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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Definisi Operasional 

1. Pembelajaran berbasis Socio-Scientific Issues yang dimaksud merupakan strategi 

pembelajaran yang dilakukan melalui empat tahap, yaitu (1) menyajikan isu dari 

sudut pandang pengetahuan sains (scientific background), (2) melakukan 

evaluasi isu sosial sains yang disajikan (evaluation of information), (3) mengkaji 

dampak lokal, nasional dan global (local, national, and global dimension), serta 

(4) membuat keputusan terkait isu sosial sains (decision making). Media 

pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran berbasis SSI yang diterapkan 

pada kelas eksperimen berisikan isu-isu mengenai pencemaran lingkungan yang 

disajikan dalam sebuah teks, gambar, dan media audiovisual. Data untuk 

mengetahui keterlakasanaan pembelajaran dijaring melalui lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran yang diisi oleh observer pada saat pembelajaran 

berbasis SSI berlangsung. Sedangkan data untuk mengetahui tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran berbasis SSI dijaring melalui angket tanggapan siswa 

yang diisi setelah pembelajaran berbasis SSI diterapkan. 

2. Literasi sains yang dimaksud yakni, aspek kompetensi sains dan sikap siswa 

terhadap sains setelah memperoleh pembelajaran berbasis SSI di kelas pada 

materi pencemaran lingkungan. Data mengenai kompetensi sains siswa dijaring 

melalui tes soal pilihan ganda, sedangkan sikap siswa terhadap sains dijaring 

melalui angket skala sikap. 

3.2 Metode dan Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen atau 

eksperimen semu. Dalam penelitian ini, terdapat dua kelas yang terdiri dari kelompok 

eksperimen, yaitu kelompok yang diberi pembelajaran berbasis SSI dan kelompok 

kontrol yang diberi pembelajaran dengan metode diskusi.  Desain penelitian yang 

digunakan peneliti adalah Non-Equivalent Kontrol Group Design. Adapun gambaran 

dari desain tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 

Desain Penelitian Non-Equivalent Control Group Design 

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O1 X2 O2 

Keterangan:  

X1 = Pembelajaran Berbasis SSI 

X2 = Pembelajaran menggunakan metode diskusi 

O1 = Pre-test  mengenai kompetensi sains siswa dan angket sikap siswa 

terhadap sains sebelum diterapkan sebelum pembelajaran berbasis SSI 

diterapkan 

O2 = Post-test mengenai kompetensi sains siswa dan angket sikap siswa 

terhadap sains sebelum diterapkan sebelum pembelajaran berbasis SSI 

diterapkan 

Pre-test dalam penelitian ini mencakup tes kemampuan awal literasi sains siswa. 

Perlakuan pada penelitian ini yaitu pembelajaran berbasis SSI. Post-test pada 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembelajaran SSI terhadap 

literasi sains siswa serta mengukur peningkatan literasi sains siswa setelah 

diterapkannya pembelajaran berbasis SSI. 

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri X Lembang yang berada di wilayah 

Kabupaten Bandung Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun 

ajaran 2018-2019 pada bulan Februari. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah kemampuan literasi sains seluruh siswa 

kelas VII di SMP Negeri X Lembang. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 

kemampuan literasi sains siswa kelas VII yang dipilih dua kelas berdasarkan  cluster 

sampling. 
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3.5 Alur Penelitian 
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3.6 Prosedur Penelitian 

a. Tahap Persiapan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi : 

1. Studi literatur untuk memperoleh informasi-informasi terkait masalah yang 

dikaji tentang pembelajaran bebasis SSI dan literasi sains siswa yang 

mengacu pada PISA dilakukan. 

2. Analisis kurikulum untuk mengkaji indikator dalam penyusunan 

pembelajaran berbasis SSI dilakukan 

3. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan LKPD (Lembar Kerja Peserta 

Didik) (Lampitan A1, Lampiran A2) 

4. Instrumen penelitian dirancang (Lampiran B1, Lampiran B2) 

5. Instumen dilakukan judgment instrumen oleh dosen ahli 

6. Instrumen diuji coba untuk mengukur validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda (Lampiran C1, Lampiran C2) 

7. Hasil uji coba instrumen dianalisis menggunakan software ANATEST dan 

Microsoft Excel (Lampiran C1, Lampiran C2). 

8. Instrumen yang digunakan ditentukan 

9. Kegiatan pembiasaan di kelas eksperimen dilaksanakan 

b. Tahap Pelaksanaan  

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap pelaksanaan meliputi : 

1. Pre-test literasi sains siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal literasi sains siswa yang 

terdiri dari soal pilihan ganda untuk mengukur kompetensi sains siswa dan 

angket skala sikap untuk mengukur sikap siswa terhadap sains dilaksanakan 

2. Lembar observasi diserahkan kepada observer 

3. Kegiatan pembelajaran berbasis SSI pada kelas eksperimen diterapkan 

sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada Lampiran A1, 

hlm. 70 yang terdiri dari (1) menyajikan isu dari sudut pandang pengetahuan 

sains, (2) melakukan evaluasi isu sosial sains yang disajikan , (3) mengkaji 
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dampak lokal, nasional dan global, dan (4) membuat keputusan terkait isu 

sosial sains 

4. Kegiatan pembelajaran menggunakan metode diskusi pada kelas kontrol 

pada dilaksanakan sesuai dengan RPP pada (Lampiran A2) 

5. Post-test literasi sains siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

terdiri dari soal pilihan ganda untuk mengukur kompetensi sains siswa dan 

angket skala sikap untuk mengukur sikap siswa terhadap sains dilakukan 

6. Pengisian angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran berbasis SSI diisi 

oleh siswa pada kelompok eksperimen 

c. Tahap Akhir Penelitian 

Prosedur tahap akhir penelitian,yaitu:  

1. Data hasil penelitian dikumpulkan (Lampiran D1, Lampiran D2) 

2. Data hasil penelitian diolah 

3. Data penelitian yang telah diolah dianalisis 

4. Hasil analisis yang telah diperoleh ditarik kesimpulan 

5. Laporan hasil penelitian disusun. 

3.7  Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk mengukur 

literasi sains siswa setelah diterapkan pembelajaran berbasis SSI. Instrumen yang 

tersebut mengacu pada indikator yang dirumuskan OECD (2013) yang dapat dilihat 

pada  Tabel 2.2 dan Tabel 2.3. Aspek kompetensi sains siswa diukur menggunakan 

soal tes berbentuk pilihan ganda yang akan diujikan pada saat pre-test dan post-test. 

Sedangkan untuk aspek sikap siswa terhadap sains,  diukur melalui angket skala 

sikap. Keterlaksanaan pembelajaran SSI diukur menggunakan lembar observasi yang 

diisi oleh observer pada saat penelitian berlangsung. Selain itu, digunakan pula 

angket tanggapan siswa mengenai pembelajaran berbasis SSI untuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran tersebut. Penjabaran mengenai instrumen 

penelitian adalah sebagai berikut: 
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3.7.1 Instrumen Aspek Kompetensi Sains Siswa 

Aspek kompetensi sains siswa diukur menggunakan soal tes pilihan ganda yang 

bertujuan untuk menilai literasi sains pada aspek kompetensi sains siswa pada tema 

pencemaran lingkungan. Soal pilihan ganda yang dirancang peneliti terdiri dari 30 

soal. Adapun kisi-kisi instrumen untuk soal tes pilihan ganda dapat dilihat pada Tabel 

3.2. Sedangkan soal  untuk mengukur aspek kompetensi sains siswa dapat diihat pada 

Lampiran B1. 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Aspek Kompetensi Sains 
Aspek Kompetensi 

Sains 
Indikator 

No. 

Soal 
Jumlah 

Mengidentifikasi isu 

ilmiah 

Mengenal isu-isu yang mungkin diselidiki 

secara ilmiah 

1,2,3,4 4 

Mengidentifikasi kata-kata kunci untuk 

informasi ilmiah 

5,6,7,8 4 

Mengenal ciri-ciri kunci dari  penyelidikan 

ilmiah 

9,10 2 

Menjelaskan 

fenomena ilmiah 

 

Mengaplikasikan pengetahuan sains dalam 

situasi yang diberikan 

11,12,1

3,14 

4 

Mendeskripsikan atau menafsirkan fenomena 

dan memprediksi perubahan. 

15,16,1

7,18 

4 

Menjelaskan 

fenomena ilmiah 

 

Mengidentifikasi deskripsi, eksplanasi, dan 

prediksi yang sesuai 

19,20,2

1 

3 

Menggunakan bukti-

bukti ilmiah 

Menafsirkan bukti ilmiah dan menarik 

kesimpulan 

22,23,2

4 

3 

Mengidentifikasi asumsi, bukti, dan alasan 

dibalik kesimpulan yang ditarik 

25,26,2

7,28 

4 

Memberikan refleksi berdasarkan implikasi 

sosial dari kesimpulan ilmiah 

29,30 2 

Total   30 

3.7.2 Instrumen Aspek Sikap Sains Siswa 

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengukur sikap siswa terhadap sains 

adalah angket skala sikap dan wawancara. Angket skala sikap sains siswa mengacu 

pada kerangka aspek sikap sanis OECD 2013 yang dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Angket ini dirancang menggunakan metode summated ratings. Adapun kisi-kisi 

instrumen aspek sikap sains siswa dapat dilihat pada Tabel 3.3, sedangkan untuk 

instrumen wawancara dapat dilihat pada Tabel 3.4. Instrumen lengkap untuk 

mengukur sikap siswa terhadap sains terdapat pada  Lampiran B2.  
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Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen Aspek Sikap Sains 
Komponen 

Sikap 
Indikator Pernyataan No. Butir Jumlah 

Mendukung 

inkuiri sains 

Menyatakan perbedaan perspektif sains dan 

argumen 

1,2,3,4 4 

Mendukung penggunaan informasi faktual dan 

eksplanasi 

5,6,7,8 4 

Menyatakan kebutuhan logika dan proses hati-hati 

dalam menggambarkan kesimpulan 

9,10,11,12 4 

Ketertarikan 

terhadap sains 

Menunjukkan rasa ingin tahu terhadap sains dan 

isu-isu yang berkaitan dengan sains 

13,14,15,16 4 

Menunjukkan kemauan untuk mendapatkan 

tambahan pengetahuan ilmiah dan kemampuan 

menggunakan sejumlah sumber dan metode 

17,18,19,20 4 

Ketertarikan 

terhadap sains 

Menunjukkan kemauan untuk mendapatkan 

informasi dan keterkaitan yang terus-menerus 

terhadap sains, termasuk mempertimbangkan 

pekerjaan yang berhubungan dengan sains 

21,22,23,24 4 

Tanggung jawab 

terhadap sumber 

daya dan 

lingkungan 

Menunjukkan rasa tanggung jawab secara personal 

untuk memelihara lingkungan 

25,26,27,28,29

,30 

6 

Menunjukkan kepedulian pada dampak lingkungan 

akibat perilaku manusia 

31,32,33,34,35 5 

Menunjukkan kemauan untuk mengambil sikap 

menjaga sumber daya alam.  

36,37,38,39,40 5 

Jumlah 40 

 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Pertanyaan Wawancara Untuk Mengukur Ketertarikan Siswa Terhadap 

Sains 
Indikator Ketertarikan Terhadap Sains 

Pertanyaan 
No. 

Pertanyaan 

Menunjukkan rasa ingin tahu terhadap 

sains dan isu-isu yang berkaitan dengan 

sains 

1. Aktivitas yang dilakukan siswa 

pada saat pembelajaran IPA 

berlangsung 

1 

Menunjukkan rasa ingin tahu terhadap 

sains dan isu-isu yang berkaitan dengan 

sains 

2. Hal yang dilakukan siswa pada saat 

membutuhkan informasi 2 

Menunjukkan kemauan untuk 

mendapatkan tambahan pengetahuan 

ilmiah dan kemampuan menggunakan 

sejumlah sumber dan metode 

3. Aktivitas siswa untuk mengisi 

waktu luang 
3 

4. Metode yang digunakan guru pada 

saat pembelajaran IPA di kelas 
4 

5. Media yang digunakan guru pada 

saat pembelajaran IPA di kelas 
5 

Menunjukkan kemauan untuk 

mendapatkan informasi dan keterkaitan 

yang terus-menerus terhadap sains, 

termasuk mempertimbangkan pekerjaan 

yang berhubungan dengan sains 

6. Upaya untuk mencari sumber 

informasi dari media lingkungan 
6 

7. Keinginan siswa untuk menjadi 

ilmuwan 7 



8 

 

Febby Nisrina Zain, 2019 
PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS SOCIO-SCIENTIFIC  ISSUES TERHADAP LITERASI SAINS 
SISWA PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3.7.3 Angket Tanggapan Siswa 

Angket tanggapan siswa digunakan untuk menganalisis tanggapan siswa 

terhadap pelaksanaan pembelajaran IPA berbasis SSI. Analisis tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran SSI dianalisis secara deskriptif. Kisi-kisi angket tanggapan 

siswa dapat dilihat pada Tabel 3.5 sedangkan angket tanggapan yang diisi siswa 

setelah pembelajaran dilakukan dapat dilihat pada  Lampiran B4. 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Angket Tanggapan Siswa 

No. Komponen No. Item Jumlah 

1 Kompetensi Siswa 9,10,11,1,4,5 3 

2 Sikap Siswa 6,7 2 

3 Pembelajaran berbasis SSI 2,3,8 3 

3.7.4 Lembar Observasi 

     Lembar Observasi digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran 

berbasis SSI. Lembar observasi tersebut diisi oleh observer pada tahap pelaksanaan 

penelitian. Kisi-kisi lembar observasi dapat dilihat pada Tabel 3.6. Adapun poin-poin 

yang tercantum dalam lembar observasi dapat dilihat pada Lampiran B3. 

Tabel 3.6 

Kisi-kisi Lembar Observasi 

No. 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Tahap Pembelajaran Berbasis SSI 

No. 

Tahapan 

1. Pendahuluan Menyajikan isu dari sudut pandang sains 

(scientific background) 

1,2,3 

2. Inti Melakukan evaluasi isu sosial sains yang 

disajikan (evaluation of information) 

4,5,6,7 

Mengkaji dampak lokal, nasional dan 

global (local, national, and global 

dimension) 

8,9,10,11 

Membuat keputusan terkait isu sosial 

sains (decision making) 

12,13,14 

3. Penutup Penguatan yang disampaikan oleh guru 15,16 

3.8  Teknik Analisis Data 

3.8.1 Analisis Instrumen Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, instrumen yang telah dirancang terlebih dahulu 

dilakukan uji kelayakan. Instrumen tersebut diujikan kepada sejumlah siswa untuk 
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kemudian dilakukan analisis. Instrumen aspek kompetensi sains siswa yakni berupa 

soal pilihan ganda yang dianalisis melalui uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, 

dan daya pembeda menggunakan software Microsoft Excel dan IBM SPSS versi 20 

sedangkan instrumen angket skala sikap sains siswa dianalisis menggunakan metode 

summated ratings dan software SPSS versi 20. Penjabaran teknik analisis data yang 

dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

3.8.1.1 Analisis Instrumen Aspek Kompetensi Sains Siswa 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas dilakukan untuk mengukur kemampuan suatu instrumen dalam 

mengukur sasaran ukurnya. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila instrumen 

tersebut mampu mengukur apa yang hendak diukur (Arikunto, 2013). Dalam 

melakukan validasi instrumen tes, digunakan software Microsoft Excel. Adapun  

kriteria validitas soal dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Validitas Instrumen Tes 

Koefisien Validitas Interpretasi 

0.80 – 1.00 Validitas Sangat Tinggi 

0.60 – 0.80 Validitas Tinggi 

0.40 – 0.60 Validitas Sedang 

0.20 – 0.40 Validitas Rendah 

0.00 – 0.20 Validitas Sangat Rendah 

(Arikunto, 2013) 

b. Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel atau memiliki taraf kepercayaan yang 

tinggi apabila tes tersebut memberikan hasil yang tetap (Arikunto, 2013). Untuk 

mengetahui reliabilitas tes digunakan Software IBM SPSS versi 20.  Kriteria 

penafsiran mengenai reliabilitas dapat diihat pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 

Klasifikasi Reliabilitas Instrumen Tes 

Koefisien Reliabilitas Interpretasi 

0.81 - 1.00 Reliabilitas Sangat Tinggi 

0.61 - 0.80 

0.41 - 0.60 

0.21 - 0.40 

0.00 - 0.20 

Reliabilitas Tinggi 

Reliabilitas Sedang 

Reliabilitas Rendah 

Reliabilitas Sangat Rendah 

(Arikunto, 2013) 
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c. Uji Tingkat Kesukaran 

Perhitungan tingkat kesukaran merupakan pengukuran seberapa besar derajat 

kesukaran butir soal (Arikunto, 2013). Dalam menghitung tingkat kesukaran butir 

soal, digunakan software Microsoft Excel. Adapun kriteria penafsiran tingkat 

kesukaran butir soal dapat dilihat pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9 

Klasifikasi Tingkat Kesukaran Instrumen Tes 

Nilai Tingkat Kesukaran (p) Interpretasi 

p = 0.00 Soal Sangat Sukar 

0.00 < p ≤ 0.30 Soal Sukar 

0.30 < p ≤ 0.70 Soal Sedang 

0.70 < Tp < 1.00 Soal Mudah 

p = 1.00 Soal Sangat Mudah 

(Arikunto, 2013) 

d. Uji Daya Pembeda 

Daya Pembeda (DP) merupakan kemampuan suatu soal dalam membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah 

(Arikunto, 2013). Peneliti menggunakan software Microsoft Excel untuk menghitung 

daya beda butir soal, Adapun kriteria penafsiran daya beda butir soal dapat dilihat 

pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10 

Klasifikasi Daya Beda Instrumen Tes 

Nilai Daya Beda (DP) Interpretasi 

Bertanda negatif Soal Sangat Jelek 

0.00 – 0.20 

0.21 – 0.40 

Soal Jelek 

Soal Cukup 

0.41 – 0.70 Soal Baik 

0.71 – 1.00 Soal Sangat Baik 

(Arikunto, 2013) 

Dalam menguji suatu instrumen, kualitas soal ditentukan melalui analisis butir 

soal yang meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda. Klasifikasi 

kualitas butir soal ditentukan oleh aturan yang dapat dilihat pada Tabel 3.11. 
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Tabel 3.11 

Klasifikasi Kualitas Butir Soal 

Kategori Kriteria 

Terima Apabila: 

(1) Validitas ≥ 0.40 

(2) Tingkat kesukaran 0.25 ≤ p ≤ 0.80 

(3) Daya pembeda ≥ 0.40 

Revisi Apabila: 

(1) Daya pembeda ≥ 0.40; Tingkat kesukaran p < 0.25 atau p > 0.80; 

Validitas ≥ 0.40 

(2) Daya pembeda < 0.40; Tingkat kesukaran p 0.25 ≤ p ≤ 0.80; 

Validitas ≥ 0.40 

(3) Daya pembeda < 0.40; Tingkat kesukaran p 0.25 ≤ p ≤ 0.80; 

Validitas ≥ antara 0.200 – 0.40 

Tolak Apabila: 

(1) Daya pembeda < 0.40; Tingkat kesukaran p < 0.25 atau p > 0.80;  

(2) Validitas < 0,20 

(3) Daya Pembeda < 0.40 dan Validitas < 0.40 

(Zainul, 2002) 

Berdasarkan pemaparan di atas, hasil uji instrumen soal pilihan ganda untuk 

mengukur kompetensi sains siswa yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai 

instrumen penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.12 sedangkan hasil analisis yang utuh 

untuk setiap butir soal dapat dilihat pada Lampiran C1. 

Tabel 3.12 

Hasil Analisis Instrumen Soal Pilihan Ganda yang Diterima 

Indikator 
No. 

Butir 
Validitas 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Beda 
Kesimpulan 

Mengenal isu-isu yang 

mungkin diselidiki secara 

ilmiah 

2 0.449 0.708 0.416 Terima 

4 0.605 0.667 0.500 Terima 

Mengidentifikasi kata-kata 

kunci untuk informasi 

ilmiah 

5 0.558 0.708 0.416 Terima 

7 0.677 0.458 0.750 Terima 

Mengenal ciri-ciri kunci 

dari  penyelidikan ilmiah 

9 0.518 0.625 0.416 Terima 

Mengaplikasikan 

pengetahuan sains dalam 

situasi yang diberikan 

12 0.536 0.708 0.416 Terima 

14 0.405 0.708 0.250 Terima 
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Indikator 
No. 

Butir 
Validitas 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Beda 
Kesimpulan 

Mendeskripsikan atau 

menafsirkan fenomena 

dan memprediksi 

perubahan.  

17 0.403 0.416 0.416 Terima 

 

Mengidentifikasi 

deskripsi, eksplanasi, dan 

prediksi yang sesuai 

19 0.421 0.458 0.416 Terima 

23 0.512 0.458 0.500 Terima 

Menafsirkan bukti ilmiah 

dan menarik kesimpulan 

24 0.470 0.333 0.416 Terima 

25 0.518 0.400 0.700 Terima 

Mengidentifikasi asumsi, 

bukti, dan alasan dibalik 

kesimpulan yang ditarik 

28 0.558 0.708 0.416 Terima 

Memberikan refleksi 

berdasarkan implikasi 

sosial dari kesimpulan 

ilmiah 

29 0.587 0.250 0.667 Terima 

30 0.536 0.625 0.583 Terima 

Jumlah 15 utir 

3.8.1.2 Analisis Instrumen Aspek Sikap Sains Siswa 

Instrumen untuk mengukur sikap sains siswa dianalisis menggunakan metode 

summated ratings. Dalam penggunaan metode tersebut, pernyataan yang disusun 

peneliti diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni pernyataan mendukung 

(favorable) dan pernyataan tidak mendukung (unfavorable)  dengan jumlah yang 

seimbang (Edwards, 1957). Pernyataan-pernyataan yang telah disusun diberikan 

kepada 30 orang siswa untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pernyataan-

pernyataan yang diajukan. Dalam memperoleh tanggapan siswa, peneliti memberi 

kesempatan kepada siswa untuk memilih satu dari lima kategori jawaban yang 

tersedia yaitu, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. 

Hal tersebut bertujuan untuk menentukan bobot pada setiap pernyataan, sehingga 

siswa yang memberi tanggapan positif (sangat setuju) terhadap pernyataan 

mendukung, serta memberi tanggapan negatif (sangat tidak setuju) terhadap 

pernyataan yang tidak mendukung akan memperoleh skor tertinggi. Hasil 
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pembobotan pernyataan untuk mengukur sikap sains siswa dapat dilihat pada Tabel 

3.13 dan Tabel 3.14. Sedangkan hasil pembobotan setiap pernyataan pada angket 

skala sikap dapat dilihat pada Lampiran C2. 

Tabel 3.13 

Penyekoran untuk pernyataan positif nomor 10 (N=30) 

 Strongly 

Disagree 
Disagree Uncertain Agree 

Strongly 

Agree   

(1) p 0.000 0.200 0.400 0.300 0.100 

(2) cp 0.000 0.200 0.600 0.900 1.000 

(3) Midpoint cp 0.000 0.100 0.400 0.750 0.950 

(4) z -2.576 -1.254 -0.240 0.690 1.695 

(5) z+2.576 0.000 1.376 2.336 3.266 4.271 

(6) z rounded 0 1 2 3 4 

weight 0 1 2 3 4 

 

Baris (1) dari Tabel 3.10 menunjukkan proporsi subjek yang memilih di setiap 

kategori jawaban. Baris (2) menunjukkan proporsi kumulatif. Baris (3) menunjukkan 

nilai proporsi kumulatif pada kategori sebelumnya ditambah 1/2 proporsi dalam 

kategori tersebut. Dari tabel kurva normal akan diketahui standar deviasi sesuai 

dengan proporsi baris (3). Nilai standar deviasi ditunjukkan pada baris (4). Hasil 

tersebut menunjukkan satu set bobot yang mungkin digunakan untuk setiap kategori 

jawaban. Agar bobot yang dihasilkan memperoleh nilai positif,  setiap kategori 

respon ditambah dengan nilai absolut dari nilai negatif terbesar, yaitu -2.576 (4) 

sehingga mendapatkan nilai yang ditunjukkan pada baris (5). Baris (6) menunjukkan 

bilangan bulat terdekat dari baris (5), sehingga didapatkan bobot 0, 1, 2, 2, 3 dan 

angka tersebut mendekati nilai 0, 1, 2, 3, 4. 

Tabel 3.14 

 Penyekoran untuk pernyataan negatif nomor 8 (N=30) 

 Strongly 

Agree 
Agree Uncertain Disagree 

Strongly 

Disagree   

(1) p 0.067 0.100 0.300 0.367 0.167 

(2) cp 0.000 0.100 0.400 0.767 0.933 

(3) Midpoint cp 0.000 0.050 0.250 0.583 0.850 

(4) z -2.576 -1.598 -0.659 0.215 1.058 
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Strongly 

Agree 
Agree Uncertain Disagree 

Strongly 

Disagree 

(5) z+2.576 0.000 1.376 1.917 2.791 3.634 

(6) z rounded 0 1 2 3 4 

weight 0 1 2 3 4 

Berdasarkan Tabel 3.13 dan Tabel 3.14, pembobotan untuk pernyataan 

mendukung adalah 4 untuk respon sangat setuju, 3 untuk respon setuju, 2 untuk 

respon ragu-ragu, 1 untuk respon tidak setuju, dan 0 untuk respon sangat tidak setuju. 

Sedangkan untuk pernyataan yang tidak mendukung, sistem penilaian dibalik, dengan 

respon sangat tidak setuju diberikan bobot 4 dan respon sangat setuju diberi bobot 0. 

Sebagai dasar untuk menyeleksi pernyataan dalam metode summated ratings, 

digunakan beberapa bentuk analisis pernyataan. Distribusi frekuensi skor berdasarkan 

tanggapan yang diberikan siswa terhadap semua pernyataan dihitung, kemudian 

diambil 25% (atau lebih) dari siswa dengan skor total tertinggi dan juga 25% dari 

siswa dengan skor total terendah. Kedua kelompok tersebut diasumsikan dapat 

mewakili kriteria untuk mengevaluasi masing-masing pernyataan. Dengan demikian, 

akan diperoleh nilai rasionya (Edward, 1957). Untuk memperoleh nilai rasio tersebut, 

peneliti menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑡 =
�̅�𝐻 − �̅�𝐿

√
∑(�̅�𝐻 −  �̅�𝐻)² + ∑(�̅�𝐿 −  �̅�𝐿)²

𝑛(𝑛 − 1)

 

Keterangan : 

�̅�𝐻 : Rata-rata skor suatu pernyataan yang diperoleh kelompok tinggi 

�̅�𝐿 : Rata-rata skor suatu pernyataan yang diperoleh kelompok rendah 

n : Jumlah subjek 

Nilai t merupakan ukuran sejauh mana pernyataan yang diberikan mampu 

membedakan antara kelompok tinggi dengan kelompok rendah. Sebagai aturan baku, 

nilai t ≥ 1.75 menunjukkan bahwa respon rata-rata dari kelompok tinggi dengan 

kelompok rendah berbeda signifikan. Penyeleksian pernyataan-pernyataan dilakukan 
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dengan menghitung nilai t untuk setiap pernyataan, kemudian disusun range order 

dengan cara mengurutkan nilai t yang tertinggi hingga nilai t terendah. 

Setelah menghitung nilai t, selanjutnya peneliti melakukan analisis reliabilitas 

angket menggunakan software IBM SPSS versi 20. Koefisien reliabilitas untuk skala 

yang disusun dengan metode summated ratings adalah ˃ 0.85 (Edward, 1957). Hasil 

analisis instrumen berupa angket skala sikap yang memenuhi syarat untuk digunakan 

dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.15. 

Tabel 3.15 

Hasil Uji Instrumen Angket Skala SikapYang Diterima 

Aspek Sikap Sains Indikator 
No. 

Butir 
t 

Koefisien 

Reabilitas 
Kesimpulan 

Ketertarikan 

terhadap sains 

Menunjukkan rasa ingin 

tahu terhadap sains dan isu-

isu yang berkaitan dengan 

sains 

13 3.900 0.851 Terima 

Tanggung jawab 

terhadap sumber 

daya dan 

lingkungan 

Menunjukkan kemauan 

untuk mengambil sikap 

menjaga sumber daya alam. 

37 3.284 0.855 Terima 

Mendukung inkuiri 

sains 

Menyatakan perbedaan 

perspektif sains dan 

argumen 

4 3.130 0.861 Terima 

Tanggung jawab 

terhadap sumber 

daya dan 

lingkungan 

Menunjukkan kepedulian 

pada dampak pencemaran 

lingkungan akibat perilaku 

manusia 

35 3.130 0.866 Terima 

Mendukung inkuiri 

sains 

Menyatakan perbedaan 

perspektif sains dan 

argumen 

2 2.931 0.839 Terima 

Mendukung inkuiri 

sains 

Menyatakan kebutuhan 

logika dan proses hati-hati 

dalam menggambarkan 

kesimpulan 

11 2.856 0.848 Terima 

Tanggung jawab 

terhadap sumber 

daya dan 

lingkungan 

Menunjukkan kemauan 

untuk mengambil sikap 

menjaga sumber daya alam. 

39 2.765 0.851 Terima 

Ketertarikan 

terhadap sains 

Menunjukkan rasa tanggung 

jawab secara personal untuk 

memelihara lingkungan 

28 2.761 0.862 Terima 

Tanggung jawab 

terhadap sumber 

daya dan 

lingkungan 

Menunjukkan kepedulian 

pada dampak pencemaran 

lingkungan akibat perilaku 

manusia 

33 2.683 0.851 Terima 



16 

 

Febby Nisrina Zain, 2019 
PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS SOCIO-SCIENTIFIC  ISSUES TERHADAP LITERASI SAINS 
SISWA PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Aspek Sikap Sains Indikator 
No. 

Butir 
t 

Koefisien 

Reabilitas 
Kesimpulan 

Mendukung inkuiri 

sains 

Mendukung penggunaan 

informasi faktual dan 

eksplanasi 

7 2.654 0.859 Terima 

Ketertarikan 

terhadap sains 

Menunjukkan rasa ingin 

tahu terhadap sains dan isu-

isu yang berkaitan dengan 

sains 

14 2.477 0.864 Terima 

Tanggung jawab 

terhadap sumber 

daya dan 

lingkungan 

Menunjukkan kemauan 

untuk mengambil sikap 

menjaga sumber daya alam. 

40 2.257 0.868 Terima 

Ketertarikan 

terhadap sains 

Menunjukkan kemauan 

untuk mendapatkan 

informasi dan keterkaitan 

yang terus-menerus 

terhadap sains, termasuk 

mempertimbangkan 

pekerjaan yang 

berhubungan dengan sains 

22 2.102 0.864 Terima 

Mendukung inkuiri 

sains 

Menyatakan kebutuhan 

logika dan proses hati-hati 

dalam menggambarkan 

kesimpulan 

9 2.000 0.836 Terima 

Mendukung inkuiri 

sains 

Menyatakan kebutuhan 

logika dan proses hati-hati 

dalam menggambarkan 

kesimpulan 

10 1.870 0.759 Terima 

Mendukung inkuiri 

sains 

Menyatakan kebutuhan 

logika dan proses hati-hati 

dalam menggambarkan 

kesimpulan 

12 1.808 0.854 Terima 

Tanggung jawab 

terhadap sumber 

daya dan 

lingkungan 

Menunjukkan kepedulian 

pada dampak pencemaran 

lingkungan akibat perilaku 

manusia 

31 1.750 0.866 Terima 

Ketertarikan 

terhadap sains 

Menunjukkan rasa tanggung 

jawab secara personal untuk 

memelihara lingkungan 

27 1.727 0.863 Terima 

Ketertarikan 

terhadap sains 

Menunjukkan kemauan 

untuk mendapatkan 

tambahan pengetahuan 

ilmiah dan kemampuan 

menggunakan sejumlah 

sumber dan metode 

17 1.703 0.860  Terima 

Total Pernyataan 19 
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3.8.2 Analisis Data Literasi Sains Siswa 

3.8.2.1 Analisis Aspek Kompetensi Sains Siswa 

Data mengenai aspek kompetensi sains siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol diperoleh dari nilai pre-test dan post-test soal pilihan ganda. Soal tes pilihan 

ganda tersebut terdiri dari 15 butir soal. Skor maksimal yang dapat diperoleh siswa 

adalah 15, kemudian skor tersebut dikonversi ke dalam bentuk nilai. Untuk 

megetahui adanya perbedaan kompetensi sains antara kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol, dilakukan uji statistik yang diawali dengan melakukan uji normalitas, uji 

homogenitas varians, kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis. Untuk menguji 

kenormalan data, metode yang digunakan peneliti adalah metode Shapiro-Wilk, 

sedangkan metode untuk menguji homogenitas varians, peneliti menggunakan 

metode Levene pada software IBM SPSS versi 20. 

Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas adalah sebagai berikut: 

a. Nilai signifikansi < 0,05 artinya distribusi tidak normal  

b. Nilai signifikansi > 0,05  artinya memiliki distribusi normal 

Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji Homogenitas adalah sebagai 

berikut: 

a. Nilai signifikansi < 0,05 berarti data tidak Homogen.  

b. Nilai signifikansi > 0,05 berarti data tersebut  Homogen. 

Setelah memperoleh hasil uji normalitas distribusi data dan uji homogenitas 

varians, peneliti melakukan uji hipotesis melalui uji non-parametrik yakni uji Mann-

Whitney. 

3.8.2.2 Analisis Data Aspek Sikap Sains Siswa 

Data mengenai sikap sains siswa diperoleh melalui angket skala sikap yang 

terdiri dari 19 pernyataan. Skor maksimal untuk setiap pernyataan yang dapat 

diperoleh siswa adalah 4, maka skor maksimal untuk angket skala sikap secara 

keseluruhan ini adalah 76. Skor yang diperoleh siswa tersebut kemudian dikonversi 

ke dalam bentuk nilai. Nilai yang telah diperoleh siswa dilakukan uji prasyarat, yakni 

uji normalitas dan uji homogenitas varians. Uji hipotesis yang dilakukan peneliti 

untuk mengambil keputusan adalah melalui uji t (t-test).  



18 

 

Febby Nisrina Zain, 2019 
PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS SOCIO-SCIENTIFIC  ISSUES TERHADAP LITERASI SAINS 
SISWA PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3.8.2.3 Analisis Data Angket Tanggapan Siswa 

Analisis tanggapan siswa mengenai pembelajaran berbasis SSI pada tema 

pencemaran lingkungan dianalisis secara deskriptif berdasarkan angket yang diisi 

oleh siswa. Angket yang diperoleh dari siswa diolah dengan cara menghitung jumlah 

siswa yang menjawab “Ya” dan “Tidak” dalam pernyataan-pernyataan yang ada pada 

angket. Hasil perhitungan tanggapan siswa akan diinterpretasikan dengan cara 

menentukan kategori seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.16. 

Tabel 3.16 

Interpretasi Tanggapan Siswa 

Interval Presentasi Tanggapan Responden (R) Kategori 

0% Tak seorangpun 

0% < R < 25% Sebagian kecil 

25% ≤ R < 30% Hampir setengah 

R=50% Setengahnya 

50% < R < 75% Sebagian besar 

75% ≤ R < 100% Hampir seluruhnya 

100% Seluruhnya 

(Riduwan, 2012) 

3.8.2.4 Analisis Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Data keterlaksanaan pembelajaran berbasis SSI diperoleh dari lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran yang diisi oleh observer pada saat pelaksanaan 

pembelajaran. Hasil observasi dijelaskan secara deskriptif dan digunakan persentase 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

𝑃(%) =
Jumlah tahapan yang terlaksana "Ya" 

Jumlah keseluruhan tahapan
𝑥100% 

Hasil perhitungan yang diperoleh diinterpretasikan berdasarkan Tabel 3.17. 

Tabel 3.17 

Interpretasi Keterlaksanaan Pemberlajaran 

Presentase Rata-rata Tafsiran 

˃ 80% Sangat Baik 

60% - 79% Baik 

40% - 59% Cukup 

20% - 39% Rendah 

0% - 19% Rendah Sekali 

 
(Arikunto, 2007) 


