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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Metode dan Desain Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.  

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Skema Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, siswa yang sudah belajar mata pelajaran Biologi di 

Sekolah Menegah Farmasi yaitu kelas 11 dan 12 menjadi responden dalam 

penelitian ini. Pengambilan data dilakukan selama dua hari diluar jam pelajaran dan 

dilaksanakan secara online. Pengambilan data dilakukan secara online karena 

adanya pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan pengambilan data dilakukan 

secara offline. Angket dari sikap matematis-biologis dapat diakses oleh siswa 

melalui link yang sudah diberikan. Pengambilan data hanya dilakukan sekali pada 

siswa Farmasi kelas 11 dan 12 Sekolah Menengah Farmasi. 

3.2.Definisi Operasional 

Data dari sikap matematis-biologis siswa dijaring menggunakan angket 

MBVI yang berisi 25 pernyataan. Sikap matematis-biologis siswa yang dimaksud 

adalah sikap-sikap siswa yang menunjukan bahwa siswa tertarik menggunakan 

matematika, sikap merasakan manfaat dari penggunaan konsep matematika, sikap 

tentang kesulitan yang dirasakan siswa saat menggunakan matematika, serta sikap 

yang menunjukan kemampuan matematis untuk menyelesaikan masalah dalam 

mata pelajaran Biologi.  

3.3. Populasi 

Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh sikap matematis-biologis siswa 

Farmasi di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Bandung. Siswa Farmasi di  

SMK tersebut 

Seluruh siswa kelas 11 

dan 12 yang sudah 

belajar mata pelajaran 

Biologi 

Diberikan angket sikap 

matematis-biologis dalam 

bentuk google form. 
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 berjumlah 83, diataranya 32 siswa kelas 11 dan 51 siswa kelas 12. Seluruh siswa 

Farmasi kelas 11 dan 12 menjadi partisipan dalam penelitian ini. 

3.4.Instrumen Penelitian 

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen non-tes 

yaitu angket sikap matematis-biologis yang diadopsi dari angket penelitian 

Andrews (2017) dan dimodifikasi kembali oleh Rahmania (2019).  Instrumen 

dituangkan dalam bentuk google form untuk mempermudah proses dalam 

pengambilan data secara online. Berikut merupakan sebagian item Math-Biology 

value Instrument (MBVI) yang diadopsi, tersaji dalam tabel  3.1. 

Tabel 3. 1 

Tabel Item MBVI yang Diadopsi 

Aspek Item dari MBVI yang diadopsi oleh Rahmania (2019) 

Nilai Minat Saya akan tertarik menggunakan matematika dalam memahami 

materi komponen penyusun ekosistem dan interaksi yang terjadi 

di dalam ekosistem. 

Nilai 

Manfaat  

Matematika akan sangat penting bagi saya untuk mendapatkan 

nilai yang bagus pada materi komponen penyusun ekosistem dan 

interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. 

Kesulitan 

yang 

dirasakan 

Bagi saya, menggunakan matematika untuk memahami materi 

komponen penyusun ekosistem dan interaksi yang terjadi di 

dalam ekosistem akan sangat sulit. 
 

Instrumen berisi 8 pernyataan negatif dan 17 pernyataan positif. Setiap item 

dari instrumen memiliki lima pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Setiap 

pilihan memiliki skor dengan menggunakan sistem skor Likert. Jika Pernyataan 

positif, maka point untuk sangat setuju (SS) adalah lima , Setuju (S) memiliki empat 

point, Kurang Setuju (KS) sebesar tiga point, Tidak Setuju (TS) dua point dan 

Sangat Tidak Setuju (STS) satu point. Sedangkan untuk pernyataan negatif 

merupakan kebalikan dari pernyataan positif. Sangat Setuju (SS) mendapatkan satu 

point, Setuju (S) dua point, Kurang Setuju (KS) 3 point, Tidak Setuju (TS) empat 

point dan Sangat Tidak Setuju (STS) lima point. Aspek yang dinillai dari sikap 

matematis-biologis yaitu nilai minta, manfaat, pencapaian dan kesulitan yang 

dirasakan oleh siswa saat menggunakan matematika dalam pembelajaran. Berikut 

merupakan kisi-kisi dari angket sikap matematis-biologis. 
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Tabel 3. 2 

Kisi-kisi Angket Sikap Matematis-Biologis Siswa Menggunakan MBVI 

Aspek Indikator Pernyataan Pernyataan 

Positif 

Pernyataan 

Negatif 

Jumlah 

Nilai Minat Menunjukkan 

ketertarikan penggunaan 

matematika pada mata 

pelajaran Biologi 

1, 2, 3, 4, 5, 

2,6, 7, 8 

 8 

Nilai 

Kebermanfaatan 

Menyatakan manfaat  

penggunaan matematika 

pada mata pelajaran 

Biologi 

9, 10, 11, 12, 

13, 14 

 6 

Kesulitan yang 

dirasakan  

Menyatakan kesulitan 

yang dirasakan dalam  

penggunaan matematika 

pada mata pelajaran 

Biologi 

 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 

21, 22 

8 

Nilai 

Pencapaian 

Menunjukkan 

kemampuan matematis 

untuk menyelesaikan 

masalah biologi 

23, 24, 25  3 

Total 17 8 25 

        (Andrews, 2017) 

Berdasarkan Tabel 3.2, indikator yang dibuat sesuai dengan pernyataan-

pernyataan pada angket MBVI yang bertujuan untuk menggambarkan sikap 

matematis-biologis siswa. Angket MBVI secara lengkap terdapat pada lampiran A. 

3.5.Validasi Instrumen Penelitian : MBVI 

Instrumen penelitian yakni angket sikap matematis-biologis. Validasi yang 

digunakan merupakan validasi yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan 

sudah teruji dengan hasil validitas yang tinggi (Andrews, 2017). Validasi Instrumen 

yang didapatkan merupakan validasi yang sudah disesuaikan ke dalam bahasa 

Indonesia dari Skripsi sebelumnya. 

3.6.Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui angket diolah secara kuantitatif menggunakan 

skala likert. Untuk pertanyaan positif pada angket penskorannya adalah sebagai 

berikut: skor 4 untuk jawaban sangat setuju, skor 3 untuk jawaban setuju, skor 2 

untuk jawaban tidak setuju dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju. 

Sedangkan untuk pertanyaan negatif, skor 1 untuk jawaban sangat setuju, skor 2 

untuk jawaban setuju, skor 3 untuk jawaban tidak setuju, dan skor 4 untuk jawaban 
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sangat tidak setuju. Langkah yang dilakukan untuk mengolah data angket siswa 

yaitu dalam bentuk persentase dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2012): 

Tabel 3. 3 

Skala Jawaban Angket Respon Siswa 

Pernyataan Skor Soal 

Berorientasi Positif 

Skor Soal 

Berorientasi Negatif 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Kurang Setuju 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

(Sugiyono, 2012) 

Skor yang diperoleh kemudian ditabulasikan berdasarkan nomor pernyataan 

dan indikator sikap matematis-biologis yang diujikan. Selanjutnya dilakukan 

perhitungan untuk mencari rata-rata nilai setiap siswa dan setiap pernyataan sikap 

matematis-biologis, dengan menggunakan rumus berikut : 

 

 

Setelah melakukan perhitungan nilai rata-rata sesuai dengan skala pada  

tabel 3.3. Maka diperoleh kriteria interpretasi nilai setiap pernyataan (sesuai 

banyaknya pilihan skala, skor maksimal dan minimal) yang disajikan  pada Tabel 

3.4. berikut 

Tabel 3. 4  

Kriteria Interpretasi Skor 

Persentase (%) Kriteria  

81-100 Sangat Tinggi 

61-80 Tinggi 

41-60 Cukup 

21-40 Kurang 

0-20 Sangat Kurang 

(Arikunto, 2013) 

3.7. Prosedur Penelitian  

Penelitian mengenai “sikap matematis-biologis” siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan Farmasi dalam pembelajaran IPA melalui tiga tahapan. Tahapan 

penelitian yang dilakukan meliputi tahapan pra penelitian, tahapan penelitian dan 

tahapan pasca penelitian. Berikut ini penjelasan mengenai tahapan-tahapan 

penelitian. 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

 



5 
 

Isye Iswari Arbie, 2022 

PROFIL SIKAP MATEMATIS-BIOLOGIS SISWA SEKOLAH MENENGAH FARMASI 

Universitas Pendidikan Indonesia | repositori.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

3.7.1. Pra penelitian 

Hal-hal yang dilakukan sebelum dilakukan penelitian diantaranya: 

a. Studi pendahuluan dilakukan untuk mengumpulkan data-data dari berbagai 

sumber tentang sikap siswa terhadap matematika dan konsep dalam biologi 

yang penyelesaian masalahnya menggunakan matematika. 

b. Dari pengumpulan data, dilakukan perumusan masalah yang terjadi pada siswa 

dan aspek yang ingin diteliti dari peneliti. 

c. Penyusunan proposal dilakukan dengan bimbingan dari dosen pembimbing 

dengan melengkapi data-data yang harus ada dalam proposal, dari mulai latar 

belakang sampai analisis data. 

d. Seminar proposal dilakukan untuk mempresentasikan rencana penelitian, agar 

rencana penelitian lebih layak untuk dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 

e. Setelah seminar proposal, masukan dan kritik dari dosen penguji perlu untuk 

ditulis untuk menghasilkan proposal penelitian yang lebih baik dengan tingkat 

kekeliruan yang rendah. 

f. Instrumen yang disusun yaitu instrumen tes sikap-matematis-biologis, 

penyusunan instrumen yang dilakukan dengan cara memodifikasi dari 

instrumen baku dari peneliti sebelumnya. 

g. Instrumen yang belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan, harus 

melalui revisi untuk mencapai standar yang telah ditentukan. 

 

3.7.2.  Pelaksanaan penelitian 

Pelaksanaan penelitian yaitu bagian dari proses pengambilan data, setelah 

instrumen sudah sesuai dengan standar. Berikut langkah-langkah yang dilakukan 

saat pelaksaan penelitian: 

a. Penelitian dilaksanakan di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan di Bandung 

dengan responden siswa Farmasi kelas 11 dan 12 secara online, setelah 

mendapatkan ijin dari Kepala Sekolah SMK. 

b. Pengambilan data dilakukan dalam dua grup yang berisi siswa kelas 11 dan 12. 

Siswa diberikan link untuk dapat mengakses angket dalam bentuk google form 

yang sudah siap untuk diisi. 
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c. Data yang sudah didapatkan sebelum akhirnya dianalisis, dikonfirmasi dengan 

bantuan salah satu murid di kelas 11 dan 12. Tujuan dari konfirmasi data adalah 

untuk memastikan ketepatan responden yaitu siswa Farmasi serta jumlah 

responden yang seharusnya mengisi kuisioner. 

 

3.7.3. Pasca penelitian 

Pasca penelitian adalah kegiatan yang dilakukan setelah pengambilan data 

selesai dalam proses penjaringan. Kegiatan pada psca penelitian, tercantum pada 

langkah-langkah berikut: 

a. Temuan dari tes sikap matematis-biologis diolah dengan bantuan Microsoft 

Excel sampai mendapatkan skor dalam bentuk persentase 

b. Data hasil tes sikap matematis dituangkan dalam hasil penelitian kemudian 

dibahas dalam pembahasan penelitian. 

c. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang 

diperoleh. 

d. Lapora penelitian disusun sesuai keseluruhan alur dan pedoman penulisan 

karya tulis ilmiah UPI 2019. 
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3.8.Alur Penelitian 

Adapun tahapan-tahapan penelitian dimulai dari persiapan hingga penarikan kesimpulan dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Bagan Alur Penelitian

Studi Pendahuluan  Merumuskan Masalah Penyusunan Proposal Revisi Proposal 

Seminar Proposal  

Penyusunan Instrumen 

tes sikap matematis-

biologis. 

C

V 

Judgment Instrument Revisi Instrument 

Pengambilan data satu 

kali secara online 
Analisis data 

C

V 

Simpulan 
C

V 

Penyusunan Laporan 

1 2 3 

4 
5 

7 8 

9 

10 11 12 

6 
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