
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan di SMP Gajah Mada Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2012/2013. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester genap 

SMP Gajah Mada Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013 yang 

berjumlah 154 siswa. SMP Gajah Mada Bandar Lampung memiliki jumlah 

yaitu 4 kelas yaitu kelas VIIIA sampai dengan kelas VIIID. Dari banyaknya 

kelas yang ada akan diambil satu kelas sebagai sampel. Dalam penelitian ini, 

pengambilan sampel dilakukan secara acak. Dari pengambilan kelas secara 

acak diperoleh kelas VIIIB yang berjumlah 35 siswa.   

 

C. Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas yaitu (X1) perspsi siswa 

tentang saintis yang diukur dengan menggunakan angket persepsi dan (X2) 

sikap ilmiah siswa yang diukur dengan lembar observer sikap ilmiah siswa. 

Satu variabel terikat (Y) yaitu hasil belajar siswa  yang diukur dengan 

menggunakan tes literasi sains dalam bentuk soal pilihan jamak. Untuk 
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mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaruh variabel bebas (X1) dan 

(X2) terhadap variabel terikat (Y) yang didukung dengan variabel moderator 

(Z) yaitu model pembelajaran Learning Cycle 5E dengan teknik pick up cards 

game. 

 

D. Desain Penelitian 

 

 

Penelitian ini merupakan studi kuasi eksperimen dengan menggunakan satu 

kelas sebagai sampel yaitu kelas VIIIB. Penelitian ini terdiri dari variabel bebas 

yaitu persepsi siswatentang saintis dan sikap ilmiah siswa, variabel terikat yaitu 

hasil belajar IPA fisika siswa, dan variabel moderator yaitu model 

pembelajaran learning cycle 5E dengan teknik pick up cards game. Desain 

eksperimen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah One-Shot Case 

Study. Berikut adalah gambar desain penelitian yang akan digunakan: 

 

 

 

Gambar 3.1. Desain One-Shot Case Study 

Keterangan: 

X =  Treatmen (perlakuan kelas eksperimen dengan menggunakan model   

pembelajaran learning cycle 5E dengan teknik pick up card s game) 

O =  Hasil perlakuan 

                                                                                  

 (Sugiyono, 2010: 110) 

 

 

 

 

 

      X                             O 
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E. Instrumen Penelitian 

 

 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Lembar angket persepsi tentang saintis 

Lembar angket persepsi tentang saintis digunakan untuk melihat 

sejauhmana persepsi siswa terhadap saintis. 

b. Lembar penilaian sikap ilmiah 

Lembar penilaian sikap ilmiah digunakan untuk mengukur sikap ilmiah 

siswa. 

c. Lembar penilaian hasil belajar 

Lembar penilaian hasil belajar digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa. 

 

F.  Analisis Instrumen 

 

 

Sebelum instrumen digunakan dalam sampel, instrumen harus diuji terlebih 

dahulu dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitasis dan anates. Uji 

validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji instrumen persepsi siswa 

tentang saintis dan hasil belajar siswa. Sedangkan,anates digunakan untuk 

menguji instrumen soal permainan pick up cards game. 

 

1. Uji Validitas 

 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti. Valid 

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur (ketepatan). Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika 



 

33 

hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara 

hasil tes tersebut dengan kriterium. Untuk menguji validitas instrumen 

digunakan rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson 

dengan rumus: 

 

𝑟𝑋𝑌 =  
𝑁Ʃ 𝑋𝑌 −  Ʃ 𝑋 (Ʃ 𝑌)

  𝑁Ʃ 𝑋2 −   Ʃ 𝑋 2 {𝑁Ʃ 𝑌2 −   Ʃ 𝑌 2}
 

Keterangan: 

𝑟𝑋𝑌  = koefesian korelasi yang menyatakan validitass 

𝑋= skor butir soal 

𝑌= skor total 

𝑁= jumlah sampel 

                                                                    (Arikunto, 2008:72) 

 

Dengan kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total lebih 

dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan valid, atau sebaliknya jika 

korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen 

tersebut dinyatakan tidak valid. Dan jika rhitung > rtabel dengan α = 0,05 maka 

koefisien korelasi tersebut signifikan.  

Item yang mempunyai kerelasi positif dengan kriterium (skor total) serta 

korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai 

validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap 

memenuhi syarat adalah kalau r = 0,3. 

(Masrun dalam Sugiyono, 2010: 188) 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS 16.0 dengan kriterium uji bila correlated item–total correlation lebih 
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besar dibandingkan dengan 0,3 maka data merupakan construck yang kuat 

(valid). 

2. Uji Reliabilitas 

 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 

Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen didasarkan pada 

pendapat Arikunto (2008: 109) yang menyatakan bahwa untuk menghitung 

reliabilitas dapat digunakan rumus alpha, yaitu: 

 

r11 
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Di mana: 

r11     = reliabilitas yang dicari 

Σσi
2
 = jumlah varians skor tiap-tiap item 

σt
2
    = varians total 

        (Arikunto, 2008: 109) 

Menurut Sayuti dikutip oleh Sujianto dalam Saputri (2010: 30), kuesioner 

dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien alpha, maka digunakan 

ukuran kemantapan alpha yang diinterprestasikan sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Kuesioner Reliabel 

 

NO 
Nilai Alpha 

Cronbach’s 
Kategori 

1 0,00 – 0,20 Kurang Reabel 

2 0,21 - 0,40 Agak Reabel 

3 0,41 – 0,60 Cukup Reabel 

4 0,61 - 0,80 Reabel 

5 0,80 – 1 Sangat Reabel 
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Setelah instrumen valid dan reliabel, kemudian disebarkan pada sampel 

yang sesungguhnya. Skor total setiap siswa diperoleh dengan menjumlahkan 

skor setiap nomor soal. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

1. Teknik Nontes 

 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi siswa 

tentang saintis  dengan menggunakan angket persepsi siswa tentang saintis 

dalam penelitian ini diperoleh dari hasil peyebaran angket persepsi. Angket 

ini disusun dengan beberapa indikator yaitu jenis kelamin, penghasilan yang 

didapat, kebiasaan seorang saintis, dan tentunya dipengaruhi oleh perasaan 

senang / tidak senangnya seseorang terhadap saintis. Angket yang diberikan 

langsung kepada siswa yang terdiri dari 15 pernyataan yang terdiri dari lima 

pilihan jawaban, yaitu: 

(1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Ragu-ragu, (4) Tidak setuju, dan (5) Sangat 

tidak setuju.  

Untuk pernyataan positif, urutan nilainya adalah sangat setuju = 5, setuju = 

4, ragu-ragu = 3, tidak setuju = 2, dan sangat tidak setuju = 1.  Sedangkan 

untuk pertanyaan negatif urutan nilainya adalah sangat setuju = 1, setuju = 

2, ragu-ragu = 3, tidak setuju = 4, dan sangat tidak setuju = 5.   

Data interval tersebut dapat dianalisis dengan menghitung jumlah skor 

setiap nomor dari jawaban siswa. Jika jumlah skor siswa antara 55 ≤ X ≤ 75, 

maka persepsi siswa tentang saintis baik, jika jumlah skor siswa 35 ≤ X < 55 
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maka persepsi siswa tentang saintis cukup baik, dan jika jumlah skor siswa 

15 ≤ X < 35 maka persepsi siswa tentang saintis kurang baik.  

 

Kriteria penilaian tersebut sesuai dengan kriteria penilaian menurut 

Direktorat Pembinaan SMA (2010: 59): 

Tabel 3.2. Kriteria Penilaian Skala Likert 

Rentang Skor Kriteria 

Mi + SDi ≤ M ≤ Mi + 3,0 Sdi Baik 

Mi – SDi ≤ M < Mi + Sdi Cukup Baik 

Mi – 3 SDi ≤ M < Mi – Sdi Kurang Baik 

 

Mi = ½ (skor maks + skor min) 

 

SDi = 1/6 (skor maks – skor min) 

Keterangan :  

Mi  : Mean ideal 

M   : Mean 

Sdi : Standar Deviasi ideal 

 

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010: 199). Angket 

digunakan bila responden jumlahnya besar dapat membaca dengan baik, dan 

dapat mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia.  

 

Sikap ilmiah siswa dinilai dengan menggunakan lembar observasi penilaian 

sikap ilmiah yang  dinilai dari 7 indikator  sikap yaitu memiliki rasa 

keterbukaan, objektif, teliti, kedisiplinan, kerjasama, kejujuran dan 

tanggung jawab. Skala penilaian sikap ilmiah dibuat dengan rentangan dari 
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1 sampai dengan  5. Penafsiran angka-angka tersebut adalah sebagai berikut: 

1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = cukup. 4= baik, dan 5 = amat baik. 

 

skor maksimum   = 5 ( skor maks setiap indikator) X 7 ( indikator) 

        = 35 

 

Nilai sikap ilmiah dapat  diberikan dalam bentuk huruf, oleh karena itu  

total skor yang telah diperoleh  harus dikonversi.    

 

Konversi  Nilai    =   
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 x 100 

Tabel 3.3. Konversi Nilai Sikap Ilmiah 

 

Skor Total 
NILAI KONVERSI Kategori 

 Angka Huruf 

29 – 35 

21 - 28 

14 - 20 

7 – 13 

81 - 100 

61 - 80 

41 - 60 

20 – 40 

A 

B 

C 

D 

Amat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

         (Depdiknas, 2006: 27) 

 

2. Teknik Tes 

 

Tes diberikan kepada siswa dalam bentuk tes tertulis untuk mendapatkan 

data kognitif tentang hasil belajar fisika siswa. Dari kelompok yang 

diberikan perlakuan yaitu pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran learning cycle 5E dengan teknik pick up cards game. Tes 

tertulis siswa diberikan diakhir pembelajaran (posttest), yang berupa tes 

uraian berjumlah 10 soal, dan setiap nomor memiliki skor 20. Dengan tes 

uraian ini maka akan menuntut kemampuan siswa untuk dapat 

mengorganisir, menginterprestasikan, menghubungkan pengertian-
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pengertian yang telah dimiliki, sehingga sangat cocok untuk menguji hasil 

belajar fisika siswa. Siswa akan meperoleh suatu skor yang besarnya 

ditentukan dari banyaknya soal yang dapat dijawab dengan benar.  

 

Untuk mempermudah dalam pengolahan data skor yang diperoleh dibuat 

dalam bentuk nilai dengan rumus:  

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
𝑥100 

 Sudjana (2005: 318) 

 

H. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

1. Teknik Analisis Data  

 

Teknik analisis data dilakukan dengan SPSS 16.0 untuk menganalisis data. 

Data yang diperoleh adalah data yang berbentuk skala interval. Adanya 

probabilitas pada pengambilan sampel untuk digeneralisasikan maka untuk 

menganalisis data interval tersebut digunakan statistik interferensial untuk 

menguji hipotesis penelitian. 

 

2. Pengujian Hipotesis 

 

a. Uji Normalitas 

 

Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi 

normal, dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik kolmogrov 

smirnov. Caranya adalah menentukan terlebih dahulu hipotesis 

pengujiannya yaitu: 
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Ho : data tidak terdistribusi secara normal. 

H1 : data terdistribusi secara normal. 

Dasar dari pengambilan keputusan uji normalitas, dihitung menggunakan 

program pada komputer yaitu menggunakan program SPSS 16.0 dengan 

metode kolmogrov smirnov berdasarkan pada besaran probabilitas atau 

nilai 𝑎𝑠𝑦𝑚𝑝. 𝑠𝑖𝑔  2 − 𝑡𝑖𝑙𝑒𝑑 , nilai 𝛼 yang digunakan adalah 0,05 dengan 

pedoman pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1. Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 maka H0 

diterima dengan artian bahwa data tidak terdistribusi secara normal. 

2. Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka H1 

diterima dengan artian bahwa data terdistribusi normal. 

 

b. Uji Linearitas 

 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini 

biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi 

linear.  Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.0 

dengan metode Test for Linearity pada taraf signifikan 0, 05. Dua 

variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi 

(Linearity) kurang dari 0, 05. 
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c. Uji Regresi Linear Sederhana 

 

Uji regresi linear sederhana dilakukan untuk menghitung persamaan 

regresinya. Dengan menghitung persamaan regresinya maka dapat 

diprediksi seberapa tinggi nilai variabel terikat jika nilai variabel bebas 

diubah-ubah serta untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat apakah positif atau negatif. 

𝑌′ = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Dengan: 

𝑎 =  
  𝑦   𝑥2 −   𝑥   𝑥𝑦 

𝑛  𝑥2 −   𝑥 
2  

𝑏 =  
𝑛  𝑥𝑦 −   𝑥   𝑦 

𝑛  𝑥2 −   𝑥 
2  

Priyatno (2010: 55)  

 

Untuk memudahkan dalam menguji hubungan antara variabel dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 16.0. Kriteria uji yang digunakan 

adalah jika thitung > dari ttabel maka H1 diterima. 

 

d.  Uji Regresi Linier Berganda 

 

Untuk mengetahui efisiensi perhitungan analisis data Uji Regresi Linier 

Berganda digunakan Aplikasi Program SPSS 16.0. Kriteria uji yang 

digunakan adalah jika Fhitung > dari Ftabel maka terima H1. Selanjutnya 

dengan adanya pertimbangan efesien perhitungan analisis data uji 

analisis regresi linear sederhana digunakan aplikasi program SPSS 160. 
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Persamaan yang harus diselesaikan dalam regresi linear berganda, yaitu: 

𝒀′ = 𝒂 + 𝒃𝟏𝑿𝟏 +  𝒃𝟐𝑿𝟐 +… 𝒃𝒏𝑿𝒏 

Keterangan : 

Y’  = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X1, X2, Xn  = Variabel independen 

𝑎   = Konstanta (nilai 𝑌′ apabila X1, X2,….,Xn = 0) 

b1, b2, bn      = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

 

 

e. Analisis Korelasi 

 

 

1. Analisis Korelasi Sederhana 

 

 

Digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel 

dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Menurut  Sugiyono 

(2007) pedoman untuk memberikan interprestasi koefisien korelasi 

sebagai berikut :  

0,00 – 0,199 : sangat rendah 

0,20 – 0,399 : rendah 

0,40 – 0,599 : sedang 

0,60 – 0,799 : kuat 

  0,80 – 1,000 : sangat kuat 

 

2. Analisis Korelasi Ganda 

 

 

Analisis korelasi ganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

dua atau lebih independen (X1,X2,..Xn) terhadap variabel dependen (Y) 

secara serentak. Koefisien ini menunjukan seberapa besar hubungan 

yang terjadi antara variabel independen secara serentak terhadap 

variabel dependen. Nilai R berkisar anatara 0 sampai, nilai semakin 

mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya 
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nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin 

lemah. 

 

Rumus korelasi ganda dengan dua variable independen adalah: 

𝑅𝑦. 𝑥1𝑥2 =  
 𝑟𝑦𝑥1 2 +  𝑟𝑦𝑥2 2 − 2  𝑟𝑦𝑥1   𝑟𝑦𝑥2  𝑟𝑥1𝑥2 .

1 −  𝑟𝑥1𝑥2 2
 

 

           (Priyanto,2010:65) 

 

Dimana : 

𝑅𝑦. 𝑥1𝑥2   : korelasi variable X1 dan X2 secara bersama–sama. 

𝑟𝑦𝑥1     : korelasi sederhana antara X1 dengan Y 

𝑟𝑦𝑥2         : korelasi sederhana antara X2 dengan Y 

 

 

Menurut sugiono(2007) pedoman untuk memberikan interprestasi 

koefisien korelasi sebagai berikut: 

0,00 – 0,199 : sangat rendah 

0,20 – 0,399 : rendah 

0,40 – 0,599 : sedang 

0,60 – 0,799 : kuat 

0,80 – 1,000 : sangat kuat 

 

 

f. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t) 

 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variable 

independen secara parsial berpengaruh signitifikan terhadap variable 

dependen. 

Rumus hitung pada analesis regresi adalah :  

t hitung = 
𝑏  𝑖

𝑆𝑏𝑖
 

                                                                    (Priyanto,2010: 68) 
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Dimana: 

bi : Koefisien regresi variabel independen 

Sbi : Standar error variabel i 

 

Hipotesis pertama 

 

Ho :   Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan persepsi 

siswa tentang saintis terhadap hasil belajar IPA fisika siswa 

melalui model pembelajaran learning cycle 5E dengan teknik pick 

up cards game. 

H₁ :   Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan persepsi siswa 

tntang saintis terhadap hasil belajar IPA fisika siswa melalui 

model pembelajaran learning cycle 5E dengan teknik pick up 

cards game. 

Hipotesis kedua 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sikap ilmiah 

siswa terhadap hasil belajar IPA fisika siswa melalui model 

pembelajaran learning cycle 5E dengan teknik pick up cards 

game. 

H₁ :  Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sikap ilmiah siswa 

terhadap hasil belajar IPA fisika siswa melalui model 

pembelajaran learning cycle 5E dengan teknik pick up cards 

game. 

 

 



 

44 

Kriteria pengujian: 

Ho diterima jika t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel dan  Ho ditolak jika t hitung 

< t tabel atau  t hitung > t tabel  

 

g. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama–sama (Uji F) 

 

 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(X1,X2…Xn) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variable independen (Y). 

 

Hipotesis ketiga 

Ho :   Tidak terdapat pengaruh hubungan yang positif dan signifikan 

antara persepsi siswa tentang saintis dan sikap ilmiah siswa 

terhadap hasil belajar IPA fisika siswa melalui model pembelajaran 

learning cycle 5e dengan teknik pick up cards game. 

H₁ :   Terdapat pengaruh hubungan yang positif dan signifikan antara 

persepsi siswa tentang saintis pengaruh sikap ilmiah siswa terhadap 

hasil belajar IPA fisika siswa melalui model pembelajaran learning 

cycle 5e dengan teknik pick up cards game. 

 

Kriteria pengujian: 

Ho diterima jika F hitung ≤ F tabel dan Ho ditolak jika F hitung > F 

tabel  


