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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SDN Bringin 01, Kecamatan Bringin, Kabupaten 

Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan sekolah ini berdasarkan 

pertimbangan kemudahan akses bagi penulis untuk melakukan penelitian di SDN 

Bringin 01.  

 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian  

3.2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen (experiment research). Penelitian eksperimen adalah penelitian yang 

dilakukan dengan mengadakan menipulasi terhadap objek penelitian serta adanya 

kontrol. Manipulasi tersebut berupa perlakuan (treatment) yang diberikan kepada 

kelompok eksperimen dan adanya kelompok kontrol yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan dari pemberian perlakuan pada kelompok 

eksperimen. Dalam penelitian ini perlakuan yang digunakan adalah model 

pembelajaran STM. Tujuan dari penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki 

ada-tidaknya hubungan sebab-akibat berapa besar hubungan sebab-akibat tersebut 

dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok 

eksperimen dan menyediakan kontrol untuk perbandingan. 

 

3.2.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen semu (quasi-

experimental research). Desain penelitian quasi-experimental research digunakan 

untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang 

dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak 

memungkinkan untuk mengontrol dan/atau memanipulasi semua variabel yang 

relevan. Jenis penelitian quasi-experimental research yang dipilih adalah 
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nonequivalent control group pretest-posttest design. Desain penelitian ini hampir 

sama dengan pretest-posttest control group design, tetapi desain ini pada 

pemilihan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tidak dipilih secara 

random. Bagan desain yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Desain Penelitian yang Digunakan 
Kelompok Pretes Variabel Terikat Postes 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O1 - O2 

Keterangan: 

X : Perlakuan (treatment) untuk kelompok eksperimen. 

O1 : Pretest untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

O2 : Posttes untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang memiliki kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan nantinya 

dapat ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini populasi yang digunakan untuk 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen adalah siswa kelas 5 SDN Bringin 

01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi yang akan 

diteliti. Sampel yang terpilih harus melalui teknik pengambilan sampel yang tepat, 

sehingga hasilnya akan benar-benar representatif (mewakili). Pada penelitian ini, 

teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Teknik 

pengambilan anggota sampel melalui sampling jenuh mengakibatkan semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel pada penelitian ini adalah 

siswa kelas 5 SD N Bringin 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.   
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Tabel 3.2 Sampel yang Digunakan dalam Penelitian 

Kelompok Kelas Jumlah Siswa 

Kelompok Eksperimen 5A SDN Bringin01 24 

Kelompok Kontrol 5B SDN Bringin 01 25 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan sesuatu hal yang bervariasi atau suatu faktor yang 

hasilnya akan bervariasi jika diukur. Variabel menjadi objek dalam penelitian dan 

memiliki suatu peran khusus dalam menyelidiki suatu peristiwa atau kejadian 

yang akan diteliti. Variabel yang digunakan pada penelitian ini ada dua variabel, 

yaitu : 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang diduga 

sebagai penyebab timbulnya variabel lain. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, 

diamati dan diukur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel lain. 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah: 

a. Model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) 

Model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) digunakan 

untuk membuat siswa menjadi lebih bersemangat, aktif dan kreatif dalam 

mengikuti pembelajaran. Siswa tidak hanya dinilai pengetahuannya saja, 

namun sikap dan keterampilannya juga dinilai saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Pada model pembelajaran STM, terdapat tiga unsur yang saling 

berkaitan, yaitu sains, teknologi dan masyarakat. Sains dan teknologi memiliki 

hubungan erat yang terjadi karena ilmu pengetahuan pada dasarnya 

menjelaskan tentang konsep.  

Sedangkan, teknologi merupakan suatu seni/keterampilan sebagai 

wujud dari konsep yang telah dipelajari dan dipahami. Hasil dari 

pengembangan teknologi tersebut diharapkan dapat bermanfaat dalam 

kehidupan masyarakat. Sehingga melalui model pembelajaran STM, output 

yang didapat bukan hanya sebatas pengetahuan saja, namun juga keterampilan 

yang dapat bermanfaat dan ditunjang dengan sikap yang baik pula. Model 
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pembelajaran STM dilaksanakan berdasarkan langkah pembeajaran yang 

diawali dengan pendahuluan berupa invitasi, pembentukan konsep, aplikasi 

konsep yang telah disusun, pemantapan konsep agar tidak terjadi 

kesalahpahaman, dan yang terakhir tahap evaluasi.  

 

b. Media pembelajaran 

Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan siswa dalam 

menerima materi pelajaran. Media yang digunakan dapat diciptakan atau 

dibuat oleh siswa bersama kelompok dengan bimbingan guru. Melalui proses 

tersebut, diharapkan siswa dapat memahami konsep-konsep pada materi 

pelajaran yang sedang dipelajari dengan lebih mudah. Media pembelajaran 

dapat menggantikan fungsi guru sebagai sumber belajar. Sehingga, siswa 

dapat lebih aktif untuk mencari dan menemukan informasi yang 

dibutuhkannya dalam pembelajaran. Dengan mencari tahu sendiri informasi 

melalui media pembelajaran, siswa dapat menambah pembendaharaan kata 

yang makna atau maksudnya dapat dengan mudah dipahami.  

Selain itu, dengan penggunaan media pembelajaran dapat 

meningkatkan perhatian, imajinasi, serta memotivasi siswa untuk terdorong 

melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Siswa 

yang memiliki karakteristik berbeda, terutama yang berhubungan dengan adat, 

keyakinan, lingkungan, pengelaman hidup dan lain-lain, menyebabkan guru 

kesulitan dalam menyampaikan informasi. Sehingga dengan penggunaan 

media pembelajaran, diharapkan dapat mengatasi hambatan sosio-kultural 

antarsiswa tersebut. Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: (1) gambar yang merupakan media pembelajaran yang dapat 

memberikan pengetahuan kepada siswa secara tidak langsung, sehingga 

membantu siswa dalam mengkonkritkan materi pelajaran yang masih abstrak, 

(2) video yang merupakan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan materi dengan memaparkan keadaan, proses atau kejadian secara 

nyata, dan (3) alat peraga yang didukung dengan demonstrasi, dimana alat 

peraga digunakan untuk memperagakan atau menjelaskan materi pelajaran 
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atau alat bantu pendidikan dan pengajaran yang berupa perbuatan-perbuatan 

dan benda-benda yang memudahkan memberi pengertian kepada peserta didik 

dari sesuatu yang abstrak sampai kepada sesuatu yang sangat konkret. 

 

3.4.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang timbul 

sebagai akibat langsung dari manipulasi dan pengaruh variabel bebas. Variabel 

terikat pada penelitian ini, yaitu hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan hasil 

yang dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu yang 

berupa perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa.  

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan komponen utama dalam suatu penelitian. Instrumen 

digunakan untuk menngumpulkan data tentang variabel terikat atau hasil belajar 

siswa. Mutu instrumen akan menentukan mutu data yang digunakan dalam suatu 

penelitian. Pada pembuatan instrumen penelitian, terdapat tiga hal yang harus 

diperhatikan, yaitu masalah penelitian, variabel penelitian, dan jenis instrumen 

yang akan digunakan. Variabel yang akan diukur adalah variabel hasil belajar IPA 

pada siswa kelas V SD. Oleh karena itu, pada penelitian ini instrumen yang 

digunakan yaitu tes berbentuk pilihan ganda yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah: 

a. Tes 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini salah 

satunya adalah tes. Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu Tes I (pretest) dan Tes 

II (posttest). Pada Tes I (pretest), digunakan untuk mengukur homogentias 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Sedangkan Tes II (posttest), 

bertujuan untuk mengukur hasil belajar IPA kelas V dengan menggunakan bentuk 

tes pilihan ganda. Soal pilihan ganda yang digunakan pada posttest sebanyak 20 

butir soal. 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Soal Tes 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Item Soal 

Nomor 

Soal 

Jumlah 

Soal 

6.Menerap-kan  

sifat-sifat cahaya 

melalui kegiatan 

membuat suatu 

karya/model 

6.1Mendeskripsika

n sifat-sifat cahaya 

1. Mengidentifikasi 

sifat-sifat cahaya 

yang mengenai 

berbagai benda. 

2, 4, 8, 

11, 16 

 

 

 

5 

2. Mengidentifikasi 

sifat-sifat cahaya 

yang mengenai 

cermin datar dan 

cermin lengkung 

(cembung atau 

cekung). 

3, 5, 10, 

12, 17 

 

5 

3. Menunjukkan 

contoh-contoh 

peristiwa 

pembiasan 

cahaya dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

melalui 

percobaan. 

7, 14, 

15, 18 

 

4 

4. Mengidentifikasi 

bukti bahwa 

cahaya putih 

terdiri dari 

berbagai warna. 

1, 9, 19, 

20 

 

4 

5. Memberikan 

contoh peristiwa 

penguraian 

cahaya dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

6, 13 2 

 

b. Non tes 

Teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik non tes. Teknik non tes merupakan pengukuran yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan siswa tanpa menggunakan tes. Teknik non tes yang 

digunakan adalah dengan observasi. Observasi atau pengamatan merupakan 

aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis yang tampak pada 

objek penelitian. Observer yang melakukan observasi terdiri dari dua orang, guru 

kelas dan juga salah satu mahasiswa S1 PGSD FKIP UKSW yang juga sedang 
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menyusun skripsi. Berikut ini beberapa pengumpulan data dengan teknik non tes 

yang dilakukan pada penelitian: 

1. Observasi sikap siswa 

Kelompok Eksperimen 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Observasi Sikap Siswa  

No Aspek yang Diamati Indikator 

1. 

 

Mau 

menginternalisasikan 

nilai-nilai 

Aktif bertanya 

Mampu mempraktekkan percobaan dengan 

tanggung jawab 

Mendengarkan penjelasan guru dan teman dengan 

tanggung jawab 

Mampu menjawab pertanyaan 

Keberanian dan kejelasan dalam menjelaskan 

Mampu mengatur waktu secara efisien 

2. Mau 

mengorganisasikan 

nilai-nilai 

Mampu menyusun/merumuskan rumusan masalah 

3. Mau memberikan 

respon terhadap 

fenomena tertentu 

Berpartisipasi dalam diskusi 

4. Mau menerima 

fenomena tertentu 

Mampu memberikan pendapat dalam diskusi. 

5. Ketepatan dalam memilih dan menggunakan alat 

peraga dengan baik. 

 

Kelompok Kontrol 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Observasi Sikap Siswa  

No Aspek yang Diamati Indikator 

1. Mau 

menginternalisasikan 

nilai-nilai 

Aktif bertanya 

Mampu memperhatikan percobaan yang dilakukan 

oleh guru dengan tanggung jawab 

Mendengarkan penjelasan dengan tanggung jawab 

Mau mengajukan pertanyaan  

Mampu menjawab pertanyaan 

Keberanian dan kejelasan dalam menjelaskan 

2. Mau 

mengorganisasikan 

nilai-nilai 

Mampu menyusun/merumuskan rumusan masalah 

3. Mau memberikan 

respon terhadap 

fenomena tertentu 

Mau memberikan bantuan/berpartisipasi saat 

percobaan 

4. Mau menerima 

fenomena tertentu 

Mampu memberikan pendapat 

5. Mampu mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dan 

manfaatnya  
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Observasi sikap siswa bertujuan untuk mendapatkan data tentang sikap 

siswa dalam pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran dapat terlaksana 

sesuai dengan kondisi dan proses yang diharapkan. Kisi-kisi observasi sikap 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ini digunakan pada pertemuan I. 

2. Observasi keterampilan siswa 

Observasi keterampilan siswa bertujuan untuk mendapatkan data 

tentang keterampilan siswa dalam pembelajaran, sehingga kegiatan 

pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan kondisi dan proses yang 

diharapkan. Kisi-kisi observasi keterampilan siswa kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol ini digunakan pada pertemuan II. 

Tabel 3.6 

Kisi-kisi Observasi Keterampilan Siswa  

No Aspek yang Diamati Indikator 

1. Mampu menghasilkan 

gerakan baru 

Kerapian dalam membuat karya 

Ketelitian dalam merancang karya 

2. Mampu melakukan 

respon kompleks 

secara lancar 

Kreativitas dalam merakit alat/bahan 

3. Mampu melakukan 

respon tertentu 

dengan bimbingan 

guru 

Kecermatan dalam mengikuti langkah-langkah 

pembuatan karya  

4. Memiliki kesiapan 

untuk bertindak 

Ketepatan dalam menjelaskan cara kerja karya 

3. Observasi implementasi RPP 

Selain melakukan observasi terhadap hasil belajar afektif (sikap) dan 

psikomotorik (keterampilan), juga dilakukan observasi implementasi RPP. 

Observasi implementasi RPP ini dilakukan pada pertemuan I, II, dan III. 

Observasi implementasi RPP digunakan untuk mendapatkan data tentang 

pencapaian dalam pelaksanaan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan 

kondisi dan proses yang diharapkan. Sebelum instrumen observasi 

imlementasi dibuat, maka kisi-kisi instrumen observasi tersebut harus dibuat 

lebih dahulu. Kisi-kisi observasi implementasi RPP diberikan kepada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdasarkan indikator-indikator 

yang sesuai dengan pembelajaranya. Kisi-kisi instrumen observasi 

implementasi RPP kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki 
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indikator-indikator yang berbeda, karena disesuaikan dengan langkah-

langkah pembelajaran pada model pembelajaran yang digunakan.  

 

Kelompok Eksperimen 

Tabel 3.7 

Kisi-kisi Instrumen Observasi Implementasi RPP Pertemuan I 

No 
Aspek yang 

Diamati 
Indikator 

1. Kegiatan awal 1. Melakukan apersepsi 

2. Memeriksa kesiapan siswa 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran dengan 

model pembelajaran STM. 

2. Kegiatan inti 

Tahap invitasi 5. Memfasilitasi siswa dalam merumuskan masalah cahaya 

Tahap 

pembentukan 

konsep 

6. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimak 

materi. 

7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. 

8. Memfasilitasi siswa pada proses identifikasi. 

9. Memfasilitasi siswa untuk menyusun konsep tentang 

sifat-sifat cahaya pada LKS. 

Tahap aplikasi 

konsep 

10. Memfasilitasi siswa untuk bekerja dalam kelompok 

dengan melakukan beberapa percobaan. 

11. Memfasilitasi siswa untuk melakukan diskusi kelompok 

untuk pemecahan masalah. 

12. Memfasilitasi siswa untuk mengidentifikasi 

pemanfaatan sifat-sifat cahaya pada kehidupan sehari-

hari. 

3. Kegiatan 

penutup 

13. Melakukan refleksi bersama siswa. 

14. Membuat kesimpulan dengan melibatkan siswa. 

4. Keterampilan 

mengajar 

15. Menggunakan media secara efektif dan efisien. 

16. Mengelola waktu dengan efisien. 

17. Penguasaan materi pembelajaran. 

18. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan 

pembelajaran.  

19. Penguasaan kelas. 

20. Memfasilitasi dan mengatur tempat duduk untuk diskusi 

siswa. 
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Tabel 3.8 

Kisi-kisi Instrumen Observasi Implementasi RPP Pertemuan II 

No Aspek yang 

Diamati 

Indikator 

1. Kegiatan awal 1. Melakukan apersepsi 

2. Memeriksa kesiapan siswa 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran dengan 

model pembelajaran STM 

2. Kegiatan inti 

Tahap 

pemantapan 

konsep 

5. Memfasilitasi siswa bekerja dalam kelompok dengan 

membuat beberapa karya berteknologi sederhana. 

6. Memfasilitasi siswa dalam diskusi kelompok. 

7. Memfasilitasi siswa untuk presentasi dan tanya jawab. 

8. Memfasilitasi siswa untuk memperoleh konsep yang 

benar. 

3.  Kegiatan 

penutup 

9. Melakukan refleksi bersama siswa. 

10. Membuat kesimpulan dengan melibatkan siswa. 

4.  Keterampilan 

mengajar 

11. Mengelola waktu secara efisien. 

12. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan 

pembelajaran.  

13. Penguasaan kelas. 

14. Memfasilitasi dan mengatur tempat duduk untuk diskusi 

siswa. 

 

Tabel 3.9 

Kisi-kisi Instrumen Observasi Implementasi RPP Pertemuan III 

No Aspek yang 

Diamati 

Indikator 

1. Kegiatan awal 1. Melakukan apersepsi 

2. Memeriksa kesiapan siswa 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran dengan 

model pembelajaran STM 

2. Kegiatan inti 5. Menyediakan soal tes formatif. 

Tahap 

Evaluasi 

6. Memfasilitasi siswa untuk mengerjakan soal tes 

formatif. 

3. Kegiatan 

penutup 

7. Melakukan refleksi bersama siswa. 

8. Membuat kesimpulan dengan melibatkan siswa. 

4.  Keterampilan 

mengajar 

9. Mengelola waktu secara efisien. 

10. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan 

pembelajaran.  

11. Penguasaan kelas. 

12. Memfasilitasi dan mengatur tempat duduk untuk 

mengerjakan soal tes formatif. 
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Kelompok Kontrol 

Tabel 3.10 

Kisi-kisi Instrumen Observasi Implementasi RPP Pertemuan I 

No 
Aspek yang 

Diamati 
Indikator 

1. Kegiatan awal 1. Melakukan apersepsi 

2. Memeriksa kesiapan siswa 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. 

2. Kegiatan inti  

Eksplorasi 5. Memperagakan beberapa percobaan sifat-sifat cahaya. 

6. Memfasilitasi siswa untuk tanya jawab tentang 

percobaan yang dilakukan guru. 

Elaborasi 7. Memfasilitasi siswa untuk menyimak penjelasan dari 

guru. 

8. Memfasilitasi siswa untuk tanya jawab tentang 

penjelasan dari guru. 

Konfirmasi 9. Menyuruh siswa mengerjakan soal latihan. 

10. Memfasilitasi siswa untuk mencocokan jawaban pada 

soal latihan. 

3. Kegiatan 

penutup 

11. Melakukan refleksi bersama siswa. 

12. Membuat kesimpulan. 

4. Keterampilan 

mengajar 

13. Menggunakan media secara efektif dan efisien. 

14. Mengelola waktu dengan efisien. 

15. Penguasaan materi pembelajaran. 

16. Penggunaan bahasa dalam kegiatan pembelajaran.  

17. Penguasaan kelas. 

18. Menjawab pertanyaan. 

19. Membuka dan menutup pembelajaran. 

20. Kemampuan menjelaskan materi. 

 

Tabel 3.11 

Kisi-kisi Instrumen Observasi Implementasi RPP Pertemuan II 

No 
Aspek yang 

Diamati 
Indikator 

1. Kegiatan awal 1. Melakukan apersepsi 

2. Memeriksa kesiapan siswa 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. 

2. Kegiatan inti  

Eksplorasi 5. Memberikan contoh karya berteknologi sederhana. 

Elaborasi 6. Memfasilitasi siswa bekerja bersama kelompok. 

7. Menjelaskan cara membuat karya berteknologi 

sederhana. 

8. Memfasilitasi siswa untuk membuat karya berteknologi 

sederhana. 

Konfirmasi 9. Memfasilitasi siswa untuk tanya jawab tentang 

pembuatan karya berteknologi sederhana. 
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3. Kegiatan 

penutup 

10. Melakukan refleksi bersama siswa. 

11. Membuat kesimpulan. 

4. Keterampilan 

mengajar 

12. Mengelola waktu dengan efisien. 

13. Penggunaan bahasa dalam kegiatan pembelajaran.  

14. Penguasaan kelas. 

 

Tabel 3.12 

Kisi-kisi Instrumen Observasi Implementasi RPP Pertemuan III 

No Aspek yang 

Diamati 

Indikator 

1. Kegiatan awal 1. Melakukan apersepsi 

2. Memeriksa kesiapan siswa 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. 

2. Kegiatan inti 5. Menyediakan soal tes formatif. 

6. Memfasilitasi siswa untuk mengerjakan soal tes 

formatif. 

3. Kegiatan 

penutup 

7. Melakukan refleksi bersama siswa. 

8. Membuat kesimpulan. 

4.  Keterampilan 

mengajar 

9. Mengelola waktu secara efisien. 

10. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan 

pembelajaran.  

11. Penguasaan kelas. 

12. Memfasilitasi dan mengatur tempat duduk untuk 

mengerjakan soal tes formatif. 

Instrumen observasi implementasi RPP kelompok eksperimen dan 

kontrol pada pertemuan I, II dan III tersaji pada lampiran. 

4. Observasi aktivitas siswa 

Observasi aktivitas siswa bertujuan untuk mendapatkan data tentang 

pencapian siswa dalam pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran dapat 

terlaksana sesuai dengan kondisi dan proses yang diharapkan. Kisi-kisi 

observasi aktivitas siswa diberikan kepada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol berdasarkan indikator-indikator yang sesuai dengan 

pembelajarannya.  
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Kelompok Eksperimen 

Tabel 3.13 

Kisi-kisi Instrumen Observasi Aktifitas Siswa Pertemuan I 

No  Aspek yang 

Diamati 

Indikator 

1. Kegiatan awal 1. Menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. 

2. Memperhatikan dengan seksama penjelasan 

materi yang disampaikan oleh guru. 

2.  Kegiatan inti  

Tahap invitasi 3. Berani dan aktif mengutarakan pendapat dalam 

mengerjakan LKS. 

Tahap pembentukan 

konsep 

4. Menyimak materi yang disampaikan guru. 

5. Melakukan percobaan bersama kelompoknya. 

6. Melakukan diskusi kelompok. 

7. Mengerjakan LKS bersama kelompok. 

3. Kegiatan penutup 8. Melakukan refleksi. 

9. Berani dan aktif ikut serta membuat kesimpulan. 

4. Lain-lain 10. Menggunakan media secara efektif dan efisien. 

11. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar. 

12. Menggunakan waktu secara efisien. 

13. Partisipasi dalam diskusi. 

14. Pemahaman materi. 

15. Siswa lebih leluasa bekerja dan diskusi 

  

 Tabel 3.14  

Kisi-kisi Instrumen Observasi Aktifitas Siswa Pertemuan II 

No  Aspek yang 

Diamati 

Indikator 

1. Kegiatan awal 1. Menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. 

2. Memperhatikan dengan seksama penjelasan materi 

yang disampaikan oleh guru. 

2.  Kegiatan inti  

Tahap pemantapan 

konsep 

3. Bekerja dalam kelompok dengan membuat 

beberapa karya berteknologi sederhana. 

4. Presentasi hasil karya. 

5. Tanya jawab tentang hasil karya. 

3. Kegiatan penutup 6. Melakukan refleksi. 

7. Berani dan aktif ikut serta membuat kesimpulan. 

4. Lain-lain 8. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar. 

 9. Menggunakan waktu secara efisien. 
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Tabel 3.15 

Kisi-kisi Instrumen Observasi Aktifitas Siswa Pertemuan III 

No Aspek yang 

Diamati 

Indikator 

1. Kegiatan awal a. Menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. 

b. Memperhatikan dengan seksama penjelasan 

langkah-langkah pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru. 

2. Kegiatan inti 

Tahap Evaluasi c. Mengerjakan soal tes formatif. 

3. Kegiatan penutup d. Melakukan refleksi. 

e. Berani dan aktif ikut serta membuat kesimpulan. 

4.  Lain-lain f. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar. 

g. Menggunakan waktu secara efisien. 

 

Kelompok Kontrol 

Tabel 3.16 

Kisi-kisi Instrumen Observasi Aktifitas Siswa Pertemuan I 

No  Aspek yang 

Diamati 

Indikator 

1. Kegiatan awal 1. Menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. 

2. Memperhatikan dengan seksama penjelasan 

materi yang disampaikan oleh guru. 

2.  Kegiatan inti  

Eksplorasi 3. Menyimak percobaan yang dilakukan guru. 

4. Berani dan aktif bertanya jawab tentang 

percobaan. 

Elaborasi 5. Menyimak penjelasan materi yang disampaikan 

guru. 

6. Berani dan aktif bertanya jawab tentang materi 

yang dijelaskan oleh guru. 

Eksplorasi 7. Mengerjakan soal latihan. 

8. Mencocokkan soal latihan. 

3. Kegiatan penutup 9. Melakukan refleksi. 

10. Membuat kesimpulan. 

4. Lain-lain 11. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar. 

12. Pemahaman materi. 

13. Menggunakan waktu sesuai yang dialokasikan. 

14. Aktif bertanya. 

15. Menjawab pertanyaan. 
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Tabel 3.17 

Kisi-kisi Instrumen Observasi Aktifitas Siswa Pertemuan II 

No  Aspek yang 

Diamati 

Indikator 

1. Kegiatan awal 1. Menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. 

2. Memperhatikan dengan seksama penjelasan materi 

yang disampaikan oleh guru. 

2.  Kegiatan inti  

Eksplorasi 3. Memperhatikan contoh karya berteknologi 

sederhana. 

Elaborasi 4. Menyimak penjelasan cara membuat karya 

berteknologi sederhana. 

5. Membuat karya berteknologi sederhana. 

Eksplorasi 6. Mengerjakan soal tes. 

3. Kegiatan penutup 7. Melakukan refleksi. 

8. Membuat kesimpulan. 

4. Lain-lain 9. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar. 

10. Menggunakan waktu sesuai yang dialokasikan. 

 

Tabel 3.18 

Kisi-kisi Instrumen Observasi Aktifitas Siswa Pertemuan III 

Instrumen observasi aktivitas siswa kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol pertemuan I, II dan III tersaji pada lampiran. 

 

3.6 Uji Instrumen Data 

3.6.1 Uji Validitas Instrumen 

Menurut Darmadi, (2011: 87), validitas adalah tingkat dimana suatu tes 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu tes tidak bisa valid untuk sembarang 

keperluan atau kelompok, suatu tes hanya valid untuk suatu keperluan dan pada 

kelompok tertentu. Menurut Sugiyono, (2012:168), instrumen yang valid berarti 

No Aspek yang 

Diamati 

Indikator 

1. Kegiatan awal 1. Menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. 

2. Memperhatikan dengan seksama penjelasan 

langkah-langkah pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru. 

2. Kegiatan inti 3. Mengerjakan soal tes formatif. 

3. Kegiatan penutup 4. Melakukan refleksi. 

5. Membuat kesimpulan. 

4.  Lain-lain 

Lain-lain 

 

6. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar. 

7. Menggunakan waktu secara efisien. 
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alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid 

berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa validitas adalah suatu 

tes atau pengujian terhadap suatu soal atau instrumen, sehingga nanti tes atau 

insrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Rumusan korelasi yang dapat digunakan dan lebih dikenal dengan product 

moment sebagai berikut (Arikunto 2010:213): 

 rxy : koefisien  korelas 

x : variabel bebas 

y : variabel terikat 

n : jumlah data  

Ada batas-batas tertentu untuk menentukan seberapa jauh validitas atau 

daya pembeda suatu butir tes atau sub tes. Biasanya syarat minimum untuk 

dianggap memenuhi syarat adalah kalau r = 0,3. Jadi kalau korelasi antara butir 

dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan 

tidak valid (Sugiyono, 2012:182). Sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien 

validitas dapat dianggap memuaskan apabila rxy   0,3. 

Berdasarkan perhitungan validitas tes pada dapat diketahui bahwa nilai 

validitas dari 35 soal pada tes berkisar antara -0,240 sampai 0,677. Ada  soal yang 

nilai validitasnya kurang dari 0,3 dan ada 2 soal yang nilai validitasnya 0, 

sehingga dihilangkan dari tabel validitas, yaitu soal nomor 7 dan 13. Sedangkan 

16 soal nilai validitasnya lebih dari 0,3, sehingga 16 soal tersebut dapat digunakan 

untuk soal pretest. Namun, pada pretest soal yang digunakan hanya 15 soal. 

Tabel 3.19 

Uji Validitas Soal untuk Pretest dengan SPSS 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Keterangan 

soal1 22.9355 22.929 .242 .748 Tidak valid 

soal2 22.8710 22.716 .305 .745 Valid 

soal3 22.6774 22.759 .445 .740 Valid 

soal4 22.6774 25.026 -.240 .767 Tidak valid 

soal5 22.7742 23.181 .235 .749 Tidak valid 

soal6 22.8387 21.740 .551 .731 Valid 

soal8 22.8710 24.983 -.187 .771 Tidak valid 

rxy = 
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soal9 23.0000 24.133 -.013 .763 Tidak valid 

soal10 22.8710 22.849 .275 .747 Tidak valid 

soal11 22.7742 21.981 .542 .733 Valid 

soal12 22.8065 24.895 -.173 .769 Tidak valid 

soal14 22.8065 24.495 -.084 .765 Tidak valid 

saol15 22.9355 22.862 .257 .748 Tidak valid 

saol16 22.6774 22.826 .424 .741 Valid 

soal17 22.8710 21.049 .699 .722 Valid 

soal18 22.9677 23.366 .145 .754 Tidak valid 

soal19 22.8387 24.873 -.166 .769 Tidak valid 

soal20 22.8710 24.183 -.018 .762 Tidak valid 

soal21 22.9032 21.357 .607 .727 Valid 

soal22 23.0645 21.462 .553 .730 Valid 

soal23 22.8387 24.873 -.166 .769 Tidak  valid 

soal24 23.0000 20.933 .677 .722 Valid 

soal25 22.6129 23.578 .281 .748 Tidak valid 

soal26 22.6774 24.359 -.045 .760 Tidak valid 

soal27 22.7419 22.931 .320 .745 Valid 

soal28 22.9677 21.966 .448 .736 Valid 

soal29 22.8065 22.161 .469 .736 Valid 

soal30 22.9677 22.099 .418 .738 Valid 

soal31 22.7419 23.198 .249 .748 Tidak valid 

soal32 22.7419 22.798 .356 .743 Valid 

soal33 22.7097 23.280 .250 .748 Tidak valid 

soal34 22.9355 22.062 .433 .737 Valid 

soal35 22.7742 22.647 .369 .742 Valid 

 

Tabel 3.20 

Uji Validitas I Soal untuk Posttest dengan SPSS  

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Keterangan 

soal1 22.3871 42.445 .474 .761 Valid 

soal2 22.6129 43.378 .164 .769 Tidak valid 

soal3 22.5806 43.185 .201 .768 Tidak valid 

soal4 22.5161 43.191 .218 .767 Tidak valid 

soal5 22.8710 45.516 -.164 .781 Tidak valid 

soal6 22.5161 42.058 .417 .760 Valid 

soal7 22.4194 42.385 .440 .761 Valid 

soal8 22.7097 42.280 .324 .763 Valid 

soal9 22.8065 43.095 .198 .768 Tidak valid 

soal10 22.8065 41.628 .426 .759 Valid 

soal11 22.9032 41.690 .436 .759 Valid 

soal12 22.9032 43.290 .178 .769 Tidak valid 

soal13 22.5484 42.056 .400 .761 Valid 

soal14 22.6452 42.770 .255 .766 Tidak valid 

saol15 22.8387 45.206 -.118 .780 Tidak valid 
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saol16 22.7097 42.680 .262 .765 Tidak valid 

soal17 22.8710 43.983 .066 .773 Tidak valid 

soal18 22.8065 41.695 .415 .759 Valid 

soal19 22.8065 41.961 .373 .761 Valid 

soal20 22.4194 43.585 .190 .768 Tidak valid 

soal21 22.2581 41.531 .037 .811 Tidak valid 

soal22 22.9032 42.424 .316 .763 Valid 

soal23 22.8387 42.473 .297 .764 Tidak valid 

soal24 22.5806 41.585 .466 .758 Valid 

soal25 22.8710 41.849 .401 .760 Valid 

soal26 23.0323 42.232 .408 .761 Valid 

soal27 22.7742 41.914 .379 .761 Valid 

soal28 22.7097 43.413 .149 .770 Tidak valid 

soal29 22.6452 44.970 -.083 .779 Tidak valid 

soal30 22.5806 41.452 .488 .757 Valid 

soal31 22.6129 42.512 .302 .764 Valid 

soal32 22.8710 43.383 .159 .769 Tidak valid 

soal33 22.6452 41.970 .382 .761 Valid 

soal34 22.5806 42.185 .365 .762 Valid 

soal35 22.8387 43.806 .091 .772 Tidak valid 

soal36 22.5161 42.458 .347 .763 Valid 

soal37 22.4839 41.591 .528 .757 Valid 

soal38 22.7742 42.714 .255 .766 Tidak valid 

soal39 22.5484 42.256 .366 .762 Valid 

soal40 22.3226 43.559 .316 .766 Valid 

 

Tabel 3.21 

Uji Validitas II Soal untuk Posttest dengan SPSS 

 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 

Correlation 

 
Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Keterangan 

soal1 12.4516 22.323 .410 .836 Valid 

soal6 12.5806 21.785 .428 .835 Valid 

soal7 12.4839 22.258 .386 .837 Valid 

soal8 12.7742 21.647 .394 .836 Valid 

soal10 12.8710 21.649 .394 .836 Valid 

soal11 12.9677 21.432 .464 .833 Valid 

soal13 12.6129 21.912 .378 .837 Valid 

soal18 12.8710 21.783 .364 .838 Valid 

soal19 12.8710 21.983 .321 .840 Valid 

soal22 12.9677 21.632 .418 .835 Valid 

soal24 12.6452 21.437 .477 .833 Valid 

soal25 12.9355 21.462 .447 .834 Valid 

soal26 13.0968 21.824 .442 .834 Valid 

soal27 12.8387 22.006 .314 .840 Valid 

soal30 12.6452 21.103 .557 .829 Valid 
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soal31 12.6774 21.759 .389 .837 Valid 

soal33 12.7097 21.480 .443 .834 Valid 

soal34 12.6452 21.770 .398 .836 Valid 

soal36 12.5806 22.185 .328 .839 Valid 

soal37 12.5484 21.189 .611 .828 Valid 

soal39 12.6129 22.045 .346 .838 Valid 

soal40 12.3871 23.178 .216 .842 Tidak valid 

 

Tabel 3.22 

Uji Validitas III Soal untuk Posttest dengan SPSS 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Keterangan  

soal1 11.5161 21.791 .399 .836 Valid 

soal6 11.6452 21.303 .409 .835 Valid 

soal7 11.5484 21.656 .397 .836 Valid 

soal8 11.8387 21.073 .398 .836 Valid 

soal10 11.9355 21.062 .401 .836 Valid 

soal11 12.0323 20.899 .459 .833 Valid 

soal13 11.6774 21.359 .377 .837 Valid 

soal18 11.9355 21.196 .371 .837 Valid 

soal19 11.9355 21.396 .326 .839 Valid 

soal22 12.0323 21.032 .428 .834 Valid 

soal24 11.7097 20.880 .477 .832 Valid 

soal25 12.0000 20.933 .441 .834 Valid 

soal26 12.1613 21.273 .440 .834 Valid 

soal27 11.9032 21.490 .304 .840 Valid 

soal30 11.7097 20.480 .575 .828 Valid 

soal31 11.7419 21.198 .389 .836 Valid 

soal33 11.7742 20.981 .430 .834 Valid 

soal34 11.7097 21.213 .397 .836 Valid 

soal36 11.6452 21.637 .325 .839 Valid 

soal37 11.6129 20.645 .609 .827 Valid 

soal39 11.6774 21.492 .344 .838 Valid 

Berdasarkan perhitungan validitas tes posttest I dapat diketahui bahwa nilai 

validitas dari 40 soal pada tes berkisar antara -0,168 sampai 0,528. Ada 18 soal 

yang nilai validitasnya kurang dari 0,3 dan ada 22 soal yang nilai validitasnya 

lebih dari 0,3. Setelah dilakukan uji validitas posttest II dapat diketahui bahwa 

hasil validitas 22 soal ada satu soal yang nilai validitasnya kurang dari 0,3. 

Selanjutnya dilakukan uji validitas posttest III dapat diketahui bahwa hasil nilai 

validitas 21 soal semuanya lebih dari 0,3. Sehingga 21 soal tersebut dapat 
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digunakan untuk soal posttest, namun karena ada satu indikator yang memiliki 

dua soal yang valid, maka hanya 20 soal yang digunakan dalam soal posttest. 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Menurut Darmadi, (2011: 88), reliabilitas adalah tingkatan pada mana suatu 

tes secara konsisten mengukur berapapun tes itu mengukur. Reliabilitas 

dinyatakan dengan angka-angka, biasanya sebagai suatu koefisien yang tinggi 

menunjukan reliabilitas yang tinggi. Selanjutnya menurut Darmadi, (2011: 122), 

suatu instrumen penelitian dikatakan reliabilitas alat yang dipakai mengukur apa 

yang seharusnya diukur digunakan kapanpun dan bilamanapun hasilnya sama. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas 

merupakan tingkat kekonsistenan atau keajegan dari suatu instrumen. Selain itu,  

instrumen dapat dikatakan reliabel jika hasilnya sama, apabila diujikan pada 

kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Suatu 

instrument dinyatakan reliabel bila koefisien reliabilitas minimum 0,6. (Sugiyono, 

2012:184) 

Tabel 3.23 

Uji Reliabilitas Soal untuk Pretest dengan SPSS 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

.754 .751 33 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, menunjukkan bahwa nilai cronbach’s 

Alpha Based on Standardized Items sebesar 0,751. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa soal yang digunakan untuk pretest reliabel. Selain pada soal pretest, uji 

reliabilitas juga dilakukan pada soal posttest. Berikut ini tabel hasil uji reliabilitas 

posttest. 
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Tabel 3.24 

Uji reliabilitas I Soal untuk Posttest dengan SPSS 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.771 .816 40 

                        

Tabel 3.25 

Uji reliabilitas II Soal untuk Posttest dengan SPSS 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.842 .843 22 

 

Tabel 3.26 

Uji reliabilitas III Soal untuk Posttest dengan SPSS 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.842 .844 21 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas III, menunjukkan bahwa nilai cronbach’s 

Alpha Based on Standardized Items sebesar 0,844. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa soal yang digunakan untuk posttest reliabel.  

 

3.6.3 Tingkat Kesukaran Soal 

Menurut Sudjana (2013:135-141), selain memenuhi validitas dan reliabilitas 

untuk memperoleh kualitas soal baik, juga adanya kesinambungan dari tingkat 

kesukaran soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksud adalah adanya soal-soal 

yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara proposional. Persoalan yang 

penting dalam melakkan analisis tingkat soal adalah penentuan proporsi dan 

kriteria soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Cara melakukan analisis 

untuk menentukan tingkat kesukaran soal adalah dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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I = 
 

 
 

 

 

 

Keterangan: 

I = indeks kesulitan untuk setiap butir soal 

B = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N = banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan  

Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin 

sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah 

soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal itu adalah sebagai berikut:  

0 – 0,30 = soal kategori sukar, 

0,31 – 0,70 = soal kategori sedang, 

0,71 – 1,00 = soal kategori mudah. 

Berikut ini disajikan tabel hasil analisis tingkat kesukaran soal pretest dan 

posttest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol: 

Tabel 3.27 

Tingkat Kesukaran Soal 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

No 
Tingkat 

Kesukaran 
No 

Tingkat 

Kesukaran 
No 

Tingkat 

Kesukaran 
No 

Tingkat 

Kesukaran 

1. 0,79 1. 0,88 1. 0,64 1. 0,72 

2. 0,58 2. 0,96 2. 0,56 2. 0,88 

3. 0,88 3. 0,88 3. 0,72 3. 0,52 

4. 0,83 4. 0,83 4. 0,44 4. 0,84 

5. 0,67 5. 0,67 5. 0,44 5. 0,48 

6. 0,88 6. 0,67 6. 0,84 6. 0,56 

7. 0,79 7. 0.63 7. 0,72 7. 0,56 

8. 0,83 8. 0,83 8. 0,96 8. 0,64 

9. 0,67 9. 0,67 9. 0,64 9. 0,76 

10. 0,88 10. 0,83 10. 0,88 10. 0,84 

11. 0,88 11. 0,92 11. 0,72 11. 0,80 

12. 0,67 12. 0,83 12. 0,64 12. 0,68 

13. 0,63 13. 0,88 13. 0,48 13. 0,80 

14. 0,83 14. 0,88 14. 0,60 14. 0,96 

15. 0,54 15. 0,88 15. 0,84 15. 0,72 

Sukar: 0% 
16. 0,67 

Sukar: 0% 
16. 0,88 

17. 0,88 17. 0,80 
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Sedang: 40% 
18. 1,00 Sedang: 

53,33% 

18. 0,84 

19. 0,83 19. 0,76 

Mudah: 60% 20. 1,00 Mudah: 

46,67% 

20. 1,00 

Sukar: 0% Sukar: 0% 
   

Sedang: 25% 
  Sedang: 30% 

   

 Mudah: 

53,57% 

  Mudah: 70% 

   

  

3.6.4 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kelompok dari 

masing-masing kelompok sampel mempunyai varian yang sama atau berbeda. 

Jika kedua kelompok siswa mempunyai varian yang sama maka dapat dilakukan 

pemberian tindakan pada siswa kelompok eksperimen yaitu dengan menggunakan 

model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) dan media 

pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran  Sains Teknologi Masyarakat dan 

media pembelajaran, diharapkan siswa lebih aktif, kreatif dan bersemangat pada 

pembelajaran sehingga hasil belajar yang diperoleh kelompok eksperimen dapat 

meningkat. Untuk mengetahui apakah pemberian treatment pada kelompok 

eksperimen berpengaruh pada hasil belajar, maka digunakan kelompok kontrol 

untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Metode pengambilan keputusan pada 

uji homogenitas yaitu jika signifikansi > 0,05 maka data yang diuji dikatakan 

homogen (Slameto, 2012:216). 

 

3.6.5 Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil belajar 

yang berasal dari kedua kelompok berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

bertujuan untuk menentukan teknik analisis data yang tepat. Jika data berdistribusi 

normal maka dapat digunakan teknik analisis data parametrik. Metode 

pengambilan keputusan pada uji normalitas yaitu jika signifikansi (Asymp. Sig) > 

0,05 maka data yang diuji adalah berdistribusi normal (Slameto, 2012:214). 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Menurut Darmadi, (2011: 291-292), t-tes digunakan untuk menentukan 

apakah dua mean berbeda secara signifikan atau tidak pada suatu tingkat 

probabilitas yang dipilih. Untuk suatu ukuran sampel tertentu, t menunjukkan 

seberapa sering beda sebesar (X1-X2) atau lebih akan diperoleh apabila tidak ada 

beda dengan populasi yang sebenarnya. Untuk ukuran suatu tingkat tertentu, harga 

t yang diperlukan untuk menolak hipotesis nol makin tinggi untuk sampel yang 

makin kecil. Untuk ukuran sampel besar (hampir tak terhingga) distribusi nilai 

hampir mendekati distribusi normal.  

Uji t membandingkan beda mean sebenarnya yang diamati (X1-X2) dengan 

beda yang diharapkan terjadi secara kebetulan. Uji t adalah pembentukan rasio 

dua nilai tersebut. dengan perkataan lain, pembilang untuk uji t adalah beda antara 

mean sampel X1 dan X2 dan penyebut adalah beda yang terjadi hanya kebetulan 

jika hipotesis nol itu benar (kesalahan standar dari beda antara mean). Rasio t 

menentukan apakah beda yang diamati cukup besar dibandingkan dengan beda 

yang diharapkan terjadi secara kebetulan. Setelah pembilang dibagi dengan 

penyebut hasil nilai t dibandingkan dengan harga tabel t yang cocok (tergantung 

pada tingkat probabilitas dan tingkat kebebasan), jika nilai t yang dihitung sama 

dengan atau lebih besar dibandingkan dengan nilai dalam tabel maka hipotesis nol 

ditolak.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu 

independent sample t-test, untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pengambilan keputusan 

dapat melihat tabel independent samples test, jika signifikansi > 0,05, maka tidak 

ada perbedaan. Jika signifikansi < 0,05 maka terdapat perbedaan (Slameto, 

2012:221). 

 


