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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2018 semester genap 

tahun ajaran 2017/2018 di kelas XIMIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XIMIPA (Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar tahun 

ajaran 2017/2018. Sedangkan objek penelitian ini adalah analisis literasi sains 

siswa kelas XI pada materi koloid di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Kampar. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XIMIPA 

(Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) di Sekolah Menengah Atas Negeri 

1 Kampar semester genap tahun ajaran 2017/2018. Sampel untuk penelitian 

ini adalah kelas XIMIPA1. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah Purposive Sampling. Purposive sampling adalah suatu cara 

pengambilan sampel yang berdasarkan pada pertimbangan atau tujuan 

tertentu,
46

  atau purposeful sample yaitu sampel yang dipilih untuk mencapai 
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tujuan penelitian tertentu.
47

 Pemilihan sekelompok sabjek dalam purposive 

sampling, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai 

sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya.
48

 Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan sampel 

pada penelitian ini diantaranya; keterbatasan waktu, tenaga, dan dana 

sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Sampel yang 

diambil peneliti telah mempelajari materi koloid dengan pendekatan literasi 

sains, pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel 

yang diperlukan sebanyak 30 siswa. 

D. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah cross-sectional survey design yang umum 

digunakan dalam dunia pendidikan. Dalam penelitian tersebut peneliti 

mengumpulkan data dalam satu waktu.
49

 Cross-sectional adalah istilah yang 

berkaitan dengan penetapan rancangan waktu dalam pelaksanaan penelitian.
50

 

Rancangan penelitian lintas-seksional (The Cross-sectional design) 

berfokus pada pendeskripsian karakteristik dari suatu populasi atau perbedaan 

antara dua atau lebih populasi pada satu titik waktu.
51

 Desain penelitian 

Cross-sectional survey design pada penelitian ini adalah peneliti melakukan 

survei untuk menentukan tingkatan literasi sains peserta didik di Sekolah 
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49
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50
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Menengah Atas Negeri 1 Kampar dengan cara mengumpulkan data dalam 

satu waktu, yaitu memberikan soal tes kepada sampel. 

E. Prosedur Penelitian  

Langkah-langkah dari penelitian adalah: 

a. Tahap persiapan 

1. Menetapkan sampel penelitian yaitu siswa kelas XIMIPA (Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam) Sekolah Menengah Atas 1 Kampar Tahun 

pelajaran 2017/2018 sebagai subjek penelitian. 

2. Memilih pokok bahasan  yang akan di analisis pada materi koloid. 

3. Mempersiapkan instrumen pengumpulan data yaitu soal berupa tes dan 

nontes. 

b. Tahap pelaksanaan 

1. Membagikan kepada siswa soal tes literasi sains aspek nominal, 

fungsional, konseptual, dan multidimensional. 

2. Melakukan wawancara dengan sampel yang telah mengerjakan tes. 

c. Tahap akhir 

1. Data akhir (nilai dari tes soal) akan dianalisis dengan menggunakan 

teknik statistik deskriptif. 

2. Menganalisis hasil wawancara  

3. Pelaporan hasil penelitian.
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tes  

Tes adalah sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan 

dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau 

mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Respon peserta 

tes terhadap sejumlah pertanyaan maupun pernyataan menggambarkan 

kemampuan dalam bidang tertentu.
52

 Data  kuantitatif adalah data angka 

yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan, peristiwa atau 

gejala sesuatu.
54

 

Pada penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah tes 

subjektif. Tes subjektif, pada umumnya berbentuk uraian (esai).  Tes 

bentuk uraian adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas 

yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara 

mengekspresikan pikiran peserta tes.
 
Ciri-ciri pertanyaannya didahului 

dengan kata seperti: uraian, jelaskan, bandingkan, mengapa, bagaimana, 

simpulkan, dan sebagainya.
55

  Kelebihan dan kekurangan soal tes adalah 

sebagai berikut: 
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a. Kelebihan Tes Uraian 

1) Dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang 

komplek.Meningkatkan motivasi peserta tes untuk belajar 

dibandingkan bentuk tes objektif. 

2) Mudah disiapkan dan disusun, sehingga tidak membutuhkan 

waktu yang lama bagi guru untuk mempersiapkannya. 

3) Tidak banyak kesempatan untuk berspekulsi atau untung-

untungan. 

4) Mendorong responden untuk berani menggunakan pendapat 

serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. 

5) Memberikan kesempatan kepada responden untuk mengutarakan 

maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. 

b. Kekurangan Tes Uraian 

1) Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengoreksi 

jawaban dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. 

2) Jawaban peserta tes kadang-kadang disertai bualan. 

3) Kemampuan menyatakan pikiran secara tertulis menjadi hal 

yang paling utama untuk membedakan prestasi belajar antara 

responden. 

Teknik pengukuran dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

menghitung persentase data dari soal tes yang berkaitan dengan 

materi koloid sesuai dengan soal tes PISA. Lembar jawaban uraian 

(esai) dikategorikan berdasarkan rubrik penilaian. Penilaian mengacu 
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pada pedoman penskoran.
56

 Kemudian mencari kecenderungan 

sentral antara lain, mean, standar deviasi, median, dan modus.
57

 

Tabel III.1 Penilaian Indikator Setiap Soal Tes 

Indikator 

Literasi 

Sains 

Domain 

Literasi 

Kimia 

yang 

Diukur 

Aspek 

Kecaka

pan 

yang 

Spesifik 

Indikator 

soal 

Tingkat 

Kognitif  

Nomor 

Soal 

Skor 

Maks

imal  

 

Literasi 

nominal  

 

Konten 

 

Mengen

ali 

konsep 

kimia 

 

Menentukan 

macam-

macam 

campuran 

C2 1 4 

Menentukan 

klasifikasi 

sistem koloid 

C2 2 4 

Menentukan 

sifat-sifat 

koloid 

C2 3 4 

Menentukan 

kegunaan 

koloid dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

C2 4 4 

Literasi 

fungsion

al  

Konten Kema

mpuan 

mende

finisik

an/ 

menjel

askan 

konsep 

kimia 

 

Menentukan 

perbedaan 

larutan, 

koloid, dan 

suspensi 

berdasarkan 

ukuran 

partikel 

C2 5 5 

Mengemukak

an sifat optik 

koloid 

C2 6 5 

Mengemuka

kan fungsi 

koloid 

pelindung, 

serta proses 

pembuatan 

koloid 

C2 7 5 

Mengidentifi

kasi sifat 
C4 8 5 
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(Yogyakarta: Ar-Razi Media,2014). Hal: 95 
57

 Anas Sudijono. Op Cit. Hal: 82-152 



39 
 

 

 

Indikator 

Literasi 

Sains 

Domain 

Literasi 

Kimia 

yang 

Diukur 

Aspek 

Kecaka

pan 

yang 

Spesifik 

Indikator 

soal 

Tingkat 

Kognitif  

Nomor 

Soal 

Skor 

Maks

imal  

kinetik 

koloid (gerak 

Brown) 

Literasi 

konseptu

al  

Konten 

dan 

konteks 

Kemam

puan 

untuk 

menghu

bungka

n 

penjelas

kan 

kimia 

dari 

fenome

na 

sehari-

hari. 

 

Menganalisis 

sifat interaksi 

antara fase 

terdispersi 

dengan 

medium 

pendispersi 

koloid 

liofilik dan 

koloid 

liofobik. 

C4 9 6 

Menganalisis  

kegunaan 

koloid dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

untuk 

penjernihan 

air 

C2 10 6 

Menganalisis 

kegunaan 

koloid dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

C4 11 6 

Menjelaskan 

proses 

pembuatan 

koloid cara 

dispersi 

peptisasi 

C3 12 6 

Literasi 

multidim

ensional  

Konteks 

dan 

keteram

pilan 

analisis 

Kecaka

pan 

mengan

alisis 

paragraf

. 

 

Menganalisis 

sifat  koloid 

koagulasi. 

C4 13 7 

Menjelaskan 

jenis koloid 

asap 

berdasarkan 

fase 

terdispersi 

dan medium 

pendispersin

ya serta 

C4 14 8 
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Indikator 

Literasi 

Sains 

Domain 

Literasi 

Kimia 

yang 

Diukur 

Aspek 

Kecaka

pan 

yang 

Spesifik 

Indikator 

soal 

Tingkat 

Kognitif  

Nomor 

Soal 

Skor 

Maks

imal  

bahaya asap 

bagi tubuh 

Menganalisis 

paragraf 

mengenai 

jenis-jenis 

koloid 

C4 15 7 

Menyelesaik

an 

permasalahan 

lingkungan 

akibat 

pencemaran 

dari koloid 

C3 16 8 

Jumlah skor total 90 
 

Skor Total  =   
                          

             
              

Sehingga;  

Skor Total =  
  

  
              

2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog 

secara lisan antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diinterviu dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. wawancara merupakan alat yang sangat baik 

untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, 

motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya. Fungsi 

wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai metode pelengkap.  
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Dengan kata lain informasi yang diperoleh dari hasil wawancara 

digunakan sebagai pelengkap terhadap informasi yang diperoleh 

dengan menggunakan metode lain.
58

 Wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai pelengkap informasi terhadap 

analisis literasi sains siswa kelas XI pada materi koloid di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kampar, yang mana peneliti mewawancarai 

tiga sampel yang telah melaksanakan tes, peneliti menanyakan 

mengenai empat indikator tingkatan literasi sains, yaitu meliputi 

indikator literasi nominal, fungsional, konseptual, dan 

multidimensional. Adapun kelebihan dan kekurangan wawancara 

adalah sebagai berikut: 

a. Kelebihan Wawancara 

1) Wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa 

membaca dan menulis 

2) Jika ada pertanyaan yang bellum dipahami, pewawancara 

dapat segera menjelaskannya 

3) Pewawancara dapat segera mengecek kebenaran jawaban 

responden dengan mengajukan pertanyaan pemanding atau 

dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden 
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b. Kekurangan Wawancara 

1) Karena wawancara dilakukan secara perseorangan, 

pelaksaannya menuntut banyak waktu, tenaga, dan biaya 

apabila ukuran sampel cukup besar. 

2) Faktor bahasa, baik dari pewawancara maupun responden 

sangat memengaruhi hasil atau data yang diperoleh. 

3) Sering terjadi wawancara dilakukan bertele-tele. 

4) Wawancara menuntut kerelaan dan kesediaan responden untuk 

menerima dan menjalin kerja sama yang baik dengan 

pewawancara. 

5) Wawancara menuntut penyesuaian diri secara emosional atau 

mental psikis antara pewawancara dan responden 

6) Hasil wawancara banyak bergantung pada kemampuan 

pewawancara dalam menggali, mencatat, dan menafsirkan 

setiap jawaban. 

7) Wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang 

kecil. 

8) Kehadiran pewawancara mungkin akan mengganggu respon.
59

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 
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notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
60

 Kegunaan 

dokumentasi pada penelitian ini adalah untuk mengetahui arsip atau 

dokumen-dokumen yang berkenaan dengan sekolah, seperti: sejarah 

sekolah, administrasi sekolah, kurikulum sekolah, data peserta didik, 

nilai ulangan peserta didik, dan lain sebagainya. Kelebihan dan 

kekurangan dokumentasi adalah sebagai berikut: 

c. Kelebihan Dokumentasi 

1) Pilihan alternatif 

2) Tidak reaktif 

3) Untuk penelitian data yang menjangkau jauh ke masa lalu 

4) Menganbil sampel yang lebih besar dengan biaya yang relatif 

kecil 

b. Kekurangan Dokumentasi 

1) Bias 

2) Tersedia secara selektif 

3) Tidak komplet 

4) Format tidak baku
61

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Instrumen 

Analisis kualitas tes merupakan suatu tahap yang harus 

ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes. Tujuan analisis 

soal adalah untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang 
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baik, dan soal yang jelek. Dengan analisis soal dapat diperoleh 

informasi tentang kejelekan sebuah soal dan petunjuk untuk 

melakukan perbaikan. Untuk mengetahui apakah suatu tes yang 

digunakan termasuk baik atau kurang baik, maka perlu dilakukan 

analisis kualitas tes yaitu dengan cara validitas dan reabilitas. 

a. Validitas Tes  

Validitas tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

validitas isi (content validity). Sebuah tes dikatakan memiliki 

validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar 

dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena 

materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum maka validitas isi 

ini sering juga disebut validitas kurikuler.
62

 

Oleh karena itu untuk mendapatkan instrumen yang valid, 

maka soal tes dan lembar observasi yang akan diujikan tersebut 

harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dosen pembimbing 

yakni Ibu Miterianifa, M.Pd, Ibu Dra, Fitri Refelita, M.Si, dan guru 

bidang studi kimia yang mengajar dikelas sampel yakni Ibu 

Ariyani Sukri, S.Pd. Untuk validitas empiris instrumen tes 

penelitian dapat diketahui dengan melakukan analisis faktor, yaitu 

dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen dengan skor 

totalnya. Hal ini bisa dilakukan dengan korelasi product moment, 

untuk menentukan koefisien korelasi tersebut digunakan rumus 
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korelasi product moment dari Carl Pearson dengan deviasi atau 

simpangan sebagai berikut.
63

 

    = 
   

√   (   )   (    )
 

 Keterangan:  

 rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

 Σxy= jumlah perkalian antara x dengan y 

 x
2
  = kuadrat dari x             

y
2
 = kuadrat dari y       

Kriteria yang digunakan untuk menentukan validitas butir 

soal adalah: 

Tabel III.2 Koefisien Korelasi Product Moment
64

 

Besarnya r Interpretasi 

0,81 - 1,00 Sangat tinggi 

0,61 -  0,79 Tinggi  

0,41 -  0.59 Cukup 

0,21 - 0,39 Rendah  

0,00 - 0,19 Sangat rendah 

Sumber: Zainal Arifin (2016) 

b. Reliabilitas Tes  

Reliabilitas instrumen tes adalah instrumen yang apabila 

digunakan untuk menjaring data dari subjek penelitian 

menghasilkan data walaupun dilakukan pengambilan secara 

berulang. Instrumen yang sudah reliabel (dapat dipercaya) akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya pula, suatu alat instrumen 
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dikatakan baik bila reliabilitasnya tinggi. Ada beberapa teknik 

untuk menghitung reabilitas suatu instrumen, adapun teknik yang 

digunakan oleh peneliti dalam menentukan reliabilitas sebuah 

instrumen dengan menggunakan rumus Alpha sebagai berikut:
65

 

 r11 = ( 
 

   
) ( 

   
 

  
 ) 

keterangan: 

r11 = koefisien reliabilitas 

k   = cacah butir 

Si  = varian skor butir 

St  = varians skor total  

Adapun kriteria reabilitas tes yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel III.3 Kriteria Reliabilitas
66

 

Reliabilitas Tes Kriteria 

r11 ≤ 0,20 Sangat rendah 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah  

0,40 < r11 ≤ 0.60 Cukup 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,80 < r11 ≤ 1,00  Sangat tinggi 

Sumber: Miterianifa dan Mas’ud (2016) 

c. Tingkat Kesukaran Soal Tes 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau 

tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang 

siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaiknya soal 

yang tidak terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus 
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asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena 

diluar jangkauannnya. Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal 

rumus yang digunakan yaitu:
 67

 

  P = 
 

  
 

Keterangan:  

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Tabel III.4 Kriteria Tingkat Kesukaran Soal. 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 

Perbandingan persentasenya (%) bisa dibuat 3-4-3, artinya 

30% soal mudah, 40% soal sedang, dan 30% lagi soal dengan 

kategori sukar. Perbandingan lain yang termasuk sejenis dengan 

diatas misalnya 3-5-2, artinya 30% soal kategori mudah, 50% soal 

kategori sedang, dan 20% soal kategori sukar.
68

 Maksud adalah 

jika soal yang dibuat memiliki persentase tingkat kesukaran yang 

baik adalah jika soal tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah, 

sehingga dalam pembuatan soal lebih baik menggunakan kriteria 

3-4-3 (30% soal mudah, 40% soal sedang, dan 30% soal dengan 
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kategori sukar) atau 3-5-2 (30% soal kategori mudah, 50% soal 

kategori sedang, dan 20% soal kategori sukar). 

d. Daya Pembeda Soal Tes 

Daya pembeda adalah angka yang menunjukkan perbedaan 

kelompok tinggi dengan kelompok rendah. untuk mengetahui 

daya beda item soal digunakan rumus sebagai berikut:
69

 

DP = 
      
 

 
  
  

Keterangan:  

DP = daya pembeda 

BA = jumlah siswa pada kelompok atas yang menjawab benar. 

BB = jumlah siswa pada kelompok bawah yang menjawab benar. 

N  = jumlah seluruh siswa 

2. Analisis Data Penelitian 

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian 

masing-masing instrumen dianalisis secara terpisah. Lembar jawaban 

uraian (esai) dikategorikan berdasarkan rubrik penilaian. Setelah 

dikategorikan berdasarkan skor maka setiap instrumen dianalisis lebih 

lanjut menggunakan statistik deskriptif yaitu menentukan 

kecenderungan sentral antara lain, mean, standar deviasi, median, dan 

modus.  Adapun tekniknya adalah sebagai berikut: 
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a. Menganalisis hasil tes 

Untuk soal tes penskoran mengacu pada pedoman 

penskoran.
70

 Kemudian mencari kecenderungan sentral antara lain, 

mean, standar deviasi, median, dan modus.
71

 

1) Menghitung nilai Mean 

Mean atau rata-rata merupakan suatu bilangan tunggal yang 

diperlukan untuk mewakili nilai sentral dari sebuah 

distribusi.
72

 Nilai mean dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

 Mx = 
  

 
 

Keterangan: 

Mx = mean yang kita cari 

ΣN = jumlah dari hasil perkalian antara masing-masing skor 

dengan frekuensinya. 

N = number of cases 

2) Menghitung nilai standar deviasi 

Nilai standar deviasi dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

 AD = 
   

 
 

Keterangan: 

AD = Average Deviation (deviasi rata-rata) 

                                                           
70

 Kusaeri. Op Cit. Hal: 95 
71

 Anas Sudijono. Op Cit. Hal: 82-152 
72

 Soegiarto Mangkuatmodjo. Op Cit. Hal: 77 
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Fx = jumlah hasil perkalian antara deviasi tiap-tiap skor 

dengan frekuensi masing-masing skor tersebut. 

N = number of cases 

3) Menghitung nilai median 

Median merupakan nilai yang membagi serangkaian nilai 

variabel (data) sedemikian rupa sehingga setengah dari 

rangkaian itu mempunyai nilai yang lebih kecil dari atau sama 

dengan nilai median. Sedangkan setengahnya lagi memiliki 

nilai yang sama dengan atau lebih besar dari nilai median. 

Median dapat juga disebut rata-rata letak karena yang menjadi 

dasar penentuannya adalah letak variabel bukan nilainya.
73 

Nilai median dapat dihitung menggunakan rumus: 

 N = 2n + 1,  nilai rata-rata pertengahan data yang demikian 

itu terletak antara bilangan yang ke-n dan ke(n+1). 

4) Menghitung nilai modus 

Modus dari suatu kelompok yang diobservasi adalah nilai 

variabel (atribut) yang memiliki frekuensi tertinggi.
74

 nilai 

modus adalah suatu skor yang mempunyai frekuensi paling 

banyak, dengan kata lain, skor atau nilai yang memiliki 

frekuensi maksimal dalam distribusi data. 

5) Persentase kemampuan literasi sains siswa dihitung 

menggunakan rumus : 

                                                           
73

 Soegiarto Mangkuatmodjo. Op Cit. Hal: 89 
74

 Ibid. Hal: 93 
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S = 
 

 
  x 100 

Keterangan: 

% = persentase kemampuan literasi sains 

R = skor yang diperoleh dari jawaban yang benar 

N = jumlah skor maksimum dari tes 

Sehingga persentase nilai siswa dikelompokan ke 

dalam kriteria sebagai berikut: 

Tabel III.5 Kriteria Persentase Penilaian Kemampuan 

Literasi sains Siswa
75

 

No Rentang Nilai     Kriteria 

 1 80 – 100% Sangat Baik 

 2  66– 79 % Baik  

 3 56 –65% Cukup 

 4 40 – 55% Kurang  

 5 30 – 39%   Sangat Kurang Baik 

   Sumber: dimodifikasi dari Purwanto, 1990: 103) 

Teknik Pengolahan Data Penelitian 

 

Teknik pengolahan data untuk tes literasi sains siswa didasarkan pada 

tes hasil belajar. Langkah-langkahnya sebagai berikut:
76

  

1. Perhitungan hasil tes siswa  

a. Memberikan skor pada setiap jawaban hasil tes siswa.  

b. Menghitung jumlah skor benar dari tiap butir soal yang diperoleh 

siswa.  

c. Mengubah skor jawaban ke dalam bentuk nilai dalam skala 0-100.  

NS  =   
                          

          
   100  

                                                           
75

 Rizki Samty Ayuningtyas. ( Profil Kompetensi Literasi Sains Siswa Berdasarkan The 

Programme for International Student Assesment (PISA) pada Konten Biologi (Kuasi Deskriptif 

Kelas IX SMP se-Kecamatan Kedaton di Bandar Lampung). Universitas Lampung 2016. Hal: 33 
76

 Tomi. Op Cit. Hal: 145-146 
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Keterangan:  

NS = nilai siswa  

2.  Menghitung rata-rata nilai indikator literasi sains dengan menggunakan 

rumus:  

x =
    

 
 

keterangan:  

Σxi = Jumlah nilai seluruh siswa  

n = Banyak siswa  

  = rata-rata nilai indikator literasi sains 

3. Menjumlahkan seluruh persentase setiap indikator yang diperoleh. 

4. Menghitung rata-rata persentase setiap indikator untuk menentukan 

kemampuan literasi sains siswa.  

5. Menganalisis setiap instrumen dianalisis lebih lanjut menggunakan 

statistik deskriptif.
77

 

6. Setelah didapatkan skor siswa hasil analisis data, selanjutnya skor 

dirubah menjadi nilai yang selanjutnya di kelompokan berdasarkan 

kriteria persentase penilaian kemampuan literasi sains siswa pada tabel 

III.5. 

7. Menganalisis hasil wawancara yang diperoleh  

 

Ada empat indikator yang digunakan untuk menentukan tingkatan 

literasi peserta didik diantaranya adalah literasi nominal, literasi 

fungsional, literasi konseptual, dan literasi multidimensional. 

                                                           
77

 Ahmad Ali Irfan Ardiansyah dkk. Op Cit. Hal: 155 
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Tabel III.6  Rancangan Hasil Penelitian 

Indikator 

Literasi 

Sains 
Mean 

Standar 

Deviasi 
Median Modus 

Persentase 

Kemampuan 

Literasi 

Literasi 

Nominal 

     

Literasi 

Fungsional 

     

Literasi 

Konseptual 

     

Literasi 

multidimensi

onal 

     

Sumber Diolah Dari Hasil Penelitian 

Tabel III.6 merupakan data statistik deskriptif literasi sains 

siswa secara keseluruhan yang didapat oleh peneliti setelah melakukan 

penelitian. Yang mana terdapat indikator literasi sains, mean, standar 

deviasi, median, modus, dan persentase kemampuan literasi. Ada 

empat indikator yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan 

penelitian, diantaranya; literasi nominal, literasi fungsional, literasi 

konseptual, dan literasi multidimensional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


