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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian   

3.1.1  Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian PRE-Experimental design . 

Menurut Sugiyono (2010:109) dikatakan penelitian Pre-experimental karena 

masih terdapat variable luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variable 

dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variable dependen itu bukan 

semata-mata dipengaruhi oleh variable independen. Hal ini dapat terjadi karena 

tidak adanya variable control, dan sampel tidak dipilih secara random. 

3.1.2 Desain Penelitian  

 Dalam Penelitian ini desain yang digunakan yaitu Intac-Group 

Comparison. Menurut (Sugiyono 2010:111) pada desain ini terdapat satu 

kelompok yang digunakan untuk penelitian,  tetapi dibagi dua, yaitu setengah 

kelompok untuk eksperimen ( yang diberi perlakuan) dan setengah untuk 

kelompok kontrol ( yang tidak diberi perlakuan ). Paradigma penelitianya dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

Desain penelitian pre exsperimental dengan rancangan Intec-group comparison 

dapat digambarkan sebagai berikut :  

  X       O1 

            O2 

Gambar 2  pre-experimental intec-group comparison 

Keterangan: 

O1 =  hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan  

O2 = hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan  

Pengaruh perlakuan = O1 –O2 

  

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  
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3.2.1 Variabel Penelitian  

1. Variabel bebas  

Menurut Sugiyono (2009:61) variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable 

dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variable bebas atau variable 

independen adalah model pembelajaran kooperatif tipe NHT( Numbered Heads 

Together) 

X: Model Pembelajaran kooperative tipe NHT (Numbered Heads Together) 

2.  Variabel Terikat  

Menurut Sugiyono (2009:61) variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian 

ini yang menjadi variable terikat atau variable dependen adalah hasil belajar IPA. 

Y: Hasil belajar IPA  

3.2.2 Definisi Operasional  

Model pembelajaran tipe NHT (Numbered Heads Together) adalah 

model pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa untuk meningkatkan 

kerja sama mereka varian dari diskusi kelompok,yang teknik pelaksanaanya 

hampir sama dengan diskusi kelompok. Dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan sebagai alternative terhadap struktur kelas tradisional. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa selama 

pembelajaran berlangsung yang mencangkup aspek kognitif secara keseluruhan 

bukan hanya salah satu aspek kemampuan siswa saja. Hasil belajar dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar IPA yang dilakukan melalui tes evaluasi. 

3.3 Subjek Penelitian  

 Subjek penelitian ini dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang 

pertama yaitu kelompok eksperimen yaitu siswa kelas 3 SD Negeri Dukuh 02 

dengan jumlah 20 siswa. sedangkan yang kedua adalah kelompok kontrol yaitu 

siswa kelas 3 SD Negeri Dukuh 02 adalah dengan jumlah 20 siswa. jadi penelitian 
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ini dilakukan di satu kelas tetapi dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

3.3.1 Prosedur Penelitian  

Penelitian ini memakai prosedur penelitian sebagai berikut: 

1. Memilih subyek penelitian yakni SD Negeri Dukuh 02 kec. Sidomukti 

Salatiga. 

2. Menggolongkan subyek penelitian dalam dua kelompok eksperimen dan 

kelompok control dalam 1 kelas siswa dibagi 2 . Kelas 3 SD Negeri Dukuh 

02 Kec. Sidomukti Salatiga jumlah siswa 20 anak  merupakan kelompok 

eksperimen diberi perlakuan model pembelajaran Kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together). sedangkan kelompok control kelas 3 SD 

Negeri Dukuh 02 Kec. Sidomukti Salatiga berjumlah 20 siswa diberi 

pelajaran konvensional. 

3. Menyusun kisi-kisi yang dikembangkan dalam instrument untuk soal 

pratest dan posttest. 

4. Mengadakan uji coba terhadapinstrumen untuk soal pretest dan posttest 

dikelas IV SD Negeri dukuh 02 Kec. Sidomukti Salatiga. 

5. Menganalisis data hasil uji coba untuk mengaji apakah instrumen valid 

dan reliable. 

6. Memberikan pretest di kelas 3 SD Negeri Dukuh 02 Kec. Sidomukti 

Salatiga  

7. Menganalisis hasil pretest yang dilakukan pada kelas 3 SD Negeri Dukuh 

02 Kec.Sidomukti Salatiga, untuk mengetahui kedua kelompok tidak ada 

perbedaan yang signifikan. 

8. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dikelas 3 kelompok 1 

dan untuk kelas 3 kelompok 2 dengan menggunakan pembelajaran yang 

guru ajar sehari-hari secara konvensional. 

9. Melaksanakan posttest dikelas 3 kelompok pertama dan kelas 3 kelompok 

kedua SD Negeri Dukuh 02 Kec. Sidomukti Salatiga.  
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10. Menganalisis perbedaan posttest kedua kelompok untuk menentukan 

apakah pengamatan model pembelajaran Kooperatif tipe NHT (Numbered 

Heads together) berpengaruh yang lebih besar pada kelompok eksperimen 

kelas 3 kelompok pertama SD Negeri Dukuh 02 Kec. Sidomukti salatiga. 

Dalam menghitung dan menganalisis data dilakukan dengan bantuan 

software SPSS 22.0 (Statistical Product And Service Solution). 

11. Interpretasi hasil perhitungan data.  

3.4 Teknik dan Instrumen pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan tes dan observasi. Tes digunakan untuk mengukur hasil 

belajar IPA. Tesyang dilaksanakan berupa Posttest. Posttest diberikan setelah 

pemberian perlakuan pada kelas eksperimen dengan model Cooperative Learning 

Tipe NHT (Numbered Head Together)dan kelas kontrol dengan pembelajaran 

konvensional.Sedangkan observasi dilakukan untuk perkenalan mengetahui 

karakteristik siswa dan teknik mengajar guru di SD Negeri Dukuh 02 Kecamatan 

Sidomukti Salatiga. Selain itu observasi dilakukan berdasarkan kisi-kisi tindakan 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai RPP . 

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan soal tes evaluasi  yang digunakan dalam tes hasil belajar untuk 

mengetahui kemampuan siswa di kelas eksperimen maupun kelas control. Nilai 

hasil belajar siswa yang kan dijadikan data dalam penelitian ini. Berikut adalah 

kisi-kisi soal pretest dan posttest untuk mengukur hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran mata pelajaran IPA. 

 Selain kisi-kisi test yang digunakan dalam tes hasil belajar dibuat juga 

kisi-kisi tindakan dalam pembelajaran model kooperatif tipe NHT (Numbered 

heads together)dalam pembelajaran IPA kelas 3 semester II. Adapun kisi-kisi 

tindakan sebagai berikut: 
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Table 1  

Kisi-kisi  Posttest Ilmu Pengetahuan Alam 

Standar 

kompeten

si  

Kompetensi 

dasar 

Indikator  Item soal  

No 

item 

pilihan 

ganda  

Jumlah 

item  

4. 

Memaha

mi 

berbagai 

cara gerak 

benda, 

hubungan 

dengan 

energi 

dansumbe

r energi 

4.1 

Menyimpulkan 

hasil pengamatan 

bahwa gerak 

benda 

dipengaruhi oleh 

bentuk dan 

ukuran   

4.2 

Mendiskripsikan 

hasil pengamatan 

tentang pengaruh 

energi 

panas,gerak,getar

an dalam 

kehidupan sehari-

hari 

4.3 

mengidentifikasi 

sumber energi 

dan kegunaanya 

4.1.1 Menjelaskan pengertian 

gerak. 

4.1.2 menyebutkan berbagai 

gerak benda (berputar, 

menggelinding, 

memantul,jatuh,meluncur,meng

alir) 

4.1.3 menjelaskan berbagai 

gerak benda. 

4.1.4 menyebutkan contoh dari 

berbagai gerak benda yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-

hari 

4.1.5 mengidentifikasi hal-hal 

yang mempengaruhi gerak 

benda 

9 

 

 

5,10 

 

 

 

 

 

 

 

14,3,7, 

25,16, 

20 

 

23,12,1

5,19,22

,2,6, 

 

8,13,17

,18,21 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

5 

 

Selain kisi-kisi test yang digunakan dalam tes hasil belajar dibuat juga 

tindakan dalam Pembelajaran Model tipe NHT(Numbered Heads together)dalam 

pembelajaran IPA kelas 3 semester II. Adapun kisi-kisi tindakan sebagai berikut: 
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Table 2  

Tindakan Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT(Numbered Heads Together) 

Aspek yang diamati ya 

 

Tdk 

1. Kegiatan awal 

a. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

b. Siswa dikondisikan dilanjurtkan dengan berdoa  

c. Guru mempersiapkan materi dan alat peraga 

d. Siswa menanggapi apersepsi yang disampaikan guru 

yaitu: “ Anak-anak siapa yangpernah bermain sepak 

bola? Apa yang terjadi ketika bola kalian tendang? 

Bagaimana gerak bola itu?” 

e. Siswa memperhatikan tujuan dan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan yang 

disampaikan guru.  

2. Kegiatan Inti  

f. Siswa Siswa memperhatikan penjelasan guru 

mengenai hal-hal yang mempengaruhi gerak benda. 

g. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai 

pengertian gerak. 

h. Siswa dan guru tanya jawab mengenai berbagai 

gerak benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. 

i. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai 

berbagai gerakbenda yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari. 

j. Siswa dan guru tanya jawab mengenai contoh dari 

berbagai gerak benda yang terjadi dalam ekhidupan 

sehari-hari. 

k. Beberapa siswa menyebutkan contoh lain dari 

berbagai gerak benda yang terjadi dalam kehidupan 
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sehari-hari. 

l. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai 

contoh dari berbagai gerak benda yang terjadi 

dalamkehidupan sehari-hari. 

m. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal 

yang kurang dimengerti. 

3. Kegiatan penutup  

n. Tanya jawab dengan siswauntuk meluruskan 

kesalahpahaman, memberikan penguatan, dan 

menarik kesimpulan 

o. Melakukan evaluasi 

p. Pemberian tugas PR 

q. Pemantapan  

  

3.5 Teknik Analisis Data  

3.5.1 Uji Validitas instrumen Tes  

Uji validitas instrument dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

instrument tiap item soal yang nantinya akan digunakan dalam tes individual 

setelah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran NHT (Numbered 

Heads Together) Untuk mengetahui validitas, instrument terlebih dahulu diuji 

coba yaitu kelas 3 SD Negeri Dukuh  02 Kec. Sidomukti  Salatiga. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. sebuah instrumen 

dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Suatu tes dikatakan 

valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur, sebuah item 

(butir soal) dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap 

skor total, skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. 

Validitas butir soal dalam penelitian ini dilakukan dengan aplikasi progam 

SPSS For  windows versi 22.adapun langkah-langkah dalam menghitung validitas 

butir soal dengan SPSS versi 22.0. yaitu: membuka SPSS 22- filenew data-data 
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view- memasukan data pada tabel data view- variabel  view – analize – corelate –

bivariate – bivarriate – corelation – memasukan semua variabel kedalam 

variables – ok. Hasil validitas pada butir soal dapat dilihat pada output SPSS. 

Kreteria kevalidan soal adalah jika rhitung>rtabel makakoefisien item 

soaltersebut valid dan jika rhitung  negativ dan rhitung  ≤ rtabel maka koefisien dengan 

derajat kebebasan (dk) = n-2 ( Sugiyono, 2010: 373).  

Interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi yang menunjukan 

validitas ditunjukan oleh tabel 3 sebagai berikut: 

Tabel 3 

Kriteria validitas soal 

Koefisien korelasi  Kreteria 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,2010:89) 

Instrumen soal tes yang akan diberikan pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dilakukan uji coba terlebih dahulu. Instrumen diujikan dikelas 

IV SD Negeri Dukuh 02 Kecamatan Sidomukti Salatiga. Dalam uji coba soal tes 

inijumlah data siswa kelas IV sebanyak 30 siswa sehingga dapat diperoleh (N=30) 

untuk N=30 dan taraf signifikan 5%, nilai r adalah 0,361. Sehingga butir soal 

dapat dikatakan valid jika r hasil perhitungan > 0,361.  
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Tabel 4 

Hasil Uji Validitas Instrumen Tes 

Kompetensi Dasar Indikator  Hasil Uji Validitas 

Soal Valid Soal tidak 

valid 

Menyimpulkan hasol 

pengamatan bahwa 

gerak 

benda,hubunganya 

dengan energi dan 

sumber energi 

 Menjelaskan 

pengertian gerak 

 Menyebutkan 

berbagai gerak 

benda (berputar, 

menggelinding, 

memantul, jatuh, 

meluncur, 

menggelinding 

 Menjelaskan 

berbagai gerak 

benda 

 Menyebutkan 

contoh dari 

berbagai gerak 

benda dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

9, 12,20 

 

3,  5, 6, 8, 13, 

16, 20, 23, 25 

 

 

 

 

 

2, 7, 14, 15, 

18, 21 

 

 

10, 19, 22,  

4 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 11 

 

 

 Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil uji validitas, dari 25 

soal yang diuji terdapat 21 soal yang valid yaitu nomor 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23, 25 dengan Corrected Item-Total 

Coorrelation≥ 0,300 sedangkan 4 soal yang tidak valid yaitu 1, 4, 11, 24 
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     3.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen Tes 

Priyatno (2010:97) uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsisten 

alat ukur, apakah alat pengukur yang dapat digunakan dapat diandalkan dan 

tetap konsisten jika pengukurannya diulang. Alpha Croncbrach alat 

pengumpul data  digunakan untuk pengkukuran tingkat reliabilitas. Besarnya 

koefisien Alpha merupakan tolok ukur dari tingkat reliabilitasnya. Pada 

tahapan uji validatas dan reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 22.00  for Windows (Statistical Product and Service Solutions). 

Dalam peniltian ini uji reliabilitas instrument yang digunakan untuk 

menguji instrument tiap item soal yang nantinya akan digunakan dalam tes 

individual setelah pembelajaran dengan menggunakan model Think Pair 

Share. Instrument terlebih dahulu diuji cobakan di kelas uji coba yaitu kelas 

IV SD Negeri Dukuh 02  Kec.Sidomukti Salatiga. 

Nilai r yang diperoleh dikonsultasikan dengan harga r product moment 

pada tabel dengan taraf signifikan 5%. Jika rhitung >  rtabel  maka item tes yang 

diujicobakan tersebut adalah reliabel. Penelitian ini r tabel adalah 0,361, 

dikarenakan jumlah N=30. Cronbach’s Alpha  dalam penelitian ini sebesar 

892 9terlampir) dan dapat dikatakan bahwa reliabilitas untuk soal tinggi. 

Adapun interprestasi derajat reliabilitas instrumen ditunjukan oleh tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 5 

Kriteria validitas soal 

Koefisien korelasi  Kreteria 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,2010:89) 
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Hasil ujicoba instrumen dari 30 responden nilai runtuk soal evaluasi 

sebesar 0,892 yang berarti instrumen tersebut reliabel. Berdasarkan hasil SPSS 

release 22.0 untuk sampel ujicoba sebanyak 30 responden menunjukkan nilai 

Cronbach’s Alpha untuk butir soal evaluasi sebesar 0,892. Data hasil uji coba 

reliabel karena nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 (Nunnally, 1969). Untuk 

reliabilitas soal dengan 25 item dinyatakan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 6 

Reliabilitas Instrumen 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.892 25 

 

Dari Tabel 6 dapat dilihat pada nilai Cronbach’s Alpha 0,892 yang artinya 

reliabel.  

3.5.3 Analisis Taraf Kesukaran Item instrumen  

Menurut Arikunto (2007:207-210) soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah tidak dapat 

merangsang siswa untuk berusaha memecahkannya, sedangkan soal yang 

terlalu sulit menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak bersemangat.  

Rumus mencari taraf atau indeks kesukaran adalah:  

P = 
𝐵

𝐽𝑠
 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

Js = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Kriteria tingkat kesukaran soal: 
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P : 0,00 – 0,30 adalah soal sukar 

P : 0,30 – 0,70 adalah soal sedang 

P : 0,70 – 1,00 adalah soal mudah 

 Dari hasil analisis tingkat kesukaran soal dengan kategori mudah dan 

sedanguntuk soal katagori mudah terdapat pada nomor 1, 2, 6, 12, 24. 

Sedangkan soal kategori sedang terdapat pada nomor 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 

3.5.4 Uji Homogenitas Data 

Priyatno (2010:76), uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah 

beberapa varian populasi data adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan 

sebagai prasyarat dalam Analisis Independent Samples T Tes dan One Way 

Anova. Pendapat yang mendasari dalam analisis varian (Anova) dari populasi 

adalah sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikansi dari 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama. 

Menguji homogenitas varian digunakan rumus sebagai berikut: 

F = 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Uji homogenitas varian ini bisa menggunakan software SPSS yaitu 

analyze-comparemean-aneway Anova.Berikut tabel 3.6.3 data hasil uji 

homogenitas: 

Tabel 7 

Uji Homogenitas Hasil Belajar ulangan IPA 

 

 

 

 

Setelah pengujian homogenitas, dapat dilihat tabel 3.7 Test of 

Homogeneity of Variancesmenunjukan nilai Sig. 0,700 > 0,05. Hal tersebut 

Test of Homogeneity of Variances 

VAR00001 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,143 1 38 ,707 
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mengindikasikan bahwa varian antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol adalah sama. 

 

3.5.5 Uji Normalitas Data 

Priyanto (2010 : 71) menguraikan bahwa uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Jika analisis 

menggunakan metode parametik, maka prasyarat normalitas harus terpenuhi, 

yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi 

normal, maka metode alternative yang bisa digunakan adalah statistic non 

parametik. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikasi lebih besar 

dari 0,05. Uji normalitas data ini bisa menggunakan bantuan software SPSS 

yaitu analyse-nonparametik-one sampel KS-masukan variable pada jendela 

variable-klik normal pada test distribution. 

 

Tabel 8 

Uji Normalitas Hasil belajar Ulangan IPA 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 VAR00001 VAR00004 

N 20 20 

Normal Parametersa,b Mean 72,9000 73,4500 

Std. Deviation 13,88638 14,45310 

Most Extreme Differences Absolute ,167 ,115 

Positive ,105 ,090 

Negative -,167 -,115 

Test Statistic ,167 ,115 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,144c ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 Tabel 8 mendiskripsikan hasil uji normalitas data sebagai berikut 

mendeskripsikan hasil uji normalitas terhadap data eksperimen dari nilai hasil 

evaluasi dengan tehnik One Sample Kolmoogov-Smirov Test. Dari tabel tersebut 
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menunjukkan bahwa tingkat signifikan asyimotorik dua sisi dengan taraf 

kepercayaan 5 % (Asymp. Sig. 2-tailed) adalah 0,144. Jika dirumuskan hipotesis 

Hoadalah distribusi normal, dan Hiadalah distribusi tidak normal. Maka Hi 

diterima apabila P < 0.05 dan Hi ditolak apabila P > 0,05. Pada tabel di atas 

menunjukan bahwa P = 0,144. Artinya berdasarkan perhitungan peluang 

kesalahan 5 % maka P > 0,05 atau 0,144> 0,05. Maka Hi ditolak, artinya Variabel 

kelas eksperimen berdistribusi normal.  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Hasil dari uji normalitas data pengukuran tiap 

variabel pada kelas kontrol post test sudah ada pada tabel 4.5 diatas. Tabel 4.5 

mendeskripsikan hasil uji normalitas terhadap data kontrol  dari nilai dari hasil 

evaluasi dengan tehnik One Sample Kolmoogov-Smirov Test. Dari tabel tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat signifikan asyimotorik dua sisi dengan taraf 

kepercayaan 5 % (Asymp. Sig. 2-tailed) adalah 0,200. Jika dirumuskan hipotesis 

Hoadalah distribusi normal, dan Hi adalah distribusi tidak normal. Maka Hi 

diterima apabila P < 0.05 dan Hi ditolak apabila P > 0,05. Pada tabel di atas 

menunjukan bahwa P = 0,200. Artinya berdasarkan perhitungan peluang 

kesalahan 5 % maka P > 0,05 atau 0,200> 0,05. Maka Hi ditolak, artinya Variabel 

kelas kontrol berdistribusi normal.  

 

 

 


