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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hasil ini yaitu dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada angka 

yang diambil dari angket dan soal yang disebar ke responden, pengunaan pendekatan 

kuantitatif dikarenakan pada penelitian ini penerapannya pada data-data numerical 

(angka) dengan menggunakan metode survey (Sugiyono, 2010, 87).  

1.2.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.2.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTsN 1 Konawe Selatan, yang berlokasi di Jl. 

KH. Agus Salim Desa Lambusa.  

1.2.3. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, dari bulan Januari sampai Maret. 

2020. 

 

1.3.  Variabel dan Desain Penelitian 

1.3.2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian menurut adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh  
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peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini 

terdapat 2 variabel yaitu: 

1. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel terikat.   

Dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu kemampuan literasi sains. 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. 

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah sikap peduli lingkungan 

(Sugiyono, 2010, 165).  

 

1.3.3. Desain Penelitian 

Adapun desain penelitian yang digunakan adalah paradigma sederhana dengan 

satu variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu variabel X dan Variabel Y, dapat 

dilihat pada Gambar sebagai berikut : 

 

            

           Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Keterangan : 

X : Variabel bebas dengan simbol X yaitu kemampuan literasi sains 

Y : Variabel terikat dengan simbol Y yaitu sikap peduli lingkungan 

 

 

 

  

X Y 
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1.4.  Populasi dan Sampel Penelitian 

1.4.2. Populasi  

Populasi pada prinsipnya adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan katakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010, 144). 

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 

VIII dan kelas IX MTsN 1 Konawe Selatan, sebanyak 215 siswa. 

 

1.4.3. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari populasi, sebagaimana Sugiyono mengatakan 

bahwa sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi (Sugiyono, 2014: 

118). Adapun pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik “stratified 

random sampling”, mengelompokkan siswa yang dijadikan sampel kedalam kelas. 

Mengenai sistem pengambilan sampel, peneliti mengacu pada pendapat Arikunto 

bahwa: “Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, akan tetapi 

jika subyeknya di atas 100 maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%, 30% 

-50% atau lebih (Arikunto, 2006, 116). Dengan demikian peneliti mengambil 30% 

dari populasi yang ada, sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 65 siswa. 

Berdasarkan hasil penetapan sampel,  dimana kelas VIII B dan kelas VIII C masing-

masing 8 siswa, dan untuk kelas VIII A, VIII D, IX A, IX B, IX C, IX D, IX E, 

masing-masing 7 siswa. 

 

 



 

32 
 

Tabel 3.1 Jumlah Anggota Populasi 

No    Kelas 
Jenis Kelamin Jumlah 

Populasi 
30% 

Jumlah 

Sampel Laki-Laki Perempuan 

1.  VIII A 2 22 24 7.2 7 

2.  VIII B 4 22 26 7.8 8 

3.  VIII C 19 6 25 7.5 8 

4.  VIII D 17 7 24 7.2 7 

5.  IX A 4 19 23 6.9 7 

6.  IX B 4 20 24 7.2 7 

7.  IX C 11 13 24 7.2 7 

8.  IX D 15 8 23 6.9 7 

9.  IX E 19 3 22 6.6 7 

Jumlah  95 120 215 64.5 65 

Sumber : Dokumentasi  Tata Usaha MTsN Negeri 1 Konsel tahun ajaran 2018/2019    

 

Dimana setiap anggota diberi kesempatan yang sama untuk menjadi sampel 

penelitian. Dilakukan teknik acak atau Stratified Random Sampling, karena dalam 

pengambilan sampelnya dilakukan mengambil sampel dengan memperhatikan strata 

(tingkatan) di dalam populasi. Dalam Stratified data sebelumnya dikelompokkan 

kedalam tingkatan tinggi, rendah, sedang/baik, jenjang pendidikan kemudian sampel 

diambil dari tiap tingkatan tersebut secara acak. 

 

1.5.  Teknik Pengumpulan Data  

 Dalam penelitian  ini teknik mengumpulkan datanya dapat diuraikan sebagai 

Berikut  : 

1.5.2. Tes  

 Tes adalah kumpulan pertanyaan ataupun latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 
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dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2014, 198). Tes yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengukur kemampuan literasi sains menggunakan 

soal tes berbentuk pilihan ganda. Adapun tujuan pemberian tes soal literasi sains ini 

adalah untuk mengukur atau mengetahui kemampuan literasi sains yang dimiliki 

siswa.  

 

1.5.3. Angket 

      Angket adalah teknik pengumpulan data dimana responden mengisi 

pertanyaan atau pernyataan lalu kemudian mnegembalikannya kepada peneliti 

(Sugiyono, 2014, 192).  

 Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian menggunakan kuesioner, 

ini adalah model skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap dalam 

suatu penelitian. Dengan penggunaan skala pengukuran, maka nilai variabel yang 

diukur dengan instrument dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih 

akurat, efisien, dan komunikatif. Skala Likert telah banyak digunakan oleh para 

peneliti guna mengukur persepsi atau sikap sseorang (Sukardi, 2014, 146).  

  Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok rang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang 

dapat berupa pernyataan dan pertanyaan (Sugiyono, 2014, 134-135). Jawaban dari 

setiap item isntrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat 

positif sampai negative. Untuk menghitung skala kategori likert,  jawaban diberi 
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bobot atau disamakan dengan nilai kuantitatif 4,3,2,1, untuk yang dimulai dari angka 

empat merupakan pilihan pernytaan positif dan untuk  yang dimulai dari angka satu 

merupakan pernyataan negatif.  

Tabel 3.2 Penskoran Angket 

No Pilihan Jawaban 
Skor jawaban 

(+) 

Skor Jawaban 

(-) 

1. Sangat Sering 4 1 

2. Sering  3 2 

3. Kadang – Kadang 2 3 

4. Tidak Pernah 1 4 

 

1.5.4. Dokumentasi  

Dokumentasi ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi foto-foto, laporan kegiatan, data yang relevan dengan penelitian 

dan sebagainya. Dokumentasi pada penelitian ini, dilakukan untuk mengumpulkan 

data tentang berbagai peristiwa dalam proses penelitian. 

 

1.6.  Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam  

kegiatannya untuk mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

menjadi lebih mudah (Arikunto, 2006, 121). Instrument penelitian adalah suatu alat 

yang dapat digunakan untuk memperoleh mengolah dan menginterpretasikan 

informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan 

pola ukur yang sama (Sofyan Siregar, 2016, 161-162). 

Dari pemaparan di atas tentang instrument penelitian maka peneliti dapat 

memaknai bahwa instrument penelitian adalah suatu alat bantu yang di gunakan 
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untuk mempermudah para peneliti untuk memperoleh, mengolah serta 

menginterprestasikan informasi.    

 

1.6.2. Angket 

Angket adalah teknik yang digunakan untuk mengukur sikap peduli 

lingkungan siswa MTsN 1 Konawe Selatan, sikap peduli lingkungan dapat diukur 

dengan memberikan angket ke responden. Angket adalah salah satu instrumen 

pengumpulan data untuk mengukur sikap peduli lingkungan siswa untuk mengetahui 

kepekaan siswa tehadap lingkungan. 

 Adapun kisi-kisi instrumen pada penelitian ini yaitu dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Angket Sikap Peduli Lingkungan 

Variabel Aspek Indikator 
Nomor Item 

Total 
(+) (-) 

Sikap Peduli 

Lingkungan 

Meningka 

tkan 

Kesehatan 

dan 

Kebersihan 

Lingkungan 

Membersihkan 

Lingkungan Sekolah 

8,  24 4, 21 4 

Membersihkan 

Lingkungan Rumah  

1,  7,  2 

Membuang Sampah 

Pada Tempatnya 

2, 25 20,2

6 

4 

Tidak Mencoret-

coret di Meja atau 

dinding 

29 12 2 

Menyiram kamar 

mandi setelah 

digunakan 

30 17 2 

Usaha 

hemat 

energi 

Menggunakan bahan 

praktek seperlunya  

23 5 2 

Mematikan lampu 

yang tidak 

digunakan  

3 10 2 
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Menutup kran air 

setelah tidak 

digunakan  

6 13 2 

Mematikan lampu 

pada pagi hari 

28 15 2 

Memanfaatk

an kebun 

atau 

pekarangan 

dengan 

tumbuh-

tumbuhan 

Menyiram tanaman 27 18 2 

Memberi pupuk 

pada tanaman  

11 19 2 

Penanggula

ngan dan 

pengelolaan 

sampah 

Mendaur ulang 

sampah  

16 9 2 

Memisahkan sampah 

organik dan 

anorganik 

14 22 2 

Jumlah 15 15 30 

 

Setiap indikator dari tabel kisi-kisi angket di atas selanjutnya akan 

dikembangkan ke dalam beberapa item pernyataan. Adapun instrument yang 

dimaksud dapat dilihat pada lampiran 1 hal 80. 

1.6.3. Tes  

Tes adalah teknik yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi sains 

siswa MTsN 1 Konawe Selatan, kemampuan siswa dapat diukur dengan 

menggunakan soal literasi sains pilihan ganda yang diberikan ke responden yang 

berkaitan dengan materi pencemaran lingkungan.   

Adapun kisi-kisi instrumen pada penelitian ini yaitu dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Angket Literasi Sains  

Variabel Aspek Indikator 
Nomor 

Item 
Total 

Kemampuan 

Literasi Sains 

Aspek 

konteks 

sains 

Melibatkan isu-isu penting 

yang berhubungan dengan 

sains dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

2, 3, 21, 

22, 24, 

25, 28,  

 

 

 

7 

Aspek 

kompetensi 

sains 

Mengindentifikasi isu 

ilmiah 

18, 6, 5, 

10,  

4 

Menjelaskan fenomena 

ilmiah 

19, 7, 16  3 

Menggunakan bukti ilmiah 8, 11, 13, 

12, 15, 

29,    

6 

 Aspek 

pengetahua

n sains 

Memahami fenomena alam  26, 1, 4,  3 

Memahami perubahan-

perubahan yang terjadi 

akibat kegiatan manusia. 

9, 14, 17, 

20, 23, 

27, 30  

7 

Jumlah 30 

 

Setiap indikator dari tabel kisi-kisi angket di atas selanjutnya akan 

dikembangkan ke dalam beberapa item pernyataan. Adapun instrument yang 

dimaksud dapat dilihat pada lampiran 1 hal 82.  

 

1.7.  Validitas dan Reliabilitas  

Sebelum dipergunakan sebagai pengumpul data, instrumen pengetahuan 

lingkungan yang telah disusun terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk mendapatkan  

instrumen yang valid dan  reliabel. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian 

adalah instrumen tes literasi sains dan kuesioner sikap peduli lingkungan. 
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 Langkah-langkah uji validitas dan reliabilitas instrumen tes, secara berturut–

turut diuraikan sebagai berikut: 

 

1.7.2. Validitas Instrumen 

Validitas atau kesahihan adalah menunjukan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur (valid measure if it successfully measure the 

phenomenon) (Sutrisno Hadi, 2012, 126). “ Menurut Arikunto validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument.” Untuk 

mengukur validitas butir soal dalam penelitian ini digunakan rumus person product 

moment adalah: 
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Ket:   

rxy    = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

 x  = jumlah skor butir 

 y  = jumlah skor total 

N      = jumlah sampel  

Tabel 3. 5 Kriteria Validitas 

Rentang Korelasi Kriteria 

rxy ≤ 0,00 Tidak valid 

0,00 < rxy ≤ 0,20 Validitas sangat rendah 

0,20 < rxy ≤ 0,40 Validitas rendah 

0,40 < rxy ≤ 0,60 Validitas sedang 

0,60 < rxy ≤ 0,80 Validitas sedang 

0,80 < rxy ≤ 1,00 Validitas sangat tinggi 
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“Setelah ditentukan rxy  = r hitung kemudian dibandingkan dengan r tabel 

pada taraf signifikan 5 %. Jika rxy>r tabel maka butir soal dinyatakan valid, 

Sedangkan jika rxy<r tabel maka butir soal dinyatakan tidak valid sehingga 

diperbaiki atau dibuang.” 

Tabel 3.6 Hasil Analisis Validitas Uji Coba Soal Literasi Sains 

NO Kriteria soal Nomor soal 
Jumlah 

soal 

1 Valid 
1,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23 

25,26,28,29,30. 
23 

2 Tidak Valid 2,8,10,16,20,24,27 7 

Jumlah 30 

Pehitungan selengkapnya ada pada lampiran 3 hal 89. 

Tabel 3.7 Hasil Analisis Validitas Uji Coba Angket Sikap Peduli   Lingkungan 

NO Kriteria soal Nomor soal 
Jumlah 

soal 

1 Valid 
1,2,4,6,8,10,11,12,14,15,16,18,19,21,22,23, 

24,25,26,28,30. 
21 

2 Tidak Valid 3,5,7,9,13,17,20,27,29. 9 

Jumlah 30 

Pehitungan selengkapnya ada pada lampiran 3 hal 92. 

Dari hasil uji coba terdapat 30 jumlah angket literasi sains dan 30 jumlah 

angket sikap peduli lingkunga, dimana angket literasi sains terdapa 23 yang valid 

dan 7 yang tidak valid, sedangkan untuk jumlah  angket sikap peduli lingkungan 

21 yang valid dan 9 yang tidak valid. Jumlah  angket yang termasuk dalam 

kriteria valid digunakan pada penelitian, sedangkan butir angket yang termasuk 

dalam kriteria tidak valid tidak digunakan. 
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1.7.3. Reliabilitas Instrumen  

Instrumen yang valid belum tentu reliabel. Instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas ini menggunakan rumus K-R. 21 yaitu 

dengan menganalisis reliabilitas alat  ukur dari satu kali pengukuran (Riduwan, 2015, 

115). 

r11 =  (
n

n − 1
) (1 −

M(n − M)

nSt
2 ) 

Kete:  r11   = Realiabilitas Instrumen seluruh soal 

n    = banyaknya item soal 

M   = Mean  

              st
2  = Varians total yaitu varians skor total (Arikunto, 2012, 117) 

2.  

Hasil perhitungan dari rumus K-R. 21 (r11) dikonsultasikan dengan nilai tabel rtabel 

dengan dk = N - 1, dan α sebesar 5% atau 0,05, maka kaidah keputusannya sebagai 

berikut. Jika r11 >  rtabel berarti reliabel, sedangkan jika r11 <  rtabel berarti tidak reliabel 

Adapun tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas instrumen 

ditentukan berdasarkan kriteria menurut Guilford berikut: 

Tabel 3.8 Kriteria Reliabilitas Instrument 

Interval r11 Kriteria 

0,80 <  r  ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 <  r  ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 <  r  ≤ 0,60 Cukup 

0,20 <  r  ≤ 0,40 Rendah 

r  ≤ 0,2 Sangat Rendah 

 (Sumber Arikunto, 2011, 195). 
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3.7.3. Tingkat Kesukaran 

Secara umum tingkat kesukaran soal dapat diketahui secara empiris dari 

presentase peserta yang gagal dalam menjawab soal. Soal yang baik adalah soal yang 

tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar, untuk mengetahui tingkat kesukaran 

instrumen dapat menggunakan rumus: 

JS

B
p   

Ket: 

p   = Tingkat kesukaran 

B   = Banyaknya peserta didik yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = Jumlah seluruh peserta didik peserta tes (Arikunto, 2008, 232). 

Tabel 3.9 Interprenstasi Tingkat Kesukaran Butir 

Interval P Kriteria 

P  = 0,00-0,30  Sukar 

P  = 0,30-0,70 Sedang 

P  = 0,70-1,00 Mudah 

 

Tabel 3.10 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba Literasi Sains 

NO 
Kriteria 

Soal 
Nomor soal Jumlah 

1 Mudah 1,26 2 

2 Sedang 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2

0,21,22,23,24,25,27,28,29,30 
28 

3 Sukar  - 0 

Jumlah  30 

Perhitungan selengkapanya ada pada lampiran 3 hal 89. 

Dari Tabel 3.10, diketahui bahwa jumlah angket uji coba literasi sains terdapat 2 

soal mudah 28 soal sedang dan 0 soal sukar.  
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Kriteria angket yang dipakai adalah soal yang valid, reliable, mempunyai tingkat 

kesukaran, mudah, sedang dan sukar serta daya pembeda cukup, baik dan baik sekali. 

Dalam penelitian angket yang digunakan, selain menggunakan validasi butir soal 

juga menggunakan validasi pakar. 

3.7.4 Daya Pembeda 

 Daya pembeda adalah kemampuan sebuah soal untuk membedakan antara 

peserta didik yang pandai dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Rumus 

yang digunakan untuk  mengetahui daya pembeda adalah: 

𝑃 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
= 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 

Ket: 

P   = tingkat kesukaran 

J    = Jumlah peserta tes 

JA  = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB  = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal benar 

B B = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal benar 

𝑃𝐴  =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
,   Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

𝑃𝐵  =
𝐵𝐵

𝐽𝐵
 ,   Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Tabel 3.11 Klasifikasi Daya Pembeda 

No. Indeks Kriteria 

1. 0,00 < P < 0,20 Jelek  

2. 0,20 < P < 0,40 Cukup 

3. 0,40 < P < 0,70 Baik 

4 0,70 < P < 1,00 Baik Sekali 
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P Negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai 

soal P negatif sebaiknya dibuang saja (Arikunto, 2018, 228). 

Hasil Analisis daya pembeda angket uji coba literasi sains dapat dilihat pada 

Tabel 3.12 berikut : 

 

Tabel 3.12 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Uji Coba Literasi Sains . 

NO 
Kriteria 

Soal 
Nomor Soal Jumlah 

1 Jelek  2,16,20,24,27 5 

2 Cukup  
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,

22,23,25,26,28,29,30 
25 

3  Baik - 0 

4 Baik Sekali  - 0 

Jumlah 30 

Perhitungan selengkapnya ada pada lampiran 3 hal 89. 

Dari tabel 3.12 diketahui bahwa angket uji coba literasi sains tidak terdapat 

angket dengan kriteri baik, dan sangat baik, tetapi terdapat  25 jumlah angket yang 

cukup, dan 5 angket jumlah angket yang jelek. Angket  yang memiliki daya beda 

jelek tidak digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan yang digunakan yaitu soal 

yang tergolong kriteria baik dan cukup. 

 

3.8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis statistik deskriptif  dan teknik analisis inferensial yang bertujuan untuk 

mengkaji variabel penelitian.  

3.8.1. Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif adalah analisis statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 
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terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum generalisasi. (Sugiono, 2018, 207-208). 

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan langkah-

langkah sebagai berikut:  

3.8.1.1. Menghitung Rata-Rata (Mean) 

Rata-rata dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

x̅ =
∑ Xin

i=1

n
 

Keterangan: 

   x̅ = rata-rata nilai  

Xi = data ke-i sampai ke-n 

n  = banyaknya data (Kadir, 2015, 53) 

 

3.8.1.2. Menghitung Rentang Data  

Rentang Data (Range) dapat diketahui dengan jalan mengurangi data yang 

terbesar dengan data yang ada dalam kelompok itu. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

  R = Xmax – Xmin 

Ket:  

R= Rentang  

       Xmax = Data terbesar dalam kelompok  

       Xmin = Data terkecil dalam kelompok (Kadir, 2015, 63). 

 

 

3.8.1.3. Jumlah Kelas Interval  

Jumlah kelas interval dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

  K = 1 + 3,3 Log n  
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Ket:  

K = Jumlah kelas interval  

n = Jumlah data observasi  

log = Logaritma (Sugiono,2017,37). 

 

 

 

3.8.1.4. Menentukan Panjang Kelas  

Untuk menentukan panjang kelas dapat dihitung dengan rumus sebagai:  

Panjang Kelas (P) =
Rentang Data (R)

Jumlah Kelas (K)
 

Ket: P = Panjang Kelas  

       R = Rentang Data  

       K = Jumlah Kelas Interval (Sugiono. 2017, 37). 

 

 

3.8.1.5. Varians dan Standar Deviasi 

Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi semua nilai-nilai individual 

terhadap rata-rata kelompok. Sedangkan standar deviasi adalah nilai statistik yang 

dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sbaran data dalam sampel, serta seberapa 

dekat titik data individu ke mean atau rata-rata sampel atau akar dari varians. Rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Rumus varians: 

𝑆2 =
𝑛 ∑ (𝑥𝑖 −  �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

 

Rumus standar deviasi: 

S = √
∑ (xi − x̅)2n

i=1

n − 1
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Ket: 

S2 = varians 

S  = standar Deviasi 

Xi= nilai x ke-i  

 �̅� = Rata-rata 

 n = Jumlah sampel (Budiono, 2009, 48). 

 

3.8.1.6. Menghitung Perssentase  

Untuk menghitung persentase digunakan rumus sebagai berikut:  

P =
∑𝐹

N
X 100% 

Ket:  P   = Persentase 

          ∑F = Jumlah Frekuensi 

        N   = Jumlah Responden (Sudiono,2006,14). 

 

 

3.8.1.7. Tabel Kecenderungan (Kategori) 

 

Deskripsi selanjutya adalah menentukan pengkategorian skor (X) yang 

diperoleh masing-masing variabel. Dari skor tersebut kemudian dibagi menjadi empat 

kategori. Pengkategorian dilaksanakan berdasarkan Mean (M) dan Standar Deviasi 

(S) yang diperoleh. Tingkat kecenderungan dibedakan menjadi tiga Deviasi (S) yang 

diperoleh. Tingkat kecenderungan dibedakan menjadi tiga kategori sebagai berikut: 

      X  ≥ (Me + SD)               : Tinggi  

Me ≤ X < (Me + SD)            : Sedang 

(Me - SD) ≤ X < Me              : Rendah 

Dibawah (Me – SD)      :  Sangat Rendah (Mardapi, 2008, 37). 

 

 

3.8.2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik interferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiono, 2017, 

209). Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang 
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diajukan. Langkah-langkah pengujian hipotesis diawali dengan melakukan uji 

persyaratan analisis (uji asumsi), yaitu; uji normalitas, linearitas dan selanjutnya 

melakukan pengujian hipotesis. Secara berturut-turut diuraikan sebagai berikut: 

3.8.2.1. Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data 

mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang baik adalah data yang 

mempunyai pola seperti distribusi normal (tidak menceng ke kiri atau ke kanan). Hal 

ini juga ditanyakan Imam bahwa data harus memiliki distribusi normal. Salah satu uji 

yang bisa digunakan untuk menguji normalitas data adalah Kolmogorof-Smirnov test 

(Putri, 2013, 3). 

Langkah-langkah dalam menguji ini adalah sebagai berikut: (Arikunto, 2013, 

38-39). 

1. Data hasil pengamatan variabel Y diurutkan dari yang terkecil hingga data yang 

terbesar. 

2. Menentukan frekuensi (F) dan frekuensi kumulatif (FK) 

3. Menghitung nilai Z dengan rumus: 

Z = 

       −
Y−X

S
 

 Dimana:  

  X = Skor rata-rata (Mean) 

  S = Standar Deviasi  

  X = Sampel 
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4. Menentukan proporsi distribusi frekuensi setiap data yang sudah diurutkan dan 

diberikan symbol Fx menggunakan tabel Z 

5. Menentukan proporsi distribusi frekuensi kumulatif teoritis (luas daerah dibawah 

kurva normal) dari variabel s di notasikan Fs dengan cara: 

Fs = 

       
FK

n
 

6. Menentukan nilai mutlak dari selisih Fx dan Fs yaitu:    Fx - Fs 

7. Membandingkan nilai   Fx – Fs  = Dn dengan D tabel =  
 1,36

√n
 , dimana n  adalah 

banyaknya sampel. 

8. Kriteria untuk pengambilan keputusan 

 Jika Dn < D tabel , maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 Jika Dn > D tabel  , maka data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi 

normal.  

 

2.  Uji Linearitas 

Penguji linearitas adalah uji untuk memastikan apakah data yang dimiliki 

sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas bertujuan untuk mencari 

persamaan garis regresi variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen 

(terikat) sekaligus untuk mengatahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang 

linier atau tidak secara signifikan. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan 

linearitas garis regresi adalah menggunakan harga koefisien sigifikansi dari Deviation 

from linearity dan dibandingkan dengan nilai ⍺ (0,05). Jika harha F hitung < F tabel pada 

taraf signifikan 5% maka terdapat hubungan linearitas antar variabel bebas dengan 
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variabel terikat. Rumus manual uji linearitas menurut (Riduwan 2011, 200) adalah 

sebagai berikut:  

1. Menghitung jumlah kuadrat regresi:  𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔(𝑎) =
 (∑𝑌)^2

𝑛
 

2. Menghitung jumlah kuadrat regresi:   𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔 (𝑏𝑙𝑎) = 𝑏. ( ∑𝑋𝑌 −
 (∑𝑋)(∑𝑌)

𝑛
) 

3. Menghitung jumlah kuadrat residu:   𝐽𝐾𝑅𝑒𝑠 = 𝐸𝑌2 −   𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔 (𝑏𝑙𝑎) −    𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔 (𝑎) 

4. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi:   𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔 (𝑎) =    𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔 (𝑎) 

5. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi:  𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔 (𝑏𝑙𝑎) =   𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔 (𝑏𝑙𝑎) 

6. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu:   𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑆 =  
  𝐽𝐾 𝑅𝑒𝑆  

𝑛 − 2
   

7. Menghitung jumlah kuadrat error:    𝐽𝐾𝐸 = ∑ 𝐾  ( ∑𝑌2 −  
(∑𝑌)^2

𝑛−2
) 

8. Menghitung jumlah kuadrat tuna cocok:   𝐽𝐾𝑇𝐶 =    𝐽𝐾𝑅𝑒𝑆 −   𝐽𝐾𝐸 

9. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok:   𝑅𝐽𝐾𝑇𝐶 =
𝐽𝐾 𝑇𝐶

𝐾 − 𝑛
 

10. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error:   𝑅𝐽𝐾𝐸 =
𝐽𝐾 𝐸

𝑛 − 𝑘
 

11. Mencari nilai F hitung :  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑅𝐽𝐾 𝑇𝐶

𝑅𝐽𝐾 𝐸
 

 

3.8.2.2. Uji Hipotesis 

1. Regresi Linear Sederhana 

Menurut sugiyono dimana regresi linear sederhana merupakan hubungan 

fungsional atau kausal satu variabel independen dengan satu variable dependen. 

Juga digunakan untuk meramalkan atau memprediksi variabel terikat (Y) apabila 

variabel bebas (X) diketahui. Regresi sederhana dapat dianlisis karena didasari oleh 

hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat variabel bebas (X) terhadap 
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variabel terikat (Y). Juga untuk mengetahui arah pengaruh  variabel bebas terhadap 

variabel terikat, dengan melihat nilai persamaan nya.. Persamaan umum regresi 

linear sederhana adalah sebagai berikut: 

Ỷ = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Ket:  

                                  Ỷ  = Garis regresi/ Variabel terikat 

           a  = Harga Y ketika X = 0 (Harga Konstanta) 

          b = angka arah atau koefisien regresi, yang didasarkan penurunan 

perubahan variabel independen. Bila (+) arah garis naik, dan 

bila (-) arah garis turun. 

               X = Variabel bebas (Siregar, 2013, 379). 

2. Uji Signifikansi (Keberartian Koefisien Regresi) 

Menguji keberartian koefisien regresi sederhana dengan rumus sebagai 

berikut: 

       Fh = 
𝑅2 𝑘⁄

(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘−1)
 

 

Ket: 

R  = Koefisien korelasi ganda 

k   = Jumlah variabel independen 

n   = Jumlah anggota populasi 

Apabila Fhitung lebih kecil daripada Ftabel, pada taraf signifikansi 5%maka 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat signifikan (Arikunto, 2018, 

104). 

3. Uji Korelasi Pearson Product Moment 

Analisis Korelasi Pearson product moment digunakan untuk mengetahui 

apapakah kedua variabel memiliki hubungan korelasi atau tidak, juga untuk 
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mengetahui besarnya pengaruh kemampuan literasi sains terhadap sikap peduli 

lingkunagan siswa MTsN 1 Konawe Selatan. Dasar keputusan:  

Apabila r hitung > r tabel maka berkorelasi  

Apabila r hitung < r tabel maka tidak berkorelasi  

Rumus Uji Korelasi Pearson product moment yaitu sebagai berikut: 

𝒓𝒙𝒚 =
𝒏 ∑ 𝒙𝒚 − (∑ 𝒙)(∑ 𝒚)

√{(𝒏 ∑ 𝒙𝟐 − ∑ 𝒙𝟐)((𝒏 ∑ 𝒚𝟐 − ∑ 𝒚𝟐)}
 

Ket:  

rxy = koefisien korelasi r pearson 

n   = jumlah sampel penelitian 

x  = variabel bebas/pertama 

y = variabel terikat/kedua (Sudjana, 2005, 265). 

Tabel 3.13: Tingkat Hubungan Korelasi 
Interval Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan 

0,800 – 1,000 Sangat Kuat 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,2000 – 0,399 Rendah 

0,000 – 0,199 Sangat Rendah 

(Sumber: Sugiyono, 2007). 

4. Uji t 

Uji t dikenal dengan uji persial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji dapat dilakukan dengan 

membandingkan thitung dengan ttabel . Dengan kaidah pengujian yaitu: 

Jika Signifikansi ≤ 0.05, dan nilai thitung > ttabel , maka H0 diterima. 

Jika Signifikansi ≥ 0.05, dan nilai thitung < ttabel , maka H0 ditolak. 

Dengan menggunakan rumus sebagi berikut:  
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  𝑡 =
𝑟 √ 𝑛 − 2

√(1 − 𝑟2)
 

Ket:  

t = uji koefisien korlasi / t hitung 

r = uji koefisien korelasi / r hitung 

n = Jumlah Responden (Sudjana, 2005, 380). 

 

5. Uji Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X 

terhadap varibel Y  

Kd = r2 x 100% 

Ket:    

 Kd = nilai koefisien determinisi 

   r = nilai koefisien korelasi (Sugiyono, 2018, 231). 

 


