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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

true experiment. Disebut dengan true experiment karena dalam desain 

penelitian ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang 

memengaruhi jalannya eksperimen (Sugiyono, 2015: 75). Pada desain ini 

terdapat dua kelas yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian, yaitu  kelas 

eksperimen dan juga kelas kontrol. Dalam metode penelitian ini kedua subjek 

penelitian tersebut di ambil dengan menggunakan teknik randomisasi atau 

cluster random sampling. 

B. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu:  

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh model discovery 

learning. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan literasi sains dan 

sikap ilmiah peserta didik. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2016:80) adalah “Wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas XI SMA 

Negeri 9 Kota Tasikmalaya pada Tahun Ajaran 2018/2019 sebanyak 4 kelas 

dengan jumlah peserta didik 134 orang. Populasi dianggap homogen dilihat 

dari rata-rata nilai ulangan biologi setiap kelas, seperti yang terdapat pada 

Tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.1 

Nilai Rata-rata Ulangan Biologi Kelas XI MIPA SMA Negeri 9 Kota 

Tasikmalaya Tahun Ajaran 2018/2019 

No Kelas 
Jumlah peserta 

didik 

Nilai Rata-rata 

1 XI MIPA 1 34 52,35 

2 XI MIPA 2 33 56,83 

3 XI MIPA 3  33 51,82 

4 XI MIPA 4 34 53,79 
Sumber: Guru Mata Pelajaran Biologi SMA Negeri 9 Kota  

   Tasikmalaya. 

 

2. Sampel 

Dari populasi yang berjumlah 4 kelas dengan jumlah peserta didik 

134 orang, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak dua kelas 

yang diambil dengan menggunakan teknik cluster random sampling dengan 

langkah pengambilan sampel sebagai berikut: 

a. membuat gulungan kertas bertuliskan nama kelas sebanyak empat buah 

yaitu XI MIPA 1, XI MIPA 2, XI MIPA 3, dan XI MIPA 4, kemudian 

memasukan gulungan kertas tersebut ke dalam gelas; 

b. mengocok gelas yang berisi gulungan kertas tersebut. Pada pengocokan 

pertama keluar satu nama kelas yaitu kelas XI MIPA 4, kemudian nama 

kelas tersebut dicatat; 
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c. nama kelas XI MIPA 4, dimasukkan kembali dalam gelas sehingga 

populasi masih berjumlah empat kelas untuk dilakukan pengocokan 

kembali; 

d. pada pengocokan kedua didapatkan sampel yaitu kelas XI MIPA 3, 

kemudian nama kelas tersebut dicatat; 

e. kelas XI MIPA 4 dan XI MIPA 3 merupakan sampel penelitian. 

Setelah pengambilan sampel, dilakukan penentuan perlakuan 

terhadap sampel dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. pada gelas pertama dimasukkan dua gulungan kertas yang bertulis kelas 

XI MIPA 4 dan XI IPA 3 sebagai sampel; 

b. pada gelas kedua dimasukkan dua gulungan kertas yang bertuliskan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol; 

c. pengocokan pertama yang keluar kelas XI MIPA 3 menjadi kelas 

eksperimen menggunakan model pembelajaran discovery learning; 

d. kemudian masukkan kembali kertas yang sudah keluar ke dalam gelas 2 

untuk menentukan kelas kontrol selanjutnya; dan 

e. kemudian pengocokan kedua yang keluar kelas XI MIPA 4 menjadi kelas 

kontrol menggunakan model pembelajaran direct instruction. 

D. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest 

and postest control group design. Sugiyono (2015: 76) menyatakan bahwa 

desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random, 

kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan 
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antar kelompok eksperimen dan kelompok control. Hasil pretest yang baik bila 

nilai kelompok eksperimen tidak berbeda-beda secara signifikan.  

Adapun pola desain penelitian menurut Arikunto (2013: 125) pretest 

and postest control group design adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

O1 = kelompok eksperimen sebelum diberi perlakuan 

O2 = kelompok eksperimen setelah diberi perlakuan 

O3 = kelompok kontrol sebelum ada perlakuan 

O4 = kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan 

X = perlakuan (penggunaan model discovery learning) 

E  = kelompok eksperimen 

K = kelompok kontrol 

R = kelompok dipilih secara random 

 

E. Langkah-Langkah Penelitian 

Secara umum, penelitian ini terdiri dalam dua tahap, yaitu: 

1. Tahap perencanaan atau persiapan, yang meliputi: 

a. pada tanggal 6 September 2018 mendapatkan Surat Keputusan Dekan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi mengenai  

penetapan pembimbing skripsi; 

b. pada tanggal 13 November 2018 mengadakan observasi pendahuluan ke 

SMAN 9 Kota Tasikmalaya untuk melihat kondisi dan kemungkinan 

pelaksanaan penelitian di sekolah tersebut, seperti yang digambarkan 

pada Gambar 3.1 Berikut: 

 

   E R   O1        X        O2 

   K R   O3                   O4 

 

K 
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Gambar 3.1. Observasi Pendahuluan 
   (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

c. pada tanggal 25 Oktober2018 mengajukan judul atau permasalahan yang 

akan diteliti ke Dewan Bimbingan Skripsi (DBS), serta konsultasi dengan 

pembimbing I dan II, kemudian ditanda tangani oleh DBS; 

d. pada tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan 12 Maret 2019  

menyusun proposal penelitian dengan dibimbing oleh pembimbing I dan 

II; 

e. pada tanggal 22 Februari 2019 menyusun instrument penelitian kemudian 

dikonsultasikan ke dosen yang bersangkutan; 

f.   pada tanggal 15 Maret 2019 mengajukan permohonan seminar proposal 

penelitian kepada Dewan Bimbingan Skripsi (DBS); 

g. pada tanggal 19 Maret 2019 melaksanakan seminar proposal penelitian 

sehingga dapat tanggapan, saran, koreksi atau perbaikan proposal 

penelitian; 

h. pada tanggal 04 April 2019 mendapatkan rekomendasi penguji seminar 

proposal penelitian; 
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i.   pada tanggal 05 April 2019 mengurus perizinan untuk melaksanakan 

penelitian di SMAN 9 Kota Tasikmalaya, seperti yang digambarkan pada 

Gambar 3.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Perizinan Pelaksanaan Penelitian 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

j.   pada tanggal 10 April 2019 mengajukan permohonan izin penelitian dan 

izin mengadakan uji coba instrumen penelitian ke pihak FKIP  dan pihak 

sekolah; 

k. pada tanggal 11 April 2019 mengadakan uji coba instrumen penelitian 

seperti yang digambarkan pada Gambar 3.3 berikut; 
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Gambar 3.3. Pelaksanaan Uji Coba Instrumen Penelitian di Kelas XI MIPA 2 

SMAN 9 Kota Tasikmalaya 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

l.   pada tanggal 13 sampai dengan 14 April 2019 mengolah data hasil uji 

coba instrumen dan memperbanyak instrumen penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan, yang meliputi:  

a. pada hari senin, tanggal 15 April 2019 melakukan tes awal (pretest) di 

kelas eksperimen yang proses pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran discovery learning, seperti yang digambarkan pada 

Gambar 3.4 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Pelaksanaan Pretest di Kelas XI MIPA 3 sebagai Kelas 

Eksperimen 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

b. pada hari senin, tanggal 15 April 2019 melakukan tes awal (pretest) di 

kelas kontrol yang proses pembelajarannya menggunakan model 
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pembelajaran direct instruction, seperti yang digambarkan pada Gambar 

3.5 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Pelaksanaan Pretest di Kelas XI MIPA 4 sebagai Kelas 

Kontrol  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

c. pertemuan pertama di kelas kontrol pada hari selasa, tanggal 16 April 

2019 pukul 07.00 – 08.30 WIB, dengan menggunakan model 

pembelajaran direct instruction pada pembahasan materi mengenai 

struktur dan fungsi organ-organ sistem ekskresi  manusia, seperti yang 

digambarkan pada Gambar 3.6 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Pertemuan Pertama di 

Kelas Kontrol 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

d. pertemuan pertama di kelas eksperimen pada hari selasa, tanggal 16 April 

2019 pukul 08.35 – 10.10 WIB dengan menerapkan model pembelajaran 
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discovery learning, pada pembahasan materi mengenai struktur dan 

fungsi organ-organ sistem ekskresi manusia dengan praktikum 

sederhana, seperti yang digambarkan pada Gambar 3.7 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 (a)     (b)        (c) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Pertemuan Pertama di 

Kelas Eksperimen 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Pada gambar 3.7. (a) stimulation yaitu guru menunjukkan berbagai torso 

yang berkaitan dengan sistem ekskresi pada manusia. Pada gambar (b) 

problem statement yaitu guru membimbing peserta didik untuk 

merumuskan atau mengidentifikasi masalah. Pada gambar (c) data 

collection yaitu peserta didik berkelompok untuk mendiskusikan LKPD 

dengan melakukan praktikum sederhana berupa pengamatan torso dan 

studi literatur yang berkaitan dengan sistem ekskresi pada manusia. 

Selanjutnya, pada gambar (e) data processing yaitu peserta didik 

(d) (e) (f) 
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mendiskusikan informasi mereka yang diperoleh dari pengamatan 

sederhana torso dan studi literatur yang berkaitan dengan sistem ekskresi 

pada manusia. Pada gambar (f) merupakan tahap verification yaitu 

peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. 

Kemudian pada gambar (g) generalization yaitu guru memberikan 

informasi tambahan yang terkaitan dari hasil diskusi sebagai penguatan 

konsep sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang dapat dikemukakan 

oleh peserta didik. 

e. pertemuan kedua di kelas eksperimen pada hari kamis, tanggal 18 April 

2019 pukul 07.00 – 08.30 WIB melakukan proses pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran discovery learning pada pembahasan 

materi mengenai mekanisme sistem ekskresi manusia, seperti yang 

digambarkan pada Gambar 3.8 berikut: 
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Gambar 3.8. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Pertemuan Kedua di 

Kelas Ekskperimen 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Pada gambar 3.8. (a) stimulation yaitu guru menunjukkan tayangan video 

yang berkaitan dengan mekanisme sistem ekskresi pada manusia. Pada 

gambar (b) problem statement yaitu guru membimbing peserta didik 

untuk merumuskan atau mengidentifikasi masalah. Pada gambar (c) data 

collection yaitu peserta didik berkelompok untuk mendiskusikan LKPD 

dengan melakukan studi literatur yang berkaitan dengan mekanisme 

sistem ekskresi pada manusia. Selanjutnya, pada gambar (e) data 

processing yaitu peserta didik mendiskusikan informasi mereka yang 

diperoleh studi literatur yang berkaitan dengan mekanisme sistem 

ekskresi pada manusia. Pada gambar (f) merupakan tahap verification 

yaitu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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kelas. Kemudian pada gambar (g) generalization yaitu guru memberikan 

informasi tambahan yang terkaitan dari hasil diskusi sebagai penguatan 

konsep sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang dapat dikemukakan 

oleh peserta didik. 

f.   pertemuan kedua di kelas kontrol pada hari kamis, tanggal 18 April 2019 

pukul 12.30 – 14.00 WIB melakukan proses pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran direct instruction pada pembahasan 

materi mengenai mekanisme sistem ekskresi manusia, seperti yang 

digambarkan pada Gambar 3.9 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Pertemuan Kedua di 

Kelas Kontrol 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

g. pembelajaran pertemuan ketiga di kelas eksperimen pada hari selasa, 

tanggal 23 April 2019 pukul 07.00 – 08.30 WIB melakukan proses 

dengan menerapkan model discovery learning pada pembahasan 

mengenai gangguan-gangguan sistem ekskresi manusia dan setelah 

pembelajaran selesai dilakukan tes akhir (posttest), seperti yang 

digambarkan pada Gambar 3.10 dan Gambar 3.11 berikut: 
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Gambar 3.10. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Pertemuan Ketiga Di 

Kelas Eksperimen 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Pada gambar 3.10. (a) stimulation yaitu guru menunjukkan tayangan 

video yang berkaitan dengan gangguan sistem ekskresi pada manusia. 

Pada gambar (b) problem statement yaitu guru membimbing peserta 

didik untuk merumuskan atau mengidentifikasi masalah. Pada gambar (c) 

data collection yaitu peserta didik berkelompok untuk mendiskusikan 

LKPD dengan melakukan studi literatur yang berkaitan dengan gangguan 

sistem ekskresi pada manusia. Selanjutnya, pada gambar (e) data 

processing yaitu peserta didik mendiskusikan informasi mereka yang 

diperoleh studi literatur yang berkaitan dengan gangguan sistem ekskresi 

pada manusia. Pada gambar (f) merupakan tahap verification yaitu 

peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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Kemudian pada gambar (g) generalization yaitu guru memberikan 

informasi tambahan yang terkaitan dari hasil diskusi sebagai penguatan 

konsep sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang dapat dikemukakan 

oleh peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Pelaksanaan Tes Akhir (Posttest) setelah Pembelajaran 

Pertemuan Ketiga Selesai di Kelas Eksperimen 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

h. pembelajaran pertemuan ketiga di kelas kontrol pada hari selasa, tanggal 

23 April 2019 pukul 08.35- 10.10 WIB melakukan proses dengan 

menerapkan model direct instruction pada pembahasan mengenai 

gangguan-gangguan sistem ekskresi manusia dan setelah pembelajaran 

selesai dilakukan tes akhir atau posttest, seperti yang digambarkan pada 

Gambar 3.12 dan Gambar 3.13 berikut: 
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Gambar 3.12. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Pertemuan Ketiga di 

Kelas Kontrol 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Pelaksanaan Tes Akhir (Posttest) setelah Pembelajaran 

Pertemuan Ketiga Selesai di Kelas Kontrol 
(Sumber: Dokuementasi Pribadi) 

 

i.   melakukan pengolahan analisis data terhadap tes hasil kemampuan 

literasi sains dan sikap ilmiah (pretest dan posttest) yang diperoleh dari 

penelitian tanggal 15 – 23 April 2019. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes tertertulis dan non tes berupa angket. Untuk tes tertulis menggunakan 

bentuk soal pilihan ganda sebanyak 20 butir soal yang akan digunakan saat 

sebelum pembelajaran (pre-test) dan saat setelah  pembelajaran selesai (post-

test) sedangkan untuk angket terdapat 18 item yang akan dibagikan sebelum 
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dan sesudah pembelajaran selesai. Tes dan non tes ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan literasi sains dan sikap ilmiah yang dimiliki oleh setiap 

peserta didik. 

G.  Instrumen Penelitian 

1. Konsepsi 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

kemampuan literasi sains peserta didik pada materi sistem ekskresi dan 

non tes yaitu sikap ilmiah. Bentuk tes untuk literasi sains berupa soal 

pilihan ganda sebanyak 20 butir soal. Kemampuan literasi sains pada 

penelitian ini mengacu pada 2 indikator yaitu metode penyelidikan yang 

mengarah pada pengetahuan ilmiah dan mengatur dan menganalisis serta 

menginterpretasi data kuantitaf dan informasi ilmiah dengan total 6 sub 

indikator (tabel 3.2). Untuk sikap ilmiah menggunakan angket berjumlah 

18 butir pernyataan dalam bentuk non tes, yang berdasarkan lima 5 

indikator yaitu bekerja sama, disiplin, rasa ingin tahu, bertanggung jawab 

dan ketekunan. Adapun kisi-kisi literasi sains (tabel 3.2) dan kisi-kisi sikap 

ilmiah (tabel 3.3 ) sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Literasi Sains 

No. 

Sub Indikator 

Literasi Sains 

Gormally et.al (2012) 

Materi Soal Nomor Soal 
Jumlah 

Soal 

1. 
Mengidentifikasi 

pendapat ilmiah 

Organ 

ekskresi 
1*,2* 2 

Struktur 

organ 

ekskresi 

3*,4 2 

Gangguan 

organ 
5 1 
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No. 

Sub Indikator 

Literasi Sains 

Gormally et.al (2012) 

Materi Soal Nomor Soal 
Jumlah 

Soal 

ekskresi 

Mekanisme 

organ 

ekskresi 

6 1 

2. 
Mengevaluasi validitas 

dari berbagai sumber 

Organ 

ekskresi 
7,8,9 3 

Gangguan 

organ 

ekskresi 

10,11*, 12* 3 

3. 

Mengevaluasi 

penggunaan dan 

penyalahgunaan dari 

informasi saintifik 

Organ 

ekskresi 
13,14* 2 

Struktur 

organ 

ekskresi 

15,16* 2 

Gangguan 

organ 

ekskresi 

17* 1 

Mekanisme 

organ 

ekskresi 

18 1 

4. 

Memahami elemen-

elemen desain 

penelitian dan 

bagaimana dampaknya 

terhadap temuan atau 

kesimpulan 

Organ 

ekskresi 
19*,20*,21 3 

Gangguan 

organ 

ekskresi 

22,23*,24 3 

5. 
Membuat grafik secara 

tepat melalui data 

Mekanisme 

organ 

ekskresi 

25,26*,27,28 
4 

 

Gangguan 

organ 

ekskresi 

29,30 2 

6. 

Memahami dan 

menginterpretasikan 

data statistik dasar 

Mekanisme 

organ 

ekskresi 

31*,32*,33,36

* 
4 

Gangguan 

organ 

ekskresi 

34,35* 2 

Jumlah 36 

Keterangan: * = Soal yang Tidak Valid 
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Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen Sikap Ilmiah 

Indikator 

Sikap 

Sub Indikator No. item 

Bekerja sama Menghargai pendapat orang lain 1(-), 2(+)* 

Menerima saran dari teman 3(+), 4(-)* 

Berpartisipasi aktif dalam 

kelompok 

5(-), 6(+) 

Disiplin Berusaha selalu datang ke kelas 

tepat waktu 

7(+)*,8(-) 

Selalu mentaati peraturan dan 

tata tertib sekolah 

9(-), 10(+) 

Memanfaatkan waktu secara 

efektif dan efisien 

11(+), 12(-) 

Rasa ingin 

tahu 

Bertanya kepada guru apabila 

tidak tahu 

13(-), 14(+)* 

Memastikan data yang diperoleh 

dengan mencari tahu melalui 

sumber-sumber yang valid 

15(+)*, 16(-)*, 17(-), 

18(+)* 

Bertanggung 

jawab 

Selalu merasa puas ketika 

mengumpulkan tugas yang 

diberikan oleh guru 

19(-), 20(+) 

Mengumpulkan tugas tepat 

waktu 

21(+)*, 22(-) 

Menerima resiko dari tindakan 

yang dilakukan 

29(+), 30(-) 

Ketekunan Bersungguh-sungguh dalam 

belajar 

23(+), 24(-) 

Tidak tergesa-gesa dalam 

mengerjakan sesuatu 

25(-)*, 26(+)* 

Tidak mudah putus asa dalam 

belajar 

27(-)*, 28(+)* 

Jumlah 30 

Keterangan: * = Pernyataan yang Tidak Valid 

                    + = Pernyataan yang Bersifat Positif 

       -  = Pernyataan yang Bersifat Negatif 

 

2. Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrument akan dilaksanakan di kelas XI MIPA SMA 

Negeri 9 Kota Tasikmalaya. Tujuan dilakukan uji coba instrumen 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan instrumen penelitian 

yang akan digunakan.  
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a. Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan dan kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang sahih 

mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang 

valid memiliki validitas rendah (Arikunto, 2013: 211). Uji validitas 

setiap soal menggunakan software anates versi 4.0.5 windows dengan 

menggunakan program anates untuk soal pilihan ganda dan essay untuk 

item angket  dengan kriteria yang terdapat pada anates. Berdasarkan 

hasil uji validitas instrumen sebanyak 36 soal pilihan ganda untuk 

kemampuan literasi sains diperoleh soal yang digunakan sebanyak 20 

soal seperti yang tercantum pada Tabel 3.4 sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Ringkasan Uji Validitas Butir Soal pada Instrumen Kemampuan 

Literasi Sains 

Butir Soal Korelasi Signifikasi 

1. 0,069 Tidak Signifikan 

2. 0,001 Tidak Signifikan 

3. 0,183 Tidak Signifikan 

4. 0,491 Sangat Signifikan 

5. 0,467 Sangat Signifikan 

6. 0,335 Signifikan 

7. 0,527 Sangat Signifikan 

8. 0,466 Sangat Signifikan 

9. 0,403 Sangat Signifikan 

10. 0,468 Sangat Signifikan 

11. 0,245 Tidak Signifikan 

12. 0,069 Tidak Signifikan 

13. 0,357 Signifikan 

14. 0,241 Tidak Signifikan 

15. 0,382 Signifikan 

16. -0,055 Tidak Signifikan 

17. 0,120 Tidak Signifikan 

18. 0,435 Sangat Signifikan 

19. -0,052 Tidak Signifikan 
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Butir Soal Korelasi Signifikasi 

20. 0,293 Tidak Signifikan 

21. 0,407 Sangat Signifikan 

22. 0,478 Sangat Signifikan 

23. 0,265 Tidak Signifikan 

24. 0,468 Sangat Signifikan 

25. 0,307 Signifikan 

26. 0,231 Tidak Signifikan 

27. 0,314 Signifikan 

28. 0,420 Sangat Signifikan 

29. 0,380 Signifikan 

30. 0,522 Sangat Signifikan 

31. 0,041 Tidak Signifikan 

32. 0,287 Tidak Signifikan 

33. 0,382 Signifikan 

34. 0,370 Signifikan 

35. -0,164 Tidak Signifikan 

36. 0,114 Tidak Signifikan 

Sumber: Data Hasil ANATES Pilihan Ganda pada Validitas Butir 

Soal 

 

Sedangkan hasil dari uji validitas instrumen angket sikap ilmiah 

sebanyak 30 item pernyataan diperoleh 18 Butir pernyataan yang 

digunakan  seperti yang tercantum pada Tabel 3.5 sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Ringkasan Uji Validitas Butir Pernyataan pada Instrumen Sikap 

Ilmiah 

Butir Pernyataan Korelasi Signifikasi 

1 0,532 Sangat Signifikan 

2 -0,167 Tidak Signifikan 

3 0,482 Sangat Signifikan 

4 0,323 Tidak Signifikan 

5 0,679 Sangat signifikan 

6 0,383 Signifikan 

7 0,042 Tidak Signifikan 

8 0,639 Sangat Signifikan 

9 0,487 Sangat Signifikan 

10 0,548 Sangat Signifikan 

11 0,443 Signifikan 

12 0,370 Signifikan 

13 0,438 Signifikan 

14 0,031 Tidak Signifikan 
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Butir Pernyataan Korelasi Signifikasi 

15 -0,013 Tidak Signifikan 

16 0,209 Tidak Signifikan 

17 0,487 Sangat Signifikan 

18 0,319 Tidak Signifikan 

19 0,615 Sangat Signifikan 

20 0,417 Signifikan 

21 0,244 Tidak Signifikan 

22 0,630 Sangat Signifikan 

23 0,465 Sangat Signifikan 

24 0,384 Signifikan 

25 0,132 Tidak Signifikan 

26 0,176 Tidak Signifikan 

27 0,259 Tidak Signifikan 

28 0,172 Tidak Signifikan 

29 0,495 Sangat Signifikan 

30 0,413 Signifikan 

Sumber: Data Hasil ANATES Uraian pada Validitas Butir 

Pernyataan 

 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reabilitas adalah tingkat konsistensi suatu tes, seberapa jauh tes 

tersebut dapat dipercaya untuk menghasilkan suatu tes yang konsisten. 

Sejalan dengan pendapat Arikunto, (2013: 221) bahwa reabilitas suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Adapun rumus 

reabilitas instrumen kemampuan literasi sains yang digunakan yaitu 

rumus K-R 20, dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k   = banyaknya butir pertanyaan 

Vt = varians total 

p = proporsi subjek yang menjawab betul pada suatu butir  

q = proporsi siwa yang mendapatkan skor 0 (q =1 - p) 
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Sedangkan untuk reabilitas instrumen angket sikap ilmiah 

menggunakan rumus Alpha, dengan rumus sebagai berikut: 

 
 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrument 

k   = banyaknya butir pertanyaan 

 = jumlah varians butir 

 = varians total 

 

Untuk mengetahui kriteria relabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.6 

berikut: 

          Tabel 3.6 

   Kriteria Reabilitas Instrumen 

Reliabilitas Penafsiran 

r11 ≤ 0,20 Sangat rendah 

0,20 ≤ r11 ˂ 0,40 Rendah 

0,40 ≤ r11 ˂ 0,70 Sedang 

0,70 ≤ r11 ˂ 0,90 Tinggi 

0,90 ≤ r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 
Sumber: (Karunia dan Ridwan, 2017: 76) 

1) Reabilitas Butir Soal Kemampuan Literasi Sains 

Berdasarkan hasil perhitungan reabilitas, maka diperoleh KR11 = 

0,80 yang berarti bahwa tes yang diberikan mempunyai tingkat 

reabilitas yang tinggi. 

2) Reabilitas Butir Pernyataan Sikap Ilmiah 

Berdasarkan hasil perhitungan reabilitas, maka diperoleh KR11 = 

0,85 yang berarti bahwa butir pernyataan yang diberikan mempunyai 

tingkat reabilitas yang tinggi. 

 

 



60 
 

    
 

H.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diambil dari penelitian ini meliputi pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

serta perbandingan nilai gain yang dinormalisasi (N-gain) antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Menurut Handayani et.al., (2018: 36) nilai N-

gain dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

Ng =  

Keterangan: 

Ng  = nilai gain yang dinormalisasi dari kedua pendekatan 

Spost  = nilai tes akhir 

Spre = nilai tes awal 

Smaks = nilai maksimal 

 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan literasi sains dan sikap 

ilmiah dari perhitungan N-gain dapat dilihat pada tabel 3.7. 

Tabel 3.7 

Kriteria Nilai N-gain 

Skor N-Gain Keterangan 

0.70 ≤ N-gain Tinggi 

0.30 ≤ N-gain ≤ 0.70 Sedang 

N-gain ≤ 0.30 Rendah 

Sumber: Handayani et.al., (2018: 36) 
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1. Uji Prasyaratan 

a. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov 

Smirnov yang dibantu dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 23. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data sikap ilmiah 

dan hasil belajar distribusi normal atau tidak,  dengan ketentuan bahwa 

data berdistribusi normal bila kriteria signifikansi >0,05. 

b. Uji homogenitas kedua kelas dilakukan dengan menggunakan Uji 

Lavene’s yang dibantu dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 23. 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua data sikap 

ilmiah dan hasil belajar  tersebut memiliki varians yang homogen atau 

tidak, dengan ketentuan bahwa kedua kelompok data memiliki varians 

yang homogen bila kriteria signifikansi >0,05. 

2. Uji Hipotesis 

Apabila hasil uji prasyarat analisis statistik menyatakan bahwa semua data 

berdistribusi normal dan homogen maka pengujian selanjutnya dilakukan 

dengan menggunakan uji ANCOVA Analysis of Covariance (ANCOVA). 

I. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu dan Jadwal Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan November sampai dengan 

bulan Juli 2019 mulai dari tahap persiapan sampai akhir. Adapun rencana 

jadwal kegiatan penelitian sebagai mana yang tercantum pada Tabel  3.8. 
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2. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di kelas XI MIPA SMA Negeri 9 Kota Tasikmalaya 

yang beralamatkan di Jalan Leuwi Dahu, Parakannyasag, Indihiang, 

Tasikmalaya, Jawa Barat 46111 (Gambar 3.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Lokasi Penelitian 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Tabel 3.8 

Jadwal Kegiatan 

No 
Kegiatan 

Penelitian 

Sep’18 Okt’18 Nov’18 Des’18 Jan’19 Feb’19 Mar’19 Apr’19 Mei’19 Juni’19 Juli’19 Agu’19 

Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 

Mendapat 

SK 

bimbingan 

skripsi 

                                                

2. 

Mengajukan 

judul/ 

masalah 

penelitian 

                                                

3. 

Menyusun 

dan 

bimbingan 

proposal 

                           

 

                     

4. 
Seminar 

proposal 

                                                

5. 

Penyempurn

aan  

proposal 

                        

 

                        

6. 

Uji coba 

instrumen 

penelitian 
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7. 

Penerapan 

model 

pembelajara

n, pengujian 

posttest, 

pretest 

                                                

8. 
Pengolahan 

data 

                                                

9. 
Penyusunan 

skripsi 

                                                

10

. 

Bimbingan 

skripsi 

                                                

11

. 
Ujian skripsi 

                                                

12

. 

Penyempurn

aan skripsi 

                                                


