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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Desain penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen. Menurut Sugiyono 

(2011:72), “penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan”.  

Dalam penelitian ini terdapat dua kelas, kelas pertama yaitu kelas eksperimen 

atau kelas yang diberikan perlakuan sedangkan kelas yang kedua yaitu kelas kontrol 

atau kelas yang tidak diberikan perlakuan. Dalam penelitian ini perlakuan yang 

digunakan adalah model problem based learning berbantu media audio visual.  

 

3.1.2 Desain Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:73) terdapat beberapa bentuk desain eksperimen, 

yaitu: 

1.  pre-experimental (non design), meliputi: one-shot case studi, one group 

pretest posttest, dan intect-group comparison 

2. true experimental design, meliputi: pretest only control design, posttest only 

control design dan pretest posttest control group design 

3. factorial design 

4. quasi experimental design, meliputi: time-series design dan nonequivalent 

control group design 

 

Penelitian ini, menggunakan quasi experimental design atau penelitian 

eksperimen semu. Pada penelitian eksperimen semu terbagi dua bentuk desain yaitu 

time-series design dan nonequivalent control group design. Bentuk desain yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah nonequivalent control group design. Sugiyono 

(2011:79) menyatakan bahwa: “desain ini hampir sama dengan pretest posttest 
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control group design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok 

kontrol tidak dipilih secara random”. 

Penelitian ini menggunakan dua kelompok kelas yaitu kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Pada kelas eksperimen akan diberi perlakuan menggunakan model 

problem based learning berbantu media audio visual dan pada kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran think pair share berbantu media visual yang biasa 

digunakan dalam pembelajaran sebelumnya. 

Dalam desain ini, menggunakan satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol 

dengan diawali pemberian tes awal (pretest) yang diberikan pada kedua kelas, 

kemudian diberi perlakuan (treatment) pada kelas eksperimen dan diakhiri dengan 

sebuah tes akhir (posttest) yang diberikan pada kedua kelas tersebut. Gambar 3.1 

menggambarkan desain penelitian nonequivalent control group design. 

 

 

 

 

   Gambar 2  

Desain Experimen Nonequivalent Control Group Design 

Keterangan : 

X : Perlakuan model problem based learning berbantu media audio visual 

O1 : Pengukuran awal hasil belajar (pretest) pada kelas eksperimen 

O2 : Pengukuran akhir hasil belajar (posttest) pada kelas eksperimen 

O3 : Pengukuran awal hasil belajar (pretest) pada kelas kontrol 

O4 : Pengukuran akhir hasil belajar (posttest) pada kelas kontrol 

 

3.2 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini adalah siswa 

kelas 5 di SDN 1 Gadu sebagai kelas eksperimen berjumlah 34 siswa terdiri dari 17 

siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan serta siswa kelas 5 di SDN 2 Gagakan 

O1  X  O2 

…………………………………………………… 

O3    O4 
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sebagai kelas kontrol yang berjumlah 30 siswa terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 16 

siswa perempuan. 

 Jumlah siswa dalam penelitian ini adalah 64 siswa. Secara lebih rinci dapat 

dilihat pada tabel 5 di bawah ini: 

Tabel 5 

Distribusi Frekuensi Jumlah Siswa Kelas 5  

 

Kelas Nama sekolah Jumlah siswa Presentase  

L P Total 

Kelas 

Eksperimen 

SD Negeri 1 Gadu 17 17 34 53% 

Kelas 

Kontrol 

SD Negeri 2 Gagakan 14 16 30 47 % 

Jumlah seluruhnya 64 100% 

 

3.4  Variabel Penelitian  dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:38).  

Dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. 

1. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel yang sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2011:39). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah model problem based learning berbantu media 

audio visual. 

X1 : Model problem based learning berbantu media audio visual 

2. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel 

terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 
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adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011:39). Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar IPA. 

Y  : Hasil belajar IPA 

3.4.2  Definisi Operasional 

Menurut Sugiyono (2012:31), “definisi operasional adalah penentuan konstrak 

atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur”. Definisi 

operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan 

mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk 

melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara 

pengukuran konstrak yang lebih baik. Dalam penelitian ini, definisi operasional 

mengenai model problem based learning, media audio visual, dan hasil belajar IPA. 

Model pembelajaran problem based learning adalah model pembelajaran 

inovatif yang diawali dengan pemberian masalah atau topik masalah kepada siswa di 

mana masalah tersebut dialami dalam kehidupan sehari-hari siswa dan siswa bekerja 

sama dengan kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk menemukan 

pengetahuan baru. Dalam penelitian ini model problem based learning merupakan 

perlakuan atau treatment yang diterapkan dalam pembelajaran IPA KD 7.6 

Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi 

makhluk hidup dan lingkungan, yang langkah-langkahnya adalah orientasi 

permasalahan, mengorganisasikan siswa untuk meneliti, investigasi mandiri dan 

investigasi kelompok, mengembangkan dan mempresentasikan hasil laporan diskusi, 

serta menganalisis dan mengevaluasi permasalahan. 

Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar yang dapat dipandang maupun di dengar suaranya. 

Hasil belajar IPA adalah besarnya skor yang diperoleh siswa melalui 

pengukuran proses belajar dan pengukuran hasil belajar kognitif siswa pada mata 

pelajaran IPA dengan materi Peristiwa Alam. 
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3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data  

3.5.1.1 Tes  

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data utama dalam penelitian ini 

adalah tes formatif hasil belajar dalam bentuk tes. Bentuk soal dari tes tersebut adalah 

pilihan ganda. Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar IPA siswa kelas 5 

dengan materi “Peristiwa Alam”.  

3.5.1.2 Observasi 

Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati proses pembelajaran di 

kelas. Proses pembelajaran yang diamati adalah kegiatan guru dalam mengajar di 

dalam kelas serta aktivitas siswa dalam pembelajaran, baik di kelas eksperimen 

maupun di kelas kontrol. 

 

3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data 

3.5.2.1 Butir Soal Tes 

 Dalam membuat instrumen pengumpulan data, alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data utama dalam penelitian ini adalah tes formatif hasil belajar 

dalam bentuk pilihan ganda. Sebelum dibuat butir soal maka disusun kisi-kisi soal 

terlebih dahulu. Pada tabel 6 terlihat kisi-kisi pengukuran butir soal IPA kelas 5 

semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 berikut: 
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Tabel 6 

Kisi-Kisi Pengukuran Butir Soal IPA Kelas 5 

Semester 2 Tahun 2014/2015 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi  

Dasar 

Indikator Nomor 

item 

Jumlah 

Soal 

7.Memahami 

perubahan 

yang terjadi di 

alam dan 

hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumber daya 

alam. 

7.6.Mengidentifikasi 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan. 

 Menjelaskan 

terjadinya 

peristiwa alam di 

Indonesia 

 

 

 Menyebutkan 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

 

 Mendiskripsikan 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

 

 Mengidentifikasi 

dampak yang 

terjadi karena 

adanya peristiwa 

alam 

 

 

 Mengidentifikasi 

cara mencegah 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

6, 14, 

15, 18, 

21, 27, 

28, 37 

dan 39 

 

1, 8, 11, 

22, 23, 

dan 32 

 

 

3, 10, 

13, dan 

26 

 

 

4, 5, 17, 

19, 25, 

29, 30, 

31, 33, 

36, 38, 

dan 40 

 

2, 7, 9, 

12, 16, 

20, 24, 

34, dan 

35 

9 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

9 

 

3.5.2.2 Lembar Observasi 

Dalam lembar observasi proses pembelajaran yang diamati adalah kegiatan 

guru dalam mengajar di dalam kelas serta aktivitas siswa dalam pembelajaran, baik di 

kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. 
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Observasi dilakukan untuk 2 hal yaitu implementasi RPP dan aktivitas siswa. 

a. Kisi-kisi lembar observasi implementasi RPP untuk aktivitas guru 

Observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang pencapaian guru dalam 

mengajar di dalam kelas, sehingga di dalam pelaksanaan pembelajaran benar-benar 

sesuai dengan kondisi dan proses yang diharapkan. Observasi dilakukan terhadap 

proses pembelajaran dengan model problem based learning berbantu media audio 

visual dan pembelajaran dengan model pembelajaran think pair share berbantu media 

visual. Untuk melakukan observasi tersebut maka dibuat instrumen observasi. 

Sebelum lembar observasi dibuat, maka dibuat dulu kisi-kisi lembar observasi. 

Konsep dasar penyusunan lembar observasi ini adalah teori dan langkah-langkah 

pelaksanaan pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model problem 

based learning berbantu media audio visual dengan model pembelajaran think pair 

share berbantu media visual dalam kegiatan pembelajaran. Secara lebih jelas kisi-kisi 

lembar observasi aktivitas guru dalam pembelajaran disajikan pada tabel 7 dan tabel 8 

berikut ini: 

Tabel 7 

Kisi-Kisi Lembar Observasi untuk Aktivitas Guru 

Menggunakan Model Problem Based Learning 

 Berbantu Media Audio Visual 

Tahap  Aspek yang diamati Pelaksanaan   

Ya  Tidak  

Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

 

Guru mengawali pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan doa 
  

Guru mengecek kehadiran dan kesiapan siswa 

dalam pembelajaran 
  

Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 

aktif dalam mengikuti pembelajaran 
  

Guru melakukan apersepsi guna menggali 

konsep dan pengetahuan yang telah dimiliki 

siswa tentang materi pelajaran “Peristiwa Alam” 

  

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai dalam pembelajaran 
  

Fase 1: Orientasi 

permasalahan 

Guru memberikan permasalahan kepada siswa 

tentang peristiwa alam dan dampaknya bagi 

kehidupan sesuai dengan tayangan yang 

terdapat pada slide gambar 
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Inti     

a.  Eksplorasi  Guru memberikan informasi dan penjelasan 

kepada siswa tentang materi pelajaran 

“Peristiwa Alam” 

  

Guru menunjukkan video peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia dan siswa mengamati video 

peristiwa alam 

  

b.  Elaborasi     

Fase 2: 

Mengorganisasikan 

siswa untuk meneliti 

Guru membagi siswa dalam 7 kelompok, dan 

tiap-tiap kelompok diberikan topik 

permasalahan yang berbeda tentang peristiwa 

alam 

  

Fase 3: 

Investigasi mandiri 

dan investigasi 

kelompok 

 

Guru membagikan materi tambahan dari 

berbagai sumber (buku, artikel, dan gambar) 

terkait dengan permasalahan 

  

Guru membimbing siswa dalam memecahkan 

masalah 

  

 

Guru membimbing siswa dalam mengumpulkan 

data yang sesuai dengan permasalahan 

  

Guru mengarahkan siswa untuk menuliskan data 

yang telah dikumpulkan kelompok yang sesuai 

dengan permasalahan 

  

Fase 4: 

Mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

hasil laporan diskusi 

 

Guru membimbing siswa dalam menyusun hasil 

laporan diskusi kelompok 

  

Guru mengarahkan siswa dalam 

mengembangkan hasil laporan diskusi 

kelompok 

  

Guru membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil laporan diskusi 

kelompok 

  

Fase 5: Menganalisis 

dan mengevaluasi 

permasalahan 

 

 

 

 

 

Guru mengarahkan siswa untuk saling 

menanggapi hasil laporan diskusi kelompok 

yang dipresentasikan 

  

Guru membimbing siswa dalam menganalisis 

hasil laporan diskusi semua kelompok  

  

Guru mengevaluasi hasil laporan diskusi tiap-

tiap kelompok yang telah dipresentasikan 

  

Guru memberikan tes formatif untuk menguji 

pemahaman siswa terkait materi “Peristiwa 

Alam” 

  

c. Konfirmasi Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai materi “Peristiwa 

Alam” yang belum jelas 

  

Guru memberikan umpan balik dan penguatan   

Akhir  Guru menyimpulkan materi pembelajaran   



50 
 

 

 

 

 

tentang “Peristiwa Alam” 

Guru melakukan refleksi berupa pertanyaan 

“apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Apa 

yang kalian peroleh hari ini?” 

  

Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 

  

 

Tabel 8 

Kisi-Kisi Lembar Observasi untuk Aktivitas Guru 

Menggunakan Model Pembelajaran Think Pair Share 

Berbantu Media Visual 

Tahap  Aspek yang diamati Pelaksanaan   

Ya  Tidak  

Pendahuluan Guru mengawali pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan doa 
  

Guru mengecek kehadiran dan kesiapan siswa 

dalam pembelajaran 
  

Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 

aktif dalam mengikuti pembelajaran 
  

Guru melakukan apersepsi guna menggali 

konsep dan pengetahuan yang telah dimiliki 

siswa tentang materi pelajaran “Peristiwa Alam” 

  

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai dalam pembelajaran 
  

Inti     

a. Eksplorasi  

 

 

 

Guru memberikan informasi dan penjelasan 

kepada siswa tentang materi pelajaran 

“Peristiwa Alam” 

  

Guru menunjukkan gambar peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia dan siswa mengamati 

gambar peristiwa alam 

  

Guru memberikan permasalahan kepada siswa 

tentang peristiwa alam yang sesuai dengan 

gambar yang telah ditunjukkan 

  

b.  Elaborasi     

Tahap 1: Thinking 

(Berpikir) 

 

Guru meminta siswa secara individu untuk 

memikirkan serta mencari informasi tentang 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

  

Guru mengarahkan siswa untuk menuliskan 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia di 

selembar kertas 

  

Tahap 2: Pairing 

(Berpasangan) 

Guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan 

teman sebangku terkait dengan peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia 
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Guru membagikan lembar kerja siswa kepada 

setiap pasangan 

  

Guru mengarahkan setiap pasangan untuk 

menuliskan hasil laporan diskusi di lembar kerja 

siswa yang telah disediakan 

  

Guru membimbing setiap pasangan untuk 

menganalisis hasil laporan diskusi 

  

Tahap 3: Sharing 

(Berbagi) 

Guru mengarahkan setiap pasangan untuk 

mempresentasikan hasil laporan diskusi  

  

Guru meminta pasangan yang lain memberikan 

tanggapan terkait hasil laporan diskusi yang 

dipresentasikan 

  

Guru mengevaluasi hasil laporan diskusi setiap 

pasangan kelompok yang telah dipresentasikan 

  

Guru memberikan tes formatif untuk menguji 

pemahaman siswa terkait materi “Peristiwa 

Alam” 

  

c. Konfirmasi Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai materi “Peristiwa 

Alam” yang belum jelas 

  

Guru memberikan umpan balik dan penguatan   

Akhir  

 

 

 

 

Guru menyimpulkan materi pembelajaran 

tentang “Peristiwa Alam” 

  

Guru melakukan refleksi berupa pertanyaan 

“Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Apa 

yang kalian peroleh hari ini?” 

  

Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 

  

 

b. Kisi-kisi observasi respon siswa 

Observasi ini dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lembar 

observasi yang digunakan adalah lembar observasi respon siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Berikut ini disajikan dalam tabel 9 kisi-kisi lembar observasi respon 

siswa sebagai berikut: 
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Tabel 9 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Respon Siswa  

No  Aspek yang Diamati Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran   

2. Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan guru   

3. Keaktifan siswa dalam mencari informasi untuk menyelesaikan 

permasalahan 

  

4. Kerja sama siswa dalam kelompok untuk menyelesaikan 

permasalahan 

  

5. Kemampuan siswa dalam mengembangkan hasil laporan diskusi 

kelompok 

  

6. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil laporan 

diskusi kelompok 

  

7. Menanggapi hasil laporan diskusi kelompok lain   

8. Kemampuan siswa dalam menganalisis hasil laporan diskusi 

kelompok 

  

9. Kemampuan siswa dalam mengevaluasi hasil laporan diskusi 

kelompok 

  

10 Menyimpulkan materi yang terkait dengan permasalahan   

 

3.5.3  Uji Instrumen  

3.5.3.1 Uji Validitas Tes 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2011:172). Validitas mempunyai 

arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsi 

ukurannya dan mampu memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud 

pengukuran. Uji validitas merupakan perhitungan derajat kesesuaian hasil penelitian 

dengan keadaan sebenarnya, validitas item didasarkan pada besarnya korelasi yang 

diperoleh. Validitas butir soal dalam penelitian ini dilakukan dengan aplikasi program 

SPSS for windows versi 22.0. Adapun langkah-langkah dalam menghitung validasi 

butir soal dengan SPSS for windows versi 22.0 yaitu: membuka SPSS for windows 

versi 22.0 – file new data – data view – memasukkan data pada tabel data view – 

variable view – analyze – correlate – bivariate – bivarriate correlation – 
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memasukkan semua variabel ke dalam variables – ok. Hasil validitas pada butir soal 

dapat dilihat pada output SPSS.  

Kriteria kevalidan soal adalah jika rhitung > rtabel maka koefisien item soal 

tersebut valid dan jika rhitung negatif dan rhitung ≤ rtabel maka koefisien item soal tidak 

valid, rtabel diperoleh pada taraf kepercayaan 95% (α = 0,05) dengan derajat 

kebebasan (dk) = n-2. Interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi yang 

menunjukkan validitas ditunjukkan oleh tabel 10 sebagai berikut: 

Tabel 10 

Kriteria Validitas Soal 
Koefisien Korelasi  Kriteria Validitas 

0,800 - 1,00 

0,600 - 0,800 

0,400 - 0,600 

0,200 - 0,400 

0,00 - 0,200 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat Rendah 

(Arikunto, 2012:89) 

Instrumen soal tes yang akan diberikan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dilakukan uji coba terlebih dahulu. Instrumen diujikan di kelas 6 SDN 2 

Gagakan pada tanggal 02 Maret 2015. Dalam uji coba soal tes ini , jumlah data siswa 

kelas 6 sebanyak 23 siswa sehingga dapat diperoleh (N=23). Untuk N=23 dan taraf 

signifikan 5%, nilai r adalah 0,413. Sehingga butir soal dapat dikatakan valid jika r 

hasil perhitungan ≥ 0,413. Perhitungan dilakukan dengan bantuan SPSS versi 22,0. 

Setelah dilakukan perhitungan uji validitas dengan bantuan SPSS 22,0, dari 40 butir 

soal diperoleh hasil butir soal yang tidak valid sebanyak 13 soal karena koefissien 

corrected item to total correlation pada nomor-nomor tersebut ≤ 0,413. Butir soal 

yang tidak valid ini tidak digunakan dalam penelitian. 

 

3.5.3.2  Uji Reliabilitas Tes  

Reliabilitas instrumen adalah ketetapan atau keajegan instrumen tersebut dalam 

menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapan pun alat penilaian tersebut digunakan 
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akan memberikan hasil yang sama. Hasil penelitian yang reliabel, bila terdapat 

kesamaan data dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2011:172).  

Analisis reliabilitas tes pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 

aplikasi program SPSS for windows versi 22.0. Langkah-langkah dalam menghitung 

atau mengetahui reliabilitas butir soal yaitu : analyze – scale – reliability analysis – 

item soal yang valid dipindah ke dalam items, item yang gugur diabaikan – statistics 

– scale if item deleted – continue – ok. Uji reliabilitas tes dalam penelitian ini 

dilakukan dengan bantuan SPSS 22,0 dan intrepetasi terhadap koefisien reliabilitas 

yang dinyatakan dalam Cronbach’s Alpha. 

Interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi yang menunjukkan 

reliabilitas ditunjukkan oleh tabel 11 sebagai berikut: 

Tabel 11 

Kriteria Reliabilitas Soal 
Koefisien Korelasi  Kriteria Reliabilitas 

0,800-1,00 

0,600-0,800 

0,400-0,600 

0,200-0,400 

0,00-0,200 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat Rendah 

(Arikunto, 2012:89)  

Besarnya Cronbach’s Alpha yang diperoleh dari hasil uji reliabilitas 40 butir 

soal adalah 0,950. Nilai Cronbach’s Alpha 0,950 berada diantara koefisien korelasi 

0,800 – 1,00, maka butir soal yang di uji cobakan termasuk kriteria reliabilitas sangat 

tinggi. 

 

3.5.4 Uji Prasyarat atau Uji Asumsi 

3.5.4.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi data 

yang akan dianalisis. Uji normalitas data menggunakan bantuan aplikasi SPSS for 

windows versi 22.0 yaitu dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkah dalam 

uji normalitas yaitu: data view – variable view – analyze – nonparametric tests – 

legacy dialogs – 1 samples KS – memindahkan data ke test variable list – ok. 
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 Menurut Duwi Priyatno (2010:71), “data dinyatakan berdistribusi normal jika 

signifikansi lebih dari 0,05”. Hal ini berarti data dinyatakan berdistribusi normal jika 

nilai signifikansinya > 0,05, sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 berarti 

dinyatakan data berdistribusi tidak normal.  

 

3.5.4.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kelas eksperimen dan 

kelas kontrol mempunyai varian yang sama atau tidak. Dalam uji homogenitas ini 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS for windows versi 22.0 yaitu dengan tabel F test 

(Levenes Test). Langkah-langkah dalam uji homogenitas yaitu: data view – variable 

view – analyze – compare means – one way anova – memindahkan data ke kolom 

dependent list dan factor – options – statistics - test of homogeneity of variances – 

continue – ok. 

Menurut Duwi Priyatno (2010:76), “sebagai kriteria pengujian jika nilai  

signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih 

kelompok data adalah sama”. Hal ini berarti bahwa jika nilai signifikansinya > 0,05 

maka data kedua kelas berasal dari kelas yang homogen sebaliknya jika signifikansi 

hasil perhitungan < 0,05 maka data kedua kelas berasal dari kelas yang tidak 

homogen.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif dan statistik parametrik. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Statistik parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi. Statistik 

parametrik memerlukan terpenuhi beberapa asumsi. Asumsi yang utama adalah 

dalam penggunaan salah satu tes mengharuskan data dua kelas yang diuji harus 

homogen. Selanjutnya, data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Statistik 
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parametrik digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio. Analisis data 

penelitian ini menggunakan bantuan SPSS for windows versi 22.0. 

 Pada tahap deskripsi data, langkah-langkah yang dilakukan pada tahap deskripsi 

data ini adalah membuat rangkuman destribusi data posttest dari hasil descriptive 

statistic program SPSS for windows versi 22.0. Descriptive statistic menggambarkan 

tentang ringkasan data-data penelitian seperti nilai maksimum, nilai minimum, mean,  

dan standar deviasi. Sedangkan analisis parametrik untuk analisis parametrik data 

yang digunakan adalah uji t-test. Untuk melakukan uji t-test (Independent Samples T-

Test) sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas.  

 Uji kesamaan varian (homogenitas) dengan F test ( Levenes Test), artinya jika 

varian sama maka uji t-test menggunakan Equal Variances Assumsed (diasumsikan 

varian sama) dan jika varian berbeda menggunakan Equal Variances Not Assumsed 

(diasumsikan varian berbeda). Pada tahap pengujian hipotesis, teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji t-test (Independent 

Samples T-Test) dengan bantuan SPSS for windows versi 22.0. Uji ini digunakan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara kedua kelas. Jika ada 

perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi.  

 Cara menganalisis data dengan menggunakan uji t-test yaitu jika thitung < ttabel 

{nilai ttabel dicari menggunakan rumus pada Microsoft Excel =tinv(0,05;df)} dan 

diperoleh signifikansi > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, tetapi jika thitung > ttabel 

dan diperoleh signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima (Duwi Priyatno 

2010:20). 

 

 


