa untuk komponen sikap terhadap 

tanggungjawab sosial dalam sains mendapatkan skor paling tinggi dan termasuk 

kedalam kategori baik sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa telah 

memiliki sikap tanggungjawab sosial dalam menghadapi permasalahan-

permasalahan di lingkungan dan masyarakat yang berhubungan dengan sains. 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan Sains Teknologi Masyarakat dan Lingkungan (STML) dapat 

menumbuhkan sikap terhadap sains terutama dalam komponen sikap terhadap 

pertanggungjawaban sosial dalam sains. Selain itu, salah satu manfaat dari 

penelitian ini adalah diharapkan dengan diadakannya penelitian ini akan 

menimbulkan rasa kepedulian siswa terhadap lingkungan dan masyarakat seiring 

dengan berkembangnya teknologi. Dengan tingginya sikap terhadap 

pertangungjawaban siswa maka manfaat dari penelitian ini pun sedikitnya dapat 

terealisasi. Sedangkan untuk komponen sikap terhadap sains yang terendah yaitu 

terdapat pada komponen minat terhadap sains dengan kategori baik. Hal ini 

mengindikasikan bahwa minat siswa tidak menjadikan siswa tidak memiliki rasa 

tanggungjawab sosial dalam permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan 

dan masyarakat.. 

C. Kemampuan Berfikir Kreatif 

Kemampuan berfikir kreatif diujikan dalam bentuk tes yang diadopsi dari 

Wallace dan Kogan tes. Dalam tes ini siswa diperkenankan mengerjakan soal 

sebanyak mungkin sehingga tidak ada skor maksimal dalam tes kemampuan 

berfikir kreatif ini.  

Dari pengolahan data, skor tertinggi yang didapatkan siswa untuk 

kemampuan berfikir kreatif sebesar 72 sedangkan skor terendah yang didapatkan 
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siswa untuk kemampuan berfikir kreatif sebesar 14. Skor rata-rata untuk 

kemampuan berfikir kreatif siswa sebesar 40,325 dengan standar deviasi 14,14 

(pengolahan data dapat dilihat pada Lampiran D.3.a). 

Terdapat 17 dari 40 siswa yang mendapatkan skor kemampuan berfikir 

kreatif diatas skor rata-rata atau sekitar 42,5% siswa yang mendapatkan skor 

diatas skor rata-rata. Sedangkan terdapat 23 dari 40 siswa atau sekitar 57,5% 

siswa yang mendapatkan skor dibawah skor rata-rata. 

Uraian diatas menggambarkan bahwa sebagian besar siswa masih memiliki 

skor kemampuan berfikir kreatif dibawah skor rata-rata kelas.Hal ini terjadi 

dikarenakan waktu yang diberikan pada saat pengujian kurang begitu kondusif. 

Pada saat pengujian waktu yang diberikan hanya 10 menit saja. Selain itu, kondisi 

sekitar ruang pengujian tidak begitu kondusif karena dilaksanakan pada saat jam 

bersih-bersih sekolah. Hal ini pun sejalan dengan pernyataan Wallance dan Kogan 

(1965) dalam Gay Lemons (2011)yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi seseorang mendapatkan suatu ide-ide yang kreatif adalah prosedur 

pengujian yang kondusif dan suasana yang santai. Oleh karena itu, dalam tes 

Wallace dan Kogan tidak menetapkan batasan waktu yang diberikan untuk 

mengerjakan soal-soal. 

Kemampuan berfikir kreatif dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) aspek 

diantaranya (1) berfikir fluency, (2) berfikir originality, (3) berfikir flexibility, dan 

(4) berfikir elaboration. Dari hasil pengolahan data, kemampuan berfikir kreatif 

untuk setiap aspek disajikan dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 4.5 Kemampuan Berfikir Kreatif Untuk Setiap Aspek 

Aspek Kemampuan Berfikir Kreatif Skor 

Fluency 732 

Originality 242 

Flexybility 193 
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Elaboration 444 

Total 1611 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat terlihat bahwa aspek fluency mendapatkan skor 

paling tinggi yaitu sebesar 732 sedangkan untuk aspek flexibility mendapatkan 

skor terendah yaitu sebesar 193. Kemampuan berfikir kreatif dalam aspek fluency 

merupakan kemampuan siswa dalam hal menyampaikan banyak gagasan dalam 

waktu yang relatif singkat. Wallace dan Kogan (1965) menyatakan bahwa 

semakin banyak seseorang menyampaikan gagasannya maka semakin banyak pula 

skor untuk aspek originality yang didapatkannya. Secara keseluruhan pernyataan 

dari Wllace dan Kogan ini kurang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. 

Fluency memang skor tertinggi yang didapatkan tetapi untuk aspek originalitas 

merupakan skor terendah yang didapatkan. Kesenjangan ini terjadi dikarenakan 

pada proses pembelajaran siswa ditugaskan untuk mengidentifikasi sumber-

sumber kebisingan di lingkungan sekitarnya yag kemudian dikemukakan di depan 

kelas. Hal ini mengakibatkan banyak siswa menyebutkan sumber-sumber 

kebisingan yang dikemukakan sebelumnya, ditulis kembali pada saat tes 

berlangsung. Inilah yang salah satu faktor yang menyebabkan gagasan siswa 

banyak yang sama. Tetapi ada jika ditelusuri lebih rinci, siswa yang berinisial LSP 

mendapatkan skor tertinggi dalam aspek Fluency yaitu sebesar 31point sedangkan 

untuk aspek originality dia mendapatkan skor tertinggi pula yaitu sebesar 18 

point. Berdasarkan hasil wawancara, LSP menyatakan bahwa dia hanya 

menuliskan apa yang terintas dalam pikirannya mengenai sumber-sumber 

kebisingan. Hal ini ia lakukan karena mengikuti prosedur guru yang menyatakan 

bahwa tidak ada jawaban yang salah dalam menjawab tes kemampuan berfikir 

kreatif ini. 

D. Korelasi Antara Prestasi Belajar dengan Sikap Terhadap Sains 

1. Uji Normalitas 
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Seperti yang telah dibahas pada BAB III yang menyebutkan bahwa untuk 

mengukur nilai koefisien korelasi antara prestasi belajar dengan sikap terhadap 

sains data yang didapatkan terlebih dahulu diujikan normalitasnya. Berdasarkan 

hasil perhitungan pada lampiran D.4.a didapatkan hasil uji normalitas 

menggunakan uji Lilliefors seperti disajikan dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Prestasi Belajar dan Sikap terhadap Sains 

Aspek yang diuji 

normalitasnya 

Nilai L0 

(Lhitung) 

Nilai L 

(Ltabel) 
Keterangan 

Prestasi Belajar 0,1398 0,14 Tidak Berdistribusi Normal 

Sikap terhadap 

Sains 
0,0684 0,14 Tidak Berdistribusi Normal 

Berdasarkan hasil uji normalitas data, didapatkan untuk data prestasi belajar 

dan sikap terhadap sains keduanya tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, 

untuk mengukur nilai korelasi antara prestasi belajar dan sikap terhadap sains 

menggunakan teknik korelasi Phi Coeficient. 

2. Nilai Koefisien Korelasi 

Dalam menentukan nilai koefisien korelasi antara sikap terhadap sains dengan 

prestasi belajar digunakan teknik korelasi Phi Coeficient. Teknik ini digunakan 

karena berdasarkan uji normalitas data, untuk data prestasi belajar dan sikap 

terhadap sains keduanya tidak berdistribusi normal. Untuk menggunakan teknik 

korelasi Phi Coeficient ini maka data yang akan dikorelasikan terlebih dahulu 

diubah menjadi data diskrit dengan menggunakan teknik dikotomi mean (rata-

rata). Setelah itu, data yang sudah diskrit tersebut disubtitusikan kedalam tabel 

kontingensi. 

Berdasarkan pengolahan data pada lampiran, maka diperoleh tabel 

kontingensi seperti disajikan berikut ini : 



 

 

78 
Dera Karina Chaerunisa, 2013  
Korelasi Prestasi Belajar Kemampuan Befikir Kreatif Dan Sikap Terhadap Sains Siswa Smp Setelah 
Diterapkan Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat Dan Lingkungan Dalam Pembelajaran IPA-
Fisika 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 

Tabel 4.7 Tabel Kontingensi Prestasi Belajar dengan Sikap Terhadap Sains 

Prestasi Sikap terhadap sains 
Total 

Belajar Positif Negatif 

Positif  10 7 17 

Negatif 13 10 23 

Total 23 17 40 

Berdasarkan data pada tabel 4.8 diatas memberikan beberapa informasi 

diantaranya : 

a) Terdapat 10 siswa yang memiliki skor sikap terhadap sains dan prestasi 

belajar diatas skor rata-rata atau mendapatkan nilai 1 (satu) untuk sikap 

terhadap sains dan prestasi belajar. 

b) Terdapat 7 siswa yang memiliki skor prestasi belajar diatas rata-rata 

(nilai 1) sedangkan skor sikap terhadap sains berada dibawah rata-rata 

(nilai 0). 

c) Terdapat 13 siswa yang memiliki skor prestasi belajar dibawah rata-rata 

(nilai 0) sedangkan skor sikap terhadap sains berada diatas rata-rata (nilai 

1). 

d) Terdapat 10 siswa yang memiliki skor sikap terhadap sains dan prestasi 

belajar dibawah skor rata-rata atau mendaptkan nilai 0 (nol) untuk sikap 

terhadap sains dan prestasi belajar. 

Setelah mensubtitusikan data kedalam tabel kontingensi selanjutnya adalah 

menghitung nilai koefisien korelasi. Berikut ini merupakan hasil penghitungan 

nilai koefisien korelasi antara sikap terhadap sains dengan prestasi belajar 

menggunakan teknik Phi Coeficient : 

    
(       )  (      )

√                 
       

Berdasarkan hasil perhitungan nilai koefisien korelasi didapatkan r = 0,023 

nilai ini merupakan nilai rhitung. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat arah 
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korelasi positif antara sikap terhadap sains dengan prestasi belajar, artinya ada 

kesejajaran searah antara sikap terhadap sains dengan prestasi belajar. Jika kita 

lihat nilai korelasi yang didapatkan rhitung = 0,023 maka nilai korelasi inijika 

diinterpretasikan termasuk kedalam kategori yang sangat rendah . Langkah 

selanjutnya adalah membandingkan nilai koefisien korelasi yang didaptkan 

(rhitung)dengan nilai koefisien korelasi pada tabel (rtabel) dengan N = 40 pada taraf 

signifikansi 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Dari hasil perbandingan maka 

didapatkan rhitung = 0,023 sedangkan rtabel = 0,312 didapatkan bahwa rhitung< rtabel. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa harga korelasi antara sikap terhadap sains dan 

prestasi belajar tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kerja (HA) 

ditolak. 

Uraian-uraian diatas mengindikasikan bahwa terdapat korelasi yang searah 

(positif) antara sikap terhadap sains dan prestasi belajar namun tidak signifikan. 

Jika kita telusuri besarnya kontribusi yang diberikan sikap terhadap sains 

terhadap prestasi belajar siswa maka dapat menggunakan koefisien determinasi. 

Dengan menggunakan koefisien determinasi didapatkan (0,023)
2
 x 100% = 0,052 

%. Hal ini mengindikasikan bahwa sikap terhadap sains memiliki kontribusi 

sebesar 0,052% terhadap prestasi belajar siswa.Sikap siswa terhadap ilmu 

pengetahuan merupakan faktor penting yang berhubungan dengan prestasi di 

bidang sains. Menurut Papanastasiou dan Zembylas dalam Ali (2003) 

mengatakan bahwa “A substantial body of research has accumulated over the 

last three decades, concerning the importance of various attitudes toward science 

and the relationships between these attitudes and achievements in 

science”.Sejalan dengan pernyataan tersebut, Wilson dalam Ali (2013) 

menjelaskan bahwa secara keseluruhan terdapat hubungan yang sangat positif 

antara sikap terhadap sains dengan prestasi belajar siswa dan hubungan ini 

semakin kuat pada tingkat sekolah menengah dari kelas 7 sampai kelas 11.  Hal 

ini juga diperkuat dengan pernyataan Parker dan Gerber dalam Ali (2013) yang 

menjelaskan bahwa sikap terhadap sains sangat penting bagi prestasi siswa 
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karena sikap dan prestasi mengarahkan siswa pada pemilihan karir oleh siswa itu 

sendiri. Hasil penelitian yang didapatkan kurang sejalan dengan teori-reori yang 

telah dipaparkan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah 

waktu penelitian. Dalam hal pengukuran sikap tentunya tidak cukup hanya dalam 

jangka waktu yang pendek. Sikap dapat terbentuk seiring dengan banyaknya 

pengalaman yang siswa tersebut alami. Pernyataan tersebut diperkuat oleh teori 

Bloom, Hasting dan Mardaus dalam Sarosa Purwadi (1990 : 99) yang 

menyatakan bahwa mengajarkan konsep, prinsip maupun teori manapun, tidak 

hanya semata-mata mengajarkan agar mengerti, tetapi juga terjadinya sikap 

terhadap hal-hal tersebut. Sikap yang dibentuknya pun dapat positif ataupun 

negatif bergantung terhadap pandangan masing-masing. Selain itu Novak dalam 

Sarosa Purwadi (1990: 99) juga menyatakan bahwa belajar kognitif juga akan 

dibarengi dengan pengalaman emosional. Sehingga sikap akan terbentuk 

bersamaan dengan berlangsungnya seseorang mempelajari materi tersebut. Oleh 

karena itu, dalam mengukur sikap terhadap sains siswa, sebaiknya ditambahkan 

waktu penelitian lagi agar sikap terhadap sains siswa yang akan diteliti dapat 

lebih baik lagi.Hal ini pun akan dijadikan saran penelitian agar penelitian 

berikutnya semakin baik lagi. 

E. Korelasi Antara Prestasi Belajar dengan Kemampuan Berfikir Kreatif 

Dalam menentukan nilai korelasi antara prestasi belajar dengan kemampuan 

berfikir kreatif tidak digunakan uji normalitas terlebih dahulu. Hal ini dilakukan 

karena untuk skor kemampuan berfikir kreatif tidak memiliki skor maksimal 

sehingga data tersebut tidak dapat diuji normalitasnya. Untuk mengukur nilai 

korelasi antara prestasi belajar dengan kemampuan berfikir kreatif digunakan 

teknik korelasi Phi Coeficient. 

Sebelum menghitung nilai korelasi menggunakan teknik korelasi Phi 

Coeficient, maka data prestasi belajar dan kemampuan berfikir kreatif terlebih 

dahulu diubah menjadi data diskrit dengan menggunakanteknik dikotomi mean 
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(rata-rata). Langkah selanjutnya adalah mensubtitusikan data yang telah diskrit 

kedalam tabel kontingensi. Berikut ini merupakan data prestasi belajar dan 

kemampuan berfikir kreatif dalam tabel kontingensi. 

Tabel 4.8 Tabel Kontingensi Prestasi Belajar dengan Kemampuan Berfikir Kreatif 

Prestasi Kemampuan Berfikir Kreatif 
Total 

Belajar Positif Negatif 

Positif  8 9 17 

Negatif 10 13 23 

Total 18 22 40 

Dari tabel 4.8 diatas didapatkan beberapa informasi, diantaranya : 

a) Terdapat 8 siswa yang mendapatkan skor prestasi belajar dan 

kemampuan berfikir kreatif diatas skor rata-rata atau mendapatkan nilai 1 

(satu) untuk prestasi belajar dan kemampuan berfikir kreatif. 

b) Terdapat 9 siswa yang mendapatkan skor prestasi belajar diatas skor rata-

rata (nilai 1) sedangkan untuk skor kemampuan berfikir kreatif berada 

dibawah skor rata-rata (nilai 0). 

c) Terdapat 10 siswa yang mendapatkan skor prestasi belajar dibawah skor 

rata-rata (nilai 0) sedangkan untuk skor kemampuan berfikir kreatif 

berada diatas skor rata-rata (nilai1). 

d) Terdapat 13 siswa yang mendapatkan skor pretasi belajar dan 

kemampuan berfikir kreatif dibawah skor rata-rata atau mendapatkan 

nilai 0 (nol) untuk prestasi belajar dan kemampuan berfikir kreatif. 

Selanjutnya, data dari tabel kontingensi tersebut dihitung untuk mengetahui 

nilai korelasi untuk prestasi belajar dan kemampuan berfikir kreatif. Berikut ini 

merupakan hasil perhitungan nilai koefisien korelasi antara prestas belajar dengan 

kemampuan berfikir kreatif menggunakan teknik Phi Coeficient. 

    
(      )  (      )

√                 
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Dari hasil perhitungan, nilai koefisien korelasi yang didapatkan merupakan 

rhitung sebesar 0,036. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif atau 

adanya kesejajaran arah antara prestasi belajar dengan kemampuan berfikir kreatif 

siswa. Adapun korelasi antara prestasi belajar dengan kemampuan berfikir kreatif 

ini termasuk kedalam kategori sangat rendah. Jika rhitung ini dibandingkan dengan 

rtabel dengan N = 40 pada taraf signifikansi 5% dan tingkat kepercayaan 95% maka 

didapatkan rhitung = 0,036 sedangkan rtabel = 0,312 atau rhitung< rtabel. Hal ini 

mengindikasikan bahwa korelasi antara prestasi belajar dengan kemampuan 

berfikir kreatif siswa harga korelasinya tidak signifikan karena rhitung< rtabel. Jadi, 

hipotesis kerja (HA) dalam bagian ini ditolak. 

Berdasarkan uraian diatas, mengindikasikan bahwa terdapat korelasi positif 

atau adanya kesejajaran arah antara prestasi belajar dan kemampuan berfikir 

kreatif namun tidak terlalu signifikan. Jika kita hitung konstribusi kemampuan 

berfikir kreatif dengan koefisien determinasi maka didapatkan (0,036)
2
 x 100% = 

0,13 %. Hal ini menunjukkan bahwa konstribusi kemampuan berfikir kreatif 

siswa berkonstribusi sebesar 0,13%. Jika dilihat dari persentase angkanya tidak 

terlalu besar artinya kemampuan berfikir kreatif hanya sebagian kecil faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar, terdapat faktor-faktor lainnya yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar. Hal ini pun diperkuat dengan penelitian-

penelitian sebelumnya diantaranya Widiawati (2012) dalam jurnalnya yang 

berjudul pengaruh pola pembelajaran dan kreativitas berpikir siswa terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA fisika kelas VIII SMP Negeri se-

kabupaten Purworejo tahun pelajaran 2011/2012 yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh kreativitas berpikir siswa terhadap prestasi belajar IPA fisika 

namun tidak signifikan.Lebih lanjut Olatoye et al. (2010) menjelaskan bahwa 

seseorang yang kreatif belum tentu orang berprestasi di sekolah, hal ini 

mengindikasikan bahwa orang yang berprestasi belum tentu kreatif dan orang 

yang kreatif belum tentu berprestasi hanya sebagian kecil saja yang berprestasi 

dan kreatif. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 
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hubungan antara kemampuan berfikir kreatif dengan prestasi belajar namun 

hubungan ini tidak siginifikan artinya hanya sebagian kecil orang saja yang 

memiliki kemampuan berfikir kreatif yang tinggi dan prestasi belajar yang tinggi 

juga. 

F. Korelasi Antara Sikap Terhadap Sains dengan Kemampuan Berfikir 

Kreatif 

Teknik yang digunakan dalam menentukan nilai korelasi sikap terhadap sains 

dengan kemampuan berfikir kreatif adalah teknik korelasi Phi Coeficient. Teknik 

korelasi Phi Coeficient ini tidak mengharuskan data yang akan diolah 

berdistribusi normal. Sebelum menentukan nilai korelasi antara sikap terhadap 

sains dengan kemampuan berfikir kreatif maka data yang akan diolah harus 

dibuat menjadi data diskrit dengan menggunakan teknik dikotomi mean (rata-

rata). Langkah selanjutnya yaitu mensubtitusikan data yang sudah diskrit 

kedalam tabel kontingensi berikut. 

Tabel 4.9 Tabel Kontingensi Sikap Terhadap Sains dengan Kemampuan Berfikir 

Kreatif 

Sikap terhadap  Kemampuan Berfikir Kreatif 
Total 

Sains Positif Negatif 

Positif  13 10 23 

Negatif 4 13 17 

Total 17 23 40 

Berdasarkan tabel kontingensi antara sikap terhadap sains dengan 

kemampuan berfikir kreatif diatas, didapatkan beberapa informasi, diantaranya : 

a. Terdapat 13 siswa yang mendapatkan skor sikap terhadap sains dan 

kemampuan berfikir kreatif diatas skor rata-rata atau mendapatkan nilai 1 

(satu) untuk sikap terhadap sains dan kemampuan berfikir kreatif. 
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b. Terdapat 10 siswa yang mendapatkan skor sikap terhadap sains diatas 

skor rata-rata (nilai 1) sedangkan untuk skor kemampuan berfikir kreatif 

berada dibawah skor rata-rata (nilai 0). 

c. Terdapat 4 siswa yang mendapatkan skor sikap terhadap sains dibawah 

rata-rata (nilai 0) sedangkan untuk skor kemampuan berfikir kreatif 

berada diatas rata-rata (nilai 1). 

d. Terdapat 13 siswa yang mendapatkan skor sikap terhadap sains dan 

kemampuan berfikir kreatif dibawah skor rata-rata atau mendapatkan 

nilai 0 (nol) untuk sikap terhadap sains dan kemampuan berfikir kreatif. 

Setelah mensubtitusikan data kedalam tabel kontingensi, langkah selanjutnya 

adalah menghitung nilai korelasi Phi Coeficient. Adapun nilai korelasi Phi 

Coeficient yang didapatkan sebagai berikut : 

    
(       )  (      )

√                 
       

Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan nilai koefisien korelasi rhitng = 

0,371. Hal ini menunjukkan adanya korelasi positif atau adanya kesejajaran arah 

korelasi antara sikap terhadap sains dengan kemampuan berfikir kreatif. Jika 

diinterpretasikan nilai koefisien korelasi ini termasuk kedalam kategori rendah. 

Nilai koefisien korelasi yang didapatkan ini kemudian dibandingkan dengan nilai 

koefisien korelasi dalam tabel (rtabel) dengan N = 40 pada taraf signifikansi 5% 

dan tingkat kepercayaan 95% maka didapatkan rhitung = 0,371 sedangkan rtabel = 

0,312 atau rhitung> rtabel. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat korelasi dengan 

harga korelasi yang signifikan. Jadi, hipotesis kerja (HA) dalam bagian ini 

diterima. 

Uraian-uraian diatas mengindikasikan bahwa terdapat korelasi positif secara 

signifikan antara sikap terhadap sains dengan kemampuan berfikir kreatif. Jika 

dihitung kontribusinya dengan menggunakan koefisien determinasi didapatkan 

(0,371)
2
 x 100% = 13,76%, yang memiliki arti ada kontribusi kemampuan berfikir 
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kreatif terhadap sikap terhadap sains sebesar 13,76%. Hal ini bisa saja terjadi 

karena menurut Yager (2010) bahwa domain konsep dan dan domain proses 

dalam suatu pembelajaran bisa didapatkan dengan menggunakan metode apapun, 

jika domain konsep dan proses tersebut sudah didapatkan dengan baik maka 

tingkat selanjutnya adalah domain sikap dan domain kreativitas. Lebih lanjut, 

hingga saat ini peneliti masih belum menemukan penelitian-penelitian sjenis yang 

mengindikasikan bahawa antara sikap terhadap sains dengan kemampuan berfikir 

kreatif memiliki hubungan satu sama lain. Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sikap dan kreativitas berada dalam tingkatan yang sama, 

sehingga memungkinkan jika terdapat korelasi yang signifikan antara sikap 

terhadap sains dengan kemampuan berfikir kreatif. 


