
 

 

 

 

 

 

III.    METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April 2013 di SMP Negeri 2 

Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah pada semester genap tahun pelajaran 

2012/2013.  

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 2 

Trimurjo semester genap tahun pelajaran 2012/2013 yang terdiri dari delapan 

kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling 

(Margono, 2005:127). Pada tahap pertama, dari seluruh populasi yang ada 

dilakukan random dan diambil dua kelas secara acak sebagai sampel 

penelitian, kelas yang terpilih yaitu VIIA dan VIIC  dengan jumlah masing-

masing kelas 32 siswa. Kemudian dari dua kelas yang terpilih dilakukan 

random kembali untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

sehingga terpilih kelas VIIA sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIC sebagai 

kelas kontrol. 
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C. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi eksperiment) 

dengan desain pretes-postes kelompok tak ekuivalen. Pada desain penelitian 

kelas VIIA (kelas eksperimen) diberi perlakuan menggunakan bahan ajar 

Leaflet dengan metode diskusi kelompok dan kelas VIIC (kelas control) diberi 

perlakuan hanya dengan metode diskusi kelompok. Pembelajaran pada kelas 

kontrol disesuaikan dengan rencana KBM guru mata pelajaran biologi kelas 

VII SMPN 2 Trimurjo pada materi pokok ekosistem dan saling hubungan 

antara komponen ekosistem yaitu dengan metode diskusi. Setelah itu, kedua 

kelas diberi tes awal (pretes) dan tes akhir (postes) sehingga struktur desain 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan:  K1 = Kelas eksperimen;  K2 = Kelas kontrol;  O1 = 

Pretes;  O2 = Postes;  X = Perlakuan eksperimen;  dan C 

= Kontrol (Dimodifikasi dari Riyanto, 2001:43). 

 

Gambar 2.  Desain pretes-postes tak ekuivalen 

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan  

penelitian.  Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut yaitu sebagai berikut:  

1. Prapenelitian  

Persiapan yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

   K1        O1      X       O2 

 

   K2        O1        C       O2 
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1. Membuat surat izin penelitian ke FKIP Unila untuk sekolah tempat 

diadakannya penelitian. 

2. Melakukan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan menjadi 

subjek penelitian. 

3. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

4. Menyusun perangkat pembelajaran berupa Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

dengan Bahan Ajar Leaflet untuk  kelas eksperimen dan metode 

diskusi kelompok untuk kelas kontrol. 

5. Membuat instrumen penelitian yaitu soal pretes/postes, lembar 

observasi aktivitas siswa, dan angket tanggapan siswa. 

6. Membentuk kelompok diskusi bersifat heterogen pada kelas 

eksperimen dan kontrol berdasarkan nilai akademik siswa semester 

ganjil.  Setiap kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

 

Kelas Eksperimen (Pembelajaran Menggunakan Bahan Ajar Leaflet 

dengan Metode Diskusi Kelompok) 

 

Pertemuan I 

 

a.    Pendahuluan 

1. Siswa mengerjakan soal tes awal (pertemuan pertama) yang telah  

disiapkan guru. 
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2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Apersepsi dilakukan oleh siswa dengan memperhatikan dan 

menjawab pertanyaan dari guru, “ Mahluk hidup memerlukan 

lingkungan untuk menunjang aktivitas dan kehidupannya, berikan 

contoh mahluk hidup dan lingkungan tempatnya beraktivitas 

(berinteraksi)?” 

4. Siswa memperoleh motivasi dari guru, ”pada pertemuan kali ini, 

kita akan memahami apa itu ekosistem. Sawah merupakan salah 

satu contoh ekosistem, dalam sebuah sawah terdapat komponen-

komponen makhluk hidup maupun tak hidup seperti tumbuhan 

padi, ular, belalang, tanah, air, cahaya matahari dan lainnya yang 

semua itu tentu saling berhubungan. Jika salah satu komponen 

tersebut terganggu, misalnya tanah yang mengalami kekeringan 

maka, komponen yang lain akan mengalami dampaknya sehingga 

akan berujung pada terganggunya aktivitas manusia, oleh karena 

itu dengan mempelajari materi ini, kita dapat menjaga kelestarian 

ekosistem di lingkungan kita agar tetap terjaga dengan baik”. 

 

b. Kegiatan inti 

1. Guru membagi siswa ke dalam kelompok masing-masing 5-6 

orang. 

2. Siswa diberi leaflet yang berisi materi yang akan dipelajari dan 

siswa diminta untuk membacanya. 

3. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi pelajaran 

secara garis besar dengan menggunakan bahan ajar leaflet 
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4. Setelah itu, setiap kelompok diberi Lembar Kerja Siswa (LKS). 

5. Guru menugaskan siswa untuk mendiskusikan LKS yang telah 

diberikan. 

6. Siswa mengkaji sumber belajar yang relevan untuk mendiskusikan 

LKS yang telah diberikan. 

7. Guru membimbing dan menjadi fasilitator kelompok belajar yang 

mengalami kesulitan.  

8. Setiap kelompok  mempresentasikan hasil diskusinya ke depan 

kelas,  

dimulai dengan kelompok satu dan kemudian kelompok 

seterusnya.  

9. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada kelompok 

yang sedang presentasi.  

10. Setiap kelompok mengumpulkan LKS yang telah dipresentasikan 

di depan kelas. 

11. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, guru  

membahas kembali dan membenahi hasil diskusi LKS yang telah  

dipresentasikan, selain itu guru juga membenahi konsepsi siswa 

yang tidak sesuai dengan konsepsi ilmiah. 

 

c. Penutup 

1. Siswa membuat kesimpulan dengan bimbingan guru dari materi 

pelajaran yang telah disampaikan.   

2. Siswa memperhatikan penyampaian guru tentang rencana 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 
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Pertemuan II 

 

a.    Pendahuluan 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2.  Apersepsi dilakukan oleh siswa dengan memperhatikan pertanyaan  

     yang diberikan oleh guru, ” berikan contoh saling ketergantungan 

antara komponen biotik dan abiotik? Antar komponen biotik? “ 

3.  Siswa memperoleh motivasi dari guru, ”dengan mempelajari 

materi saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik 

kita dapat lebih dapat memahami apa yang terjadi di lingkungan 

sekitar, seperti sebuah tanaman tidak akan dapat tumbuh tanpa air 

sebagai komponen abiotiknya, atau  kita sering melihat seekor 

lebah yang hinggap di bunga. Hal itu menunjukan bahwa adanya 

hubungan saling ketergantungan antara komponen di dalam 

ekosistem yang harus kita jaga keseimbangan dan kelestariannya 

demi kelangsungan hidup. 

 

b. Kegiatan inti 

1.  Guru meminta siswa duduk di dalam kelompoknya masing-masing 

sesuai dengan pembagian kelompok yang telah dilakukan pada 

minggu lalu. 

2.  Siswa diminta membaca leaflet pada bagian materi saling 

ketergantungan antara komponen ekosistem 

3.  Setelah semua siswa membaca leaflet yang telah diberikan, setiap 

kelompok diberi Lembar Kerja Siswa (LKS). 
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4.  Guru menugaskan siswa untuk mendiskusikan LKS yang telah 

diberikan. 

5.  Siswa mengkaji sumber belajar yang relevan untuk mendiskusikan 

LKS yang telah diberikan. 

6. Guru membimbing dan menjadi fasilitator kelompok belajar yang 

mengalami kesulitan.  

7.  Setiap kelompok  mempresentasikan hasil diskusinya ke depan 

kelas, dimulai dengan kelompok satu dan kemudian kelompok 

seterusnya. 

8.  Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada kelompok 

yang sedang presentasi.  

9.  Setiap kelompok mengumpulkan LKS yang telah dipresentasikan 

di depan kelas. 

10. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, guru 

membahas kembali dan membenahi hasil diskusi LKS yang telah 

dipresentasikan, selain itu guru juga membenahi konsepsi siswa 

yang tidak sesuai dengan konsepsi ilmiah. 

11. Siswa memperhatikan penyampaian guru tentang umpan balik  

terhadap proses pembelajaran. 

   

c. Penutup 

1.  Siswa membuat kesimpulan dengan bimbingan guru dari materi  

pelajaran yang telah disampaikan. 

2.  Siswa mengerjakan soal tes akhir (pertemuan kedua) yang telah 

disiapkan oleh guru  
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Kelas Kontrol (Pembelajaran Tanpa Menggunakan Bahan Ajar 

Leaflet dengan Metode Diskusi Kelompok)  

 

 

Pertemuan I 

 

a. Pendahuluan 

1. Siswa mengerjakan soal tes awal (pertemuan pertama) yang telah 

disipkan guru 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Apersepsi dilakukan oleh siswa dengan memperhatikan penjelasan 

guru, ” Mahluk hidup memerlukan lingkungan untuk menunjang 

aktivitas dan kehidupannya, berikan contoh mahluk hidup dan  

lingkungan tempatnya berkativitas (berinteraksi) ?” 

5. Siswa memperoleh motivasi dari guru, ”pada pertemuan kali ini, 

kita akan memahami apa itu ekosistem. Sawah merupakan salah 

satu contoh ekosistem, dalam sebuah sawah terdapat komponen-

komponen makhluk hidup maupun tak hidup seperti tumbuhan 

padi, ular, belalang, tanah, air, cahaya matahari dan lainnya yang 

semua itu tentu saling berhubungan. Jika salah satu komponen 

tersebut terganggu, misalnya tanah yang mengalami kekeringan 

maka, komponen yang lain akan mengalami dampaknya sehingga 

akan berujung pada terganggunya aktivitas manusia, oleh karena 

itu dengan mempelajari materi ini, kita dapat mengerti pentingnya 

menjaga kelestarian ekosistem di lingkungan kita agar tetap terjaga 

dengan baik”. 
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b. Kegiatan inti 

1.  Guru membagi siswa ke dalam kelompok masing-masing 5-6 

orang siswa. 

2.  Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi pelajaran 

secara garis besar tentang pengertian ekosistem, komponen, dan 

macam-macam ekosistem 

3.  Setiap kelompok diberi Lembar Kerja Siswa (LKS). 

4.  Guru menugaskan siswa untuk mendiskusikan LKS yang telah 

diberikan. 

5.  Siswa mengkaji sumber belajar yang relevan untuk mendiskusikan  

     LKS yang telah diberikan. 

6.  Guru membimbing dan menjadi fasilitator kelompok belajar yang 

mengalami kesulitan.  

7.  Setiap kelompok  mempresentasikan hasil diskusinya ke depan 

kelas, dimulai dengan kelompok satu dan kemudian kelompok 

seterusnya. 

8.  Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada kelompok 

yang sedang presentasi.  

9.  Setiap kelompok mengumpulkan LKS yang telah dipresentasikan 

di depan kelas. 

10.  Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, 

guru membahas kembali dan membenahi hasil diskusi LKS yang 

telah dipresentasikan, selain itu guru juga membenahi konsepsi 

siswa yang tidak sesuai dengan konsepsi ilmiah. 
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c. Penutup 

1. Siswa membuat kesimpulan dengan bimbingan guru dari materi 

pelajaran yang telah disampaikan. 

2. Siswa memperhatikan penyampaian guru tentang rencana 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

 

 Pertemuan II 

 

a.    Pendahuluan 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2.   Apersepsi dilakukan oleh siswa dengan memperhatikan pertanyaan 

yang diberikan oleh guru, ” berikan contoh saling ketergantungan 

antara komponen biotik dan abiotik? Antar komponen biotik? “ 

3.  Siswa memperoleh motivasi dari guru, ”dengan mempelajari materi 

saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik, kita 

dapat lebih memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitar, 

seperti sebuah tanaman tidak akan dapat tumbuh tanpa air sebagai 

komponen abiotiknya, atau  kita sering melihat seekor lebah yang 

hinggap di bunga. Hal itu menunjukan bahwa adanya hubungan 

saling ketergantungan antara komponen di dalam ekosistem yang 

harus kita jaga keseimbangan dan kelestariannya demi 

kelangsungan hidup. 
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b. Kegiatan inti 

1.  Guru meminta siswa duduk didalam kelompoknya masing-masing 

sesuai dengan pembagian kelompok yang telah dilakukan pada 

minggu lalu. 

2.  Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi pelajaran 

secara garis besar tentang saling ketergantungan antara komponen 

ekosistem 

3.  Setiap kelompok diberi Lembar Kerja Siswa (LKS). 

4.  Guru menugaskan siswa untuk mendiskusikan LKS yang telah 

diberikan. 

5.  Siswa mengkaji sumber belajar yang relevan untuk mendiskusikan  

     LKS yang telah diberikan. 

6.  Guru membimbing dan menjadi fasilitator kelompok belajar yang 

mengalami kesulitan.  

7.  Setiap kelompok  mempresentasikan hasil diskusinya ke depan 

kelas, dimulai dengan kelompok satu dan kemudian kelompok 

seterusnya. 

8.  Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada kelompok 

yang sedang presentasi.  

9.  Setiap kelompok mengumpulkan LKS yang telah dipresentasikan 

di depan kelas. 

10.  Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, 

guru membahas kembali dan membenahi hasil diskusi LKS yang 
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telah dipresentasikan, selain itu guru juga membenahi konsepsi 

siswa yang tidak sesuai dengan konsepsi ilmiah. 

11. Siswa memperhatikan penyampaian guru tentang umpan balik 

terhadap proses pembelajaran. 

   
c. Penutup 

1.  Siswa membuat kesimpulan dengan bimbingan guru dari materi 

pelajaran yang telah disampaikan. 

2.  Siswa menegerjakan soal tes akhir (pertemuan kedua) yang telah 

disiapkan guru 

 

E. Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data 

1. Jenis Data 

 Jenis data penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif sebagai data utama penelitian yaitu penguasaan materi pada 

siswa yang yang diperoleh dari nilai pretes, postes, dan N-Gain pada 

materi pokok ekosistem. Sedangkan data kualitatif sebagai data 

penunjang adalah kemenarikan bahan ajar dan aktivitas belajar siswa 

yang diperoleh dari angket kemenarikan bahan ajar dan lembar 

observasi aktivitas siswa. 
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2. Teknik Pengambilan Data 

 Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah: 

a. Tes awal dan tes akhir 

Data penguasaan materi berupa nilai pretes (tes awal) dan postes 

(tes akhir). Tes awal diberikan kepada siswa pada awal pertemuan.  

Sedangkan tes akhir diberikan kepada siswa diakhir pertemuan 

dengan soal yang sama dengan soal tes sebelumnya baik pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. Kemudian dihitung selisih 

antara nilai tes awal dengan tes akhir.  Selisih tersebut disebut 

sebagai  N gain, selanjutnya dianalisis secara statistik. Menghitung 

N-Gain menggunakan rumus sebagai berikut: 

g =  %100
max i

if

SS

SS
 

 
 

Keterangan: g = normalisasi nilai gain (N-Gain); Sf  = nilai rata-

rata postes; Si = nilai rata-rata pretes; Smax = nilai 

maksimal (Hake, 1999:1). 

 
 

Perolehan N-Gain terdapat tiga kategori yaitu: Gain tinggi g > 0,7; 

gain sedang 0,7 ≥ g ≥ 0,3; dan gain rendah g < 0,3 (Hake, 1999:1). 

 

b. Lembar observasi aktivitas siswa 

Aktivitas siswa diperoleh dengan lembar observasi aktivitas siswa 

yang berisi semua aspek kegiatan yang diamati pada saat proses 

pembelajaran. Setiap siswa diamati point kegiatan yang dilakukan 

dengan cara  memberi tanda check list (√ ) pada lembar observasi 

sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. Lembar observasi yang 
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digunakan dalam pengambilan data aktivitas siswa pada saat 

pembelajaran sebagai berikut. 

Tabel 2. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

A. Kemampuan mengemukakan pendapat/ide 

1. Tidak mengemukakan pendapat/ide (diam saja) 

2. Mengemukakan pendapat/ide  

B. Bekerjasama dengan teman anggota kelompok 
1. Tidak mau bekerjasama dengan teman (diam saja) 

2. Bekerjasama dengan teman anggota kelompok sehingga 

semua anggota kelompok itu menguasai materi pembelajaran  

 

C. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

1. Siswa dalam kelompok kurang dapat mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok 

2. Siswa dalam kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok 

 

D. Kemampuan bertanya 

1. Tidak mengajukan pertanyaan (diam saja) 

2. Mengajukan pertanyaan  

 

E. Kemampuan menjawab pertanyaan 

1. Tidak menjawab pertanyaan 

2. Menjawab pertanyaan  

(dimodifikasi dari Hake dalam Belina, 2008:36).  

 

 

 c.   Angket kemenarikan bahan ajar 

 

Angket (questionaire) yang diberikan kepada subyek penelitian 

berupa daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topik tertentu 

dalam hal ini tentang kemenarikan bahan ajar leaflet. Hal ini 

No. Nama 

Aspek yang diamati 

xi 

 

A B C D E 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

Jumlah   
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bertujuan  untuk mendapatkan informasi tertentu seperti preferensi, 

keyakinan, minat dan perilaku siswa. 

 

F. Teknis Analisis Data 

1. Pengelolaan Data Penguasaan Materi 

1) Uji normalitas data 

Uji normalitas data dihitung menggunakan uji Lilliefors dengan  

menggunakan bantuan program Statistical Package for Service  

Solutions (SPSS) versi 17. 

a. Rumusan hipotesis 

H0 = data berdistribusi normal 

H1 = data tidak berdistribusi normal 

b. Kriteria pengujian 

Terima H0 jika Lhitung < Ltabel atau p-value > 0,05, tolak H0 untuk 

harga yang lainnya (Sudjana, 2005:466).  

 

2) Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan uji kesamaan dua rata-rata dan 

uji perbedaan dua rata-rata. Uji kesamaan dua  rata–rata dilakukan 

dengan menggunakan Uji Independent  Sampel  t-test sedangkan 

uji perbedaan dua rata-rata menggunakan Uji One Sampel t-test 

dengan menggunakan bantuan program Statistical Package for 

Service Solutions (SPSS) versi 17. 

a. Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

a) Hipotesis  
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H0 = Rata-rata N-Gain kedua sampel sama 

H1 = Rata-rata N-Gain kedua sampel tidak sama 

b) Kriteria Uji  

-  Jika –t tabel < t hitung < t tabel, maka H0 diterima 

-  Jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel maka H0 ditolak  

(Pratisto, 2004:18). 

 

b. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

a) Hipotesis  

H0 =  Rata-rata N-Gain pada kelas eksperimen sama dengan 

kelompok kontrol. 

H1 =  Rata-rata N-Gain pada kelas eksperimen meningkat. 

b) Kriteria Uji :  

-  Jika –t tabel < t hitung < t tabel, maka H0 diterima 

-  Jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka H0 ditolak 

(Pratisto, 2004:12) 

 

c. Uji hipotesis dengan uji Mann-Whitney U 

Ho : μ1 = μ2 

H1 : μ1 ≠ μ2 

1)  Hipotesis  

Ho :   Rata-rata nilai pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sama 

H1 :   Rata-rata nilai pada kelas eksperimen dan kelas kontrol  

tidak sama. 
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2)  Kriteria Uji :  

Ho ditolak jika sig< 0,05 

Dalam hal lainnya Ho diterima (Anonim, 2009:166). 

 

2. Pengelolaan Data Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

merupakan data yang diambil melalui observasi. Data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan indeks aktivitas siswa dengan 

menghitung rata–rata skor aktivitas siswa menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

%100x
n

xi

 

Keterangan:  =  Rata-rata skor aktivitas siswa; ∑xi  =  Jumlah skor 

yang diperoleh; n  =  Jumlah skor maksimum 

 (Hake dalam Belina, 2008:37). 

 
 

Menafsirkan atau menentukan kategori Indeks Aktivitas Siswa sesuai  

klasifikasi pada tabel 2. 

Tabel 3. Klasifikasi Indeks Aktivitas Siswa 

Interval Kategori 

0,00 – 29,99 Sangat Rendah 

30,00 – 54,99 Rendah 

55,00 – 74,99 Sedang 

75,00 – 89,99 Tinggi 

90,00 – 100,00 Sangat Tinggi 

Sumber: dimodifikasi dari Hake (dalam Belina, 2008:37). 

 

3. Pengolahan Data Kemenarikan bahan ajar leaflet 

 

Penyebaran angket dilakukan untuk mengetahui kemenarikan bahan 

ajar leaflet.  Angket ini berisikan 10 pernyataan, 6 pernyataan positif, 
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dan 4 pernyataan negatif. Skor 1 (satu) untuk menyatakan setuju bagi 

pernyataan positif dan tidak setuju bagi pernyataan negatif. Skor 0 

(nol) untuk menyatakan tidak setuju bagi pernyataan positif dan setuju 

bagi pernyataan negatif. Jumlah skor setiap angket dihitung untuk 

mengetahui tanggapan masing-masing siswa tentang kemenarikan 

bahan ajar leaflet. Menghitung skor yang diperoleh dalam bentuk 

persentase. Teknik ini sering disebut dengan teknik deskriptif kualitatif 

dengan persentase. Adapun rumus untuk analisis deskriptif persentase 

menurut Ali (1992: 46) adalah :  

Presentase kemenarikan leaflet (%)  =  
N

n
× 100% 

Keterangan:   n   =  Nilai yang diperoleh sampel 

              N  =  Nilai yang semestinya diperoleh sampel 

                    %  =  Persentase kemenarikan leaflet 

 

 

Tabel 4 . Kriteria Tingkat Kemenarikan Bahan Ajar Leaflet 

No. Rentang skor Interval Kriteria 

1 
16 - 23 76< % ≤ 100% Tinggi 

2 8 – 15 

 
51< % ≤ 75% Sedang 

 3 0 – 7 

 
25< % ≤ 50% Rendah 

 Sumber: dimodifikasi dari Ali, 1992:46 (dalam Aini, 2011:36) 

 


