
32 
 

Julia Artati, 2013 
Analisis Kemampuan Literasi Sains Siswa SMP Dalam Pembelajaran Ipa Terpadu Pada Tema 
Cuaca Ekstrim 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODA PENELITIAN 

3.1 Metoda Dan Disain Penelitian 

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. 

Metode ini digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini yakni untuk menggambarkan keadaan literasi sains siswa. Penelitian ini tidak 

bermaksud menguji hipotesis namun hanya menggambarkan keadaan literasi sains 

siswa. Untuk memperoleh data penelitian digunakan instrumen yang diolah secara 

statistik lalu menganalisis hasil statistik. 

Desain penelitian yang digunakan adalah One-Shot Case Study. 

Penelitian dilakukan dengan memberikan perlakuan kepada kelompok yang 

diteliti berupa pembelajaran IPA terpadu sebanyak dua kali pertemuan. Setelah 

diberikan perlakuan, kelompok tersebut diberikan post-test berupa soal literasi 

sains dan angket sikap sains kemudian data dari hasil post-test dianalisis. Secara 

bagan desain penelitian yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut : 

 Tabel 3.1. Desain Penelitian One-Shot Case Study 

Treatment Test 

X O  

                                                         (Sugiyono, 2011: 110) 

Keterangan : 

X : perlakuan (treatment) berupa pembelajaran IPA Terpadu 

O       : tes literasi sains setelah diberikan perlakuan 
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3.2 Subjek penelitian  

Subjek penelitian yang digunakan adalah siswa kelas IXH di SMPN 1 

Parongpong.  

3.3 Instrumen Penelitian  

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka digunakan alat pengumpul 

data (instrumen). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara dilaksanakan pada saat peneliti melakukan studi 

pendahuluan. Wawancara digunakan untuk mengetahui keadaaan nyata 

penggunaan instrumen penilaian yang biasa digunakan di sekolah. Serta 

untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu di sekolah. 

Termasuk kesulitan yang dialami ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

2. Observasi  

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2011: 203) mengemukakan bahwa 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang penting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.  

Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk mengetahui 

kesesuaian keterlaksanaan pembelajaran dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dibuat. Lembar observasi yang digunakan berupa 

tahapan kegiatan guru dan siswa saat pembelajaran serta tingkatan kriteria 

yang menggambarkan berlangsungnya tahapan tersebut. Observer kemudian 

menentukan tahapan pembelajaran terlaksana atau tidak. 

3. Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2011: 199). 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu 
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dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan 

dari responden. 

Angket atau kuesioner digunakan untuk menganalisis sikap (attitudes) 

siswa terhadap sains. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner 

tertutup. Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang disusun dengan 

menyediakan pilihan jawaban lengkap sehingga pengisi hanya memberi tanda 

pada jawaban yang dipilih (Arikunto, 2010: 28). Pernyataan untuk 

menganalisis tingkat ketertarikan siswa terhadap sains berjumlah 15 

pernyataan. Pilihan yang disediakan yaitu “sangat tertarik”, “tertarik”, 

“kurang tertarik”, dan “tidak tertarik”. Berdasarkan PISA 2006 terdapat 

sembilan sub-aspek sikap (attitudes). Rincian sub-aspek sikap yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran C1. 

4. Tes tertulis  

Tes tertulis digunakan untuk menganalisis literasi sains siswa SMP. 

Tes tertulis yang digunakan adalah tes tertulis yang mirip dengan yang 

digunakan PISA dalam melihat literasi sains anak sekolah usia 15 tahun. Tes 

tertulis terdiri dari soal berbentuk pilihan ganda berjumlah 8 butir soal dan 

soal berbentuk uraian berjumlah 11 butir soal. Rincian soal literasi sains yang 

digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada lampiran C2. 

 

3.4 Teknik Analisis Instrumen 

Instrumen berbentuk tes pilihan ganda dan uraian yang diujucobakan 

sebelum melakukan penelitian kemudian dianalisis dengan beberapa analisis 

berikut ini: 

1. Validitas butir soal atau validitas item. 

 “Agar dapat diperoleh data yang valid, instrumen atau alat yang 

digunakan untuk evaluasinya harus valid” (Arikunto, 2010: 65). 

Anderson et.all (Arikunto, 2010: 65) “A test is valid if it measures 
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what it purpose to measures”, sebuah tes dikatakan valid apabila tes 

tersebut mengukur apa yang hendak diukur. 

Untuk mengukur validitas butir soal digunakan program 

ANATES dengan interpretasi yang tertera pada Tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2 

Interpretasi besarnya koefisien korelasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Arikunto, 2010: 75 

 

2. Reliabilitas  

Untuk memperoleh nilai reliabilitas digunakan program 

ANATES seperti halnya memperoleh validitas butir soal. Interpretasi 

nilai koefisien reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini : 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koefisien Korelasi Kriteria Validitas 

0,80 < rxy  1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < rxy  0,80 Tinggi 

0,40 < rxy  0,60 Cukup 

0,20 < rxy  0,40 Rendah 

0,00 < rxy  0,20 Sangat Rendah 
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              Tabel 3.3  Interpretasi Reliabilitas Tes 

 

 

 

 

Sumber:Arikunto, 2010:75 

3. Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Tingkat Kesukaran suatu butir soal merupakan gambaran 

mengenai sukar atau tidaknya suatu butir soal. Soal yang baik adalah 

soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar (Arikunto, 2010: 

207). Tingkat kesukaran dihitung dengan menggunakan perumusan: 

B
P

JS


..................( 1) 

Keterangan: 

P = Indeks Kesukaran  

B=  Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS= Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Interpretasi nilap P dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koefisien Korelasi Kriteria 

0,80 <r11  1,00 Sangat Tinggi 

0,60 <r11  0,80 Tinggi 

0,40 <r11  0,60 Cukup 

0,20 <r11  0,40 Rendah 

0,00 <r11  0,20 Sangat Rendah 
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Tabel 3.4. Interpretasi Tingkat Kesukaran Butir Soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber: Arikunto, 2010: 210 

 

4. Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda butir soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa yang tidak pandai (berkemampuan rendah) (Arikunto, 

2010: 211) . 

Daya pembeda butir soal dihitung dengan menggunakan 

perumusan: 

   
  

  
 

  

  
               

Keterangan : 

DP  = Daya pembeda butir soal 

AJ   = Banyaknya peserta kelompok atas 

BJ   = Banyaknya peserta kelompok bawah 

AB   = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal 

itu dengan 

                benar 

BB   = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

itu     dengan benar 

Nilai Kriteria 

0,00 Terlalu Sukar 

0,00 <P 0,30 Sukar 

0,31 P 0,70 Sedang 

0,71 P< 1,00 Mudah 

1,00 Terlalu Mudah 
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AP   = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BP   = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Nilai DP  yang diperoleh dapat diinterpretasikan untuk 

menentukan daya pembeda butir soal dengan menggunakan kriteria 

pada tabel 3.5:  

 

Tabel 3.5.Interpretasi Daya Pembeda Butir Soal 

 

      Nilai DP           Kriteria 

Negatif Soal Dibuang 

0,00 – 0,20 Jelek 

0,21 – 0,40 Cukup 

0,41 – 0,70 Baik 

0,71 – 1,00 Baik Sekali 

         Sumber: Arikunto, 2010: 218  

 

3.5 Hasil Analisis Uji Coba Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang telah dibuat oleh peneliti kemudian dinilai 

(judgemen) oleh 2 orang dosen. Selama proses penilaian dilakukan beberapa 

revisi terhadap instrumen ssesuai dengan saran dari penjudgement. Kemudian 

instrumen diuji coba di kelas IX di sekolah tempat penelitian akan dilakukan. Uji 

coba dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut telah layak 

digunakan untuk mengukur literasi sains siswa SMP. Data hasil coba instrumen 

kemudian dianalisis. Analisis tes meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, 

dan daya pembeda. Berikut merupakan hasil analisis uji coba instrumen tes. Uji 

coba soal pilihan ganda dan uraian dapat dilihat pada Lampiran D5.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji coba instrumen terdapat 

beberapa soal yang memiliki validitas rendah, daya pembeda negatif. Soal-soal ini 
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seharusnya tidak digunakan selama penelitian, namun peneliti berdiskusi dengan 

guru mata pelajaran IPA terpaadu di sekolah tempat melakukan penelitian. Guru 

mata pelajaran IPA terpadu meminta peneliti tetap menggunakan soal-soal 

tersebut karena beliau mengganggap soal-soal tersebut variatif.  

Siswa yang menjadi sampel penelitian belum pernah mengerjakan soal 

seperti soal-soal yang telah disusun oleh peneliti. Guru tersebut ingin melihat 

bagaimana hasil yang nantinya diperoleh setelah penelitian selesai. Hal ini juga 

dikarenakan guru tersebut akan melaksanakan PTK mengenai kemampuan siswa 

menjawab soal terkait artikel fenomena-fenomena ilmiah. Dengan adanya 

pertimbangan dari guru IPA terpadu ditempat penelitian dilaksanakan maka soal-

soal yang seharusnya tidak digunakan akan tetap digunakan selama penelitian. 

3.6 Teknik Pengolahan Data 

1. Penskoran (soal pilihan ganda dan uraian) 

Test tertulis yang dilakukan untuk mengukur literasi sains siswa 

berbentuk soal pilihan ganda dan uraian. Pada soal pilihan ganda jika 

jawaban benar maka diberi skor 1 dan jika salah diberi skor 0. Data yang 

diperoleh berupa skor tiap anak pada tiap soal. Data yang berbentuk 

kuantitatif ini selanjutnya di analisis untuk melihat literasi sains siswa. 

Sedangkan untuk soal uraian penskoran diberikan berdasarkan skala 

penilaian yang telah ditentukan peneliti. Skor yang diberikan pada soal 

uraian terdiri dari 0, 1, 2, dan skor maksimal 3.  

Soal pilihan ganda dan uraian menggunakan rumus berikut ini untuk 

menentukan total skor tiap siswa. 

              

Keterangan : 

S  = Skor total siswa yang benar 

R  = Jawaban siswa yang benar 
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Total skor siswa diperoleh dari pembobotan skor siswa pada soal pilihan 

ganda dan uraian. Bobot untuk soal pilihan ganda adalah 60% dan soal 

uraian adalah 40%.  

Pilihan ganda :   
 

  
             

Keterangan: 

P = skor akhir pilihan ganda 

S = skor total siswa  

SM = skor maksimal pilihan ganda 

Uraian :   
 

  
              

Keterangan: 

P = skor akhir uraian 

S = rata-ratatotal skor siswa  

SM = skor maksimal uraian 

Untuk menganalisis tiap sub-kompetensi literasi sains maka hasil skor 

siswa tiap sub-kompetensi dipersentasekan menggunakan rumus berikut 

ini: 

100% x 
Sm

R
Np 

.........................( 6 ) 

Keterangan:       

Np = Nilai persen yang dicari 

R = Jumlah siswa yang menjawab benar pada soal pilihan ganda atau 

rata-rata skor uraian 

SM = Total jumlah siswa 

100 = Bilangan tetap 

Menghitung rata-rata nilai kelas dengan menggunakan rumus:  

n

x
x

i


  .............................( 7)                          
 

Keterangan:       

x  = rata-rata nilai kelas 
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 ix  = jumlah nilai seluruh siswa 

n = banyaksiswa 

Menghitung Standar Deviasi nilai kelas dengan menggunakan bentuk 

rumus: 

 

1

2







n

xx
s

i

        .......................( 8)  

Keterangan:      
 

s = standar deviasi 

ix  = perolehan nilai tiap siswa 

x  = rata-rata nilai kelas 

n = banyak siswa 

 

2. Lembar observasi 

Selama proses belajar mengajar berlangsung observer menilai 

keterlaksanaan tahapan pembelajaran. Data yang diperoleh dari lembar 

observasi aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran bertujuan untuk 

mengetahui keterlaksanaan pembelajaran di kelas. Pada lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa terdapat beberapa kriteria yang menggambarkan 

tahapan pembelajaran yang terjadi di kelas. Adapun persentase data hasil 

observasi aktivitas guru dan siswa dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

           
                            

              
............................(9) 

3.7 Prosedur Penelitian 

1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengaji teori-teori yang berkaitan dengan literasi sains 

b. Menentukan sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian 

c. Menentukan tema yang akan dipelajari  
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d. Mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar dan 

menghubungkan dengan mata pelajaran IPA / Sains (fisika, kimia, biologi 

dan IPBA). 

e. Membuat matriks pembelajaran Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar IPA Terpadu.  

f. Diskusi dan konsultasi dengan guru mata pelajaran fisika yang terkait 

untuk menentukan populasi dan sampel. 

g. Menyusun perangkat pembelajaran yakni bahan ajar cuaca ekstrim, menuls 

dan mencari  artikel dari internet mengenai cuaca ekstrim, membuat alat 

peraga pembentukan awan, serta LKS, dan menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk dua pertemuan pembelajaran. 

h. Membuat instrumen penelitian berupa tes literasi sains berbentuk pilihan 

ganda, uraian dan kuesioner sikap. 

i. Melakukan judgment instrumen penelitian kepada dua orang dosen ahli. 

j. Merevisi instrumen penelitian setelah mendapat judgment dari dua dosen 

ahli. 

k. Membuat surat izin penelitian ke lembaga yang berwenang untuk 

mengeluarkan surat izin penelitian. 

l. Melakukan uji coba instrumen penelitian. 

m. Melakukan analisis butir soal instrumen penelitian secara statistik yakni 

meliputi, validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran 

2. Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Memberikan pembelajaran IPA terpadu dengan tema “cuaca ekstrim“ 

sebanyak dua kali pertemuan. 

b. Melakukan test diakhir pembelajaran, untuk memperoleh gambaran literasi 

sains siswa setelah melakukan pembelajaran IPA terpadu dengan tema 

“cuaca ekstrim”. 
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c. Pengisian format observasi dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung. Observer dalam penelitian adalah rekan-rekan mahasiswa 

yang telah diberikan pengarahan mengenai penelitian ini. 

 

3. Tahap akhir 

Tahapan akhir penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Mengolah data hasil penelitian 

b. Menganalisis dan membahas hasil temuan penelitian. 

c. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan 

data untuk menjawab permasalahan penelitian. 
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Alur penelitian 
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