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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2015 pada semester genap 

tahun ajaran 2014/2015, di SMP Negeri 21 Bandar Lampung. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VII SMP Negeri 21 Bandar 

Lampung pada tahun pelajaran 2014/2015 yang terdiri atas sembilan kelas. 

Sample pada penelitian ini adalah kelas VII G sebagai kelas eksperimen dan 

VII E sebagai kelas kontrol yang ditentukan secara acak. Jumlah siswa 

masing-masing kelas adalah 28 siswa dan 28 siswa. Pengambilan kedua 

kelas tersebut menggunakan teknik sampling yakni purposive sampling.   

 

C. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan eksperimental semu dengan desain pretes-postes 

kelompok tak ekuivalen sesuai dengan Riyanto (2001:43). Dalam penelitian 

ini kelas kontrol dan eksperimen diberi perlakuan yang berbeda. Kelas 

eksperimen diberi perlakuan dengan penggunaan LKS berbasis masalah 

sedangkan kelas kontrol diberi LKS diskusi. Setelah kedua kelas diberi 
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perlakuan berbeda selanjutnya kedua kelas tersebut diberi soal/ tes untuk 

mengukur KBK berupa soal yang sama dengan soal diawal kegiatan 

pembelajaran yaitu diberi postes. 

Struktur desainnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: I= Kelas eksperimen ; II= Kelas kontrol ; O1 Pretes; O2 = 

      Postes; X= perlakuan dengan menggunakan LKS berbasis 

      masalah; C=perlakuan dengan menggunakan LKS diskusi  

      (Sukardi, 2007: 186). 

 

Gambar 2. Desain pretes-postes kelompok tak ekuivalen 

 

D. Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Prapenelitian  

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah:  

a. Membuat surat izin penelitian pendahuluan ke FKIP untuk ke 

sekolah tempat diadakannya penelitian.  

b. Melakukan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, 

guna mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru selama proses 

belajar mengajar saat ini, mengetahui proses pembelajaran di 

sekolah serta bahan ajar yang digunakan. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kontrol. 

d. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, Rencana  

I    O1 X   O2 

II   O1 C O2 
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

e. Membuat instrumen untuk mengukur kemampuan berpikir kritis 

yaitu soal pretes/ postes, LKS dan angket tanggapan siswa. 

f. Membuat kelompok sebanyak 7 kelompok belajar siswa pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. 

Pengelompokan siswa dilakukan dengan cara berhitung, kemudian 

siswa yang mendapatkan nomor sama berkumpul dengan siswa yang 

sama nomor hitungnya. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian  

 

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan menerapkan LKS berbasis  

masalah untuk kelas eksperimen dan LKS diskusi untuk kelas kontrol. 

Pembentukan kelompok pretes dan postes dilakukan di luar jam 

pelajaran. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. 

Pertemuaan pertama membahas mengenai peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, 

sedangkan pertemuaan kedua membahas tentang peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. 

Langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut: 

2.1 Kelas eksperimen (Pembelajaran dengan LKS berbasis masalah) 
 

Tabel 2. Langkah-langkah pembelajaran kelas eksperimen 
Kegiatan Deskripsi kegiatan 

 Guru  Siswa  

Pendahuluan  Pertemuan 1: 

1) Guru memberikan pretes  

 

2) Guru menggali 

pengetahuan awal siswa 

dengan melakukan 

(apersepsi) dengan 

 

1) Siswa mengerjakan 

pretes 

2) siswa mengamati 

gambar yang 

tampilkan guru dan 

menjawab 
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menampilkan gambar 

dan memberi 

pertanyaan: 

Pertemuan 1: 

Apersepsi: 

 

http://harianterbit.com/read/

2014/04/11/591/28/18/Penin

dakan-Pelanggar-Buang-

Sampah-Terkendala-Pergub 

 

”Apakah dampak dari 

kegiatan yang terlihat pada 

gambar?” 

 

Pertemuan 2 

3) Guru mengingatkan 

materi minggu lalu: 

 Apakah bila suatu 

lingkungan telah rusak 

itu sudah pasti 

tercemar? 

 Dan lingkungan 

tercemar sudah pasti 

rusak? 

Apersepsi:  

4) Guru menampilkan dua 

gambar mengenai illegal 

loggingdan anak yang 

sedang menanam bibit 

pohon, serta 

memberikan pertanyaan, 

”Kegiatan mana yang 

berdampak pada 

kerusakan lingkungan?” 

 

pertemuan 1 

Motivasi: 

5) Guru memberi motivasi 

bagaimana seharusnya 

menjaga lingkungan 

agar tetap baik. 

 

6) Guru mengarahkan 

siswa sebelum 

berdiskusi berlangsung. 

7) Guru menyampaikan 

tujuan dan manfaat 

mempelajari upaya 

pengelolaan lingkungan 

pertanyaan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) siswa menjawab 

pertanyan 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) siswa mengamati 

gambar dan 

menjawab 

pertanyaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) siswa 

memperhatikan 

penjelasan gur 

 

 

6) siswa 

memperhatikan 

arahan guru  

7) siswa 

memperhatikan guru  

 

 

Kegiatan inti  Pertemuan 1 

8) Guru membagikan LKS 

berbasis masalah  

 

9) Guru memberikan 

informasi mengenai 

kegiatan yang akan 

dilakukan dalam LKS. 

 

8) Siswa menerima 

LKS berbasis 

masalah 

9) Siswa mendengaran 

informasi yang 

disampaikan 
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10) Guru meminta siswa 

untuk memulai diskusi 

 

 

11) Guru meminta siswa 

untuk mengidentfikasi 

permasalahan dalam 

LKS 

12) Guru meminta siswa 

untuk menginterpretasi 

masalah tersebut 

 

13) Guru meminta tiap 

perwakilan kelompok 

untuk mepresentasikan 

hasil diskusi  

14) Guru memberikan 

informasi mengenai 

masalah-masalah dalam 

LKS  

 

Pertemuan II 

8) Guru membagikan LKS 

berbasis masalah  

 

9) Guru memberikan 

informasi mengenai 

kegiatan yang akan 

dilakukan dalam LKS. 

 

 

10) Guru meminta siswa 

untuk memulai diskusi 

 

 

11) Guru meminta siswa 

untuk mengidentfikasi 

permasalahan dalam 

LKS 

12) Guru meminta siswa 

untuk menginterpretasi 

masalah tersebut 

 

13) Guru meminta tiap 

perwakilan kelompok 

untuk mepresentasikan 

hasil diskusi 

14) Guru memberikan 

informasi mengenai 

masalah-masalah dalam 

LKS 

10) Siswa mendiskusikan 

LKS berbasis 

masalah. 

 

11) Siswa 

mengidentifikasi 

masalah dalam LKS 

 

12) Siswa 

menginterpretasi 

masalah dalam LKS 

 

13) Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

 

14) Siswa membahas 

masalah dalam LKS 

 

 

 

 

8) Siswa menerima 

LKS berbasis 

masalah 

 

9) Siswa mendengaran 

informasi yang 

disampaikan 

 

 

10) Siswa mendiskusikan 

LKS berbasis 

masalah. 

 

11) Siswa 

mengidentifikasi 

masalah dalam LKS 

 

12) Siswa 

menginterpretasi 

masalah dalam LKS 

 

13) Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

 

14) Siswa membahas 

masalah dalam LKS 

Kegiatan 

penutup 

Pertemuan 1 

15) Guru membimbing 

siswamengulang hasil 

kegiatan pembelajaran 

16) Siswa bersama dengan 

guru membuat 

kesimpulan  

 

15) Siswa mengulang 

hasil kegiatan 

pembelajaran 

16) Bersama guru siswa 

menarik kesimpulan 

dari pembelajaran 
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17) Guru memberikan 

informasi mengenai 

kegiatan pembelajaran 

minggu selanjutnya. 

 

Pertemuan II 

 

15) Guru membimbing 

siswa mengulang hasil 

kegiatan pembelajaran 

 

16) Siswa bersama dengan 

guru membuat 

kesimpulan  

 

 

 

 

17) Guru memberikan 

postes  

tentang peran 

manusia dalam 

pengelolaan 

lingkungan 

17) Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

mengenai kegiatan 

pembelajaran 

 

 

 

15) siswa mengulang 

hasil kegiatan 

pembelajaran 

 

16) Bersama guru siswa 

menarik kesimpulan 

dari pembelajaran 

tentang peran 

manusia dalam 

pengelolaan 

lingkungan 

17) Siswa mengerjakan 

postes 

 

2.2 Kelas kontrol (pembelajaran menggunakan LKS Diskusi) 

Tabel 3. Langkah-langkah pembelajaran kelas kontrol 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan 

Guru  Siswa  

Pendahuluan  Pertemuan 1: 

1) Guru memberikan pretes 

2) Guru menggali 

pengetahuan awal siswa 

dengan melakukan 

(apersepsi) dengan 

 

3) menampilkan gambar dan 

memberi pertanyaan: 

Pertemuan 1: 

Apersepsi: 

 

http://harianterbit.com/read/20

14/04/11/591/28/18/Penindaka

n-Pelanggar-Buang-Sampah-

Terkendala-Pergub 

 

 

”Apakah dampak dari 

kegiatan yang terlihat pada 

gambar?” 

 

Pertemuan 2 

4) Guru mengingatkan materi 

minggu lalu: 

 Apakah bila suatu 

 

1) Siswa mengerjakan 

pretes 

2) siswa mengamati 

gambar yang tampilkan 

guru dan menjawab 

pertanyaan guru 

3) siswa mengamati 

gambar dan menjawab 

pertanyaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) siswa memperhatikan 

penjelasan guru 
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lingkungan telah rusak 

itu sudah pasti tercemar? 

Dan lingkungan 

tercemar sudah pasti 

rusak? 

Apersepsi: 

5) Guru menampilkan dua 

gambar mengenai illegal 

loggingdan anak yang 

sedang menanam bibit 

pohon, serta memberikan 

pertanyaan, ”Kegiatan 

mana yang berdampak pada 

kerusakan lingkungan?” 

 

pertemuan 1 

Motivasi: 

6) Guru memberi motivasi 

bagaimana seharusnya 

menjaga lingkungan agar 

tetap baik. 

 

7) Guru mengelompokan 

siswa menjadi 7 kelompok 

(telah dilakukan 

sebelumnya). 

8) Guru mengarahkan siswa 

sebelum berdiskusi 

berlangsung. 

9) Guru menyampaikan 

tujuan dan manfaat 

mempelajari upaya 

pengelolaan lingkungan 

pertemuan 1 

Motivasi: 

6) Guru memberi motivasi 

bagaimana seharusnya 

menjaga lingkungan agar 

tetap baik. 

 

7) Guru mengelompokan 

siswa menjadi  7 

kelompok (telah dilakukan 

sebelumnya). 

8) Guru mengarahkan siswa 

sebelum berdiskusi 

berlangsung. 

 

9) Guru menyampaikan 

tujuan dan manfaat 

mempelajari upaya 

pengelolaan lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

5) guru memperhatikan 

gambar yang di 

tampilkan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) siswa memperhatikan 

arahan guru 

 

 

 

7) siswa berkelompok 

menjadi  7kelompok 

 

8) siswa memperhatikan 

arahan guru 

 

 

9) siswa memperhatikan 

arahan guru 

 

 

 

 

6) siswa memperhatikan 

arahan guru 

 

 

 

7) siswa berkelompok 

menjadi 7 kelompok 

 

 

8) siswa memperhatikan 

arahan guru 

 

 

9) siswa memperhatikan 

arahan guru 

Kegiatan inti Pertemuan I 

10) Guru membagikan LKS 

diskusi  

11) Guru memberikan 

informasi mengenai 

 

10) Siswa menerima LKS 

diskusi 

11) Siswa mendengarkan 

informasi yang 
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kegiatan yang akan 

dilakukan dalam LKS. 

12) Guru meminta siswa 

untuk memulai diskusi 

 

13) Guru meminta siswa 

untuk memahami kegiatan 

dalam LKS diskusi 

 

14) Guru meminta tiap 

perwakilan kelompok 

untuk mepresentasikan 

hasil diskusi  

 

15) Guru memberikan 

informasi mengenai 

masalah-masalah dalam 

LKS 

 

Pertemuan ke 2. 

10) Guru membagikan LKS 

diskusi  

11) Guru memberikan 

informasi mengenai 

kegiatan yang akan 

dilakukan dalam LKS. 

12) Guru meminta siswa 

untuk memulai diskusi 

 

13) Guru meminta siswa 

untuk memahami kegiatan 

dalam LKS diskusi 

 

14) Guru meminta tiap 

perwakilan kelompok 

untuk mepresentasikan 

hasil diskusi 

 

15) Guru memberikan 

informasi mengenai 

masalah-masalah dalam 

LKS 

disampaikan 

 

12) Siswa mendiskusikan 

LKS 

 

13) Siswa mendiskusikan 

LKS diskusi 

 

 

14) Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

 

 

15) Siswa membahas 

masalah dalam LKS 

 

 

 

 

10) Siswa menerima LKS 

diskusi 

11) Siswa mendengaran 

informasi yang 

disampaikan 

 

12) Siswa mendiskusikan 

LKS 

 

13) Siswa mendiskusikan 

LKS diskusi 

 

 

14) Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

 

 

15) Siswa membahas 

masalah dalam LKS 

Penutup  Pertemuan I 

16) Guru 

membimbingsiswamengu

langhasilkegiatan 

pembelajaran 

 

17) Siswa bersama dengan 

guru membuat 

kesimpulan  

 

 

 

 

18) Guru memberikan 

informasi mengenai 

kegiatan pembelajaran 

 

16) Siswa mengulang 

hasil kegiatan 

pembelajaran 

 

17) Bersama guru siswa 

menarik kesimpulan 

dari pembelajaran 

tentang peran manusia 

dalam pengelolaan 

lingkungan. 

 

18) Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

mengenai kegiatan 

pembelajaran 
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minggu selanjutnya 

Pertemuan II 

16) Guru membimbing siswa 

mengulang hasil kegiatan 

pembelajaran 

17) Siswa bersama dengan 

guru membuat 

kesimpulan  

 

 

 

 

18) Guru memberikan postes  

 

16) Siswa mengulang 

hasil kegiatan 

pembelajaran 

 

17) Bersama guru siswa 

menarik kesimpulan 

dari pembelajaran 

tentang peran manusia 

dalam pengelolaan 

lingkungan. 

 

18) Siswa mengerjakan 

postes 

 

E. Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data 

 

Jenis dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jenis Data 

Terdapat dua jenis data yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu data 

kuantitatif dan data kualitatif yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Data Kuantitatif 

 

Data kuantitatif yaitu berupa kemampuan berpikir kritis pada materi 

peran manusia dalam mengurangi pencemaran dan kerusakan 

lingkungan yang diperoleh melalui pretes dan postes. Kemudian 

dianalisis secara statistik. 

b. Data kualitatif  

 

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data kemampuan  

berpikir kritis selama pembelajaran berlangsung. Kemampuan 

berpikir kritis siswa diambil dari data tanggapan siswa terhadap 

penggunaan LKS berbasis masalah dengan menggunakan angket 

dan aktivitas belajar siswa. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:  

A. Data kuantitatif 

a) Pretes dan postes 

Data kemampuan berpikir kritis berupa nilai pretes, postes,  

dan N-gain. Nilai pretes diambil sebelum pembelajaran 

berlangsung dan nilai postes diambil pada akhir pertemuan 

setelah pembelajaran selesai. Pretes dan postes diberikan pada 

kedua kelas eksperimen maupun kontrol. 

B. Data kualitatif  

a) Angket tanggapan siswa dalam menggunakan LKS 

berbasis masalah 

 

Angket ini berisi pendapat siswa tentang LKS berbasis  

masalah yang telah diterapkan dalam pembelajaran. Angket 

ini berisi sembilan pernyataan, terdiri dari lima pernyataan 

positif dan empat pernyataan negatif. Angket tanggapan 

siswa ini memiliki dua pilihan jawaban yaitu setuju dan 

tidak setuju seperti pada Tabel 4. 

Tabel 4. Angket tanggapan siswa dengan LKS berbasis 

masalah. 
No Pernyataan-pernyataan S TS 

1 

Saya senang mempelajari materi pokok 

pengelolaan lingkungan dengan menggunakan 

LKS yang diberikan oleh guru 

  

2 

Saya lebih mudah memahami materi 

pengelolaan lingkungan dengan LKS berbasis 

masalah 

  

3 

Saya memperoleh wawasan/ pengetahuan baru 

tentang materi pokok pengelolaan lingkungan 

melalui LKS berbasis masalah 

  

4 
Saya merasa mudah dalam menganalisis soal 

saat  mengerjakan LKS 

  

5 Saya merasa sulit untuk mengemukakan solusi   
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yang terdapat dalam LKS 

6 
Saya merasa mudah dalam mengerjakan soal-

soal di LKS  

  

7 

LKS berbasis masalah menyebabkan saya 

menjadi sulit berinteraksi dengan teman selama 

proses pembelajaran berlangsung 

  

8 
LKS berbasis masalah tidak memberi 

kesempatan kepada saya untuk berpikir kritis 

  

9 
Saya merasa sulit menuliskan alasan saat 

mengerjakan LKS 

  

Keterangan: 

S= setuju ; TS= Tidak setuju 

 

b) Lembar Kerja Siswa 

Lembar kerja siswa berfungsi untuk menilai kemampuan  

berpikir kritis siswa secara tertulis dan aktivitas belajar 

siswa. Aspek-aspek yang diamati pada penilaian ini, yaitu: 

memfokuskan pertanyaan, kemampuan memberikan alasan, 

memberikan solusi, serta membuat generalisasi. Penilaian 

yang dilakukan dengan cara mengamati jawaban yang telah 

ditulis oleh siswa kemudian memberikan tanda (√) pada 

lembar penilaian sesuai dengan ketentuan pada rubrik 

penilaian aspek-aspek berpikir kritis yang telah ditentukan. 

Berikut Rubrik Penilaian LKS pada tabel 5. 

Tabel 5. Rubrik Penilaian LKS 
No Aspek  

KBK 

No 

soal 

Indikator 

operasional 

Skor Kriteria 

Skor 

1.  Memfokuskan 

pertanyaan 

1 1. Menuliskan 

2 rumusan 

masalah 

3 Jika semua 

indikator 

terpenuhi 

2. Relevan 

dengan 

masalah 

2 Jika 

indikator 1, 

2, dan 3 

terpenuhi 

3. Bentuk 

kalimat 

tanya baku  

4. Mencantum

kan 2 

variabel 

1 Jika hanya 

indikator 3 

dan 2 yang 

terpenuhi 

0 Jika semua 

indikator 

tidak 
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terpenuhi 

2.  Memberikan 

alasan   

3 1. relevan 

dengan 

wacana. 

 

2. Memberikan 

alasan  

dengan 

menggunaka

n bahasa 

yang jelas 

dan 

komunikatif 

2 Jika semua 

indikator 

terpenuhi 

1 Jika hanya 1 

indikator 

terpenuhi 

0 Jika semua 

indikator 

tidak 

terpenuhi 

3. 

 

Memberikan 

Solusi 

4 1. Jika 

menuliskan 

2 solusi 

upaya. 

2. Menuliskan 

dengan 

bahasa yang 

runtut dan 

jelas. 

3. Logis  

3 Jika semua 

indikator 

terpenuhi 

2 Jika 2 

indikator 

terpenuhi 

1 Jika hanya 1 

indikator 

yang 

terpenuhi 

0 Jika semua 

indikator 

tidak 

terpenuhi 

Sumber: (Ennis dalam Arcaro, 2007: 242). 

 

c) Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Lembar observasi Lembar observasi  aktivitas siswa berisi 

aspek kegiatan yang diamati pada saat proses pembelajaran 

di kedua kelas.  Setiap kegiatan yang dilakukan siswa 

diamati skornya dengan cara mengisi lembar observasi  

sesuai dengan aspek yang telah ditentukan.  

 

Jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen, subjek, dan waktu 

pengembilan data dalam penelitian ini secara ringkas akan dijelaskan pada 

tabel berikut: 
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Tabel 6. Jenis data, teknik pengumpulan data, subjek, dan waktu 

pengambilan data 
N

o

  

Variabel   Instrumen  Teknik 

Pengumpulan 

Data 

subjek Waktu Analisis 

data  

1 Kemampu

an berpikir 

kritis  

Tes  

tertulis  

KBK 

Nominal dan 

tes tertulis  

Siswa Di luar 

kegiatan 

belajar 

Uji t dan 

persentase 

2 Aktivitas 

siswa 

Lembar 

Observasi 

aktivitas 

siswa 

Observasi 

aktivitas siswa 

siswa Saat 

pembelajaran 

Persentase  

3 Tanggapan 

siswa 

terhadap 

LKS 

berbasis 

masalah 

Angket 

tanggapan 

siswa  

Interval  siswa Pada akhir 

kegiatan 

pembelajaran 

Persentase  

 

F. Teknik Analisis Data 

a. Data kuantitatif 

Data penelitian berupa nilai pretes, postes, dan N-gain. Teknik 

penskoran nilai LKS, pretes dan postes yaitu:  

  
 

 
     

Keterangan: 

S  : nilai yang diharapkan 

R  : jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar 

N  : jumlah skor maksimum dari tes tersebut  

(Purwanto, 2008: 112). 

 

Sedangkan N-gain, diperoleh dengan menggunakan rumus Hake (1999: 

1), yaitu: 

 

 

 

Keterangan:  

N-gain = average normalized gain = rata-rata N-gain 

Spost        = postscore class averages= rata-rataskor postes 

Spre          = prescore class averages = rata-rataskor pretes 

Smax        = maximum score = skor maksimum  

 

 

N-gain=
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Nilai pretes, postes, dan N-gain pada kelas eksperimen dan kontrol 

kemudian dianalisis dengan menggunakan uji t  dan uji U dengan 

program SPSS versi 17, yang sebelumnya dilakukan prasyarat berupa 

uji normalitas dan kesamaan dua varians (homogenitas) data: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Lilliefors dengan 

program SPSS versi 17. 

a. Hipotesis 

   : Sampel berdistribusi normal 

   : Sampel tidak berdistribusi normal 

b. Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan  sig  : 0,05 

c. kriteria pengujian: 

JikaLhitung<Ltabel, maka H0 diterima, dan 

JikaLhitung ≥ Ltabel, maka H0 ditolak (Hafizah, 2014: 7). 

2. Uji Homogenitas (Kesamaan Dua Varian) 

Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan  

dengan uji kesamaan dua varian dengan dengan  menggunakan  

program SPSS versi 17. 

a. Hipotesis 

Ho : Kedua sampel mempunyai varians sama  

H1 : Kedua sampel mempunyai varians berbeda 

b.  Kriteria Uji 
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- Jika                atau probabilitasnya   0,05 maka Ho 

diterima  

Jika                atau probabilitasnya   0,05 maka Ho 

ditolak (Sudjana, 2005: 249). 

3. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan uji kesamaan dua rata-rata  

dan uji perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan program  

SPSS versi 17. 

1. Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

a. Hipotesis 

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 Ho diterima 

- Jika t hitung< -t tabel atau t hitung> t tabel maka Ho ditolak. 

(Pratisto,  2004: 13). 

2. Uji Perbedaan Dua Rata-rata  

a. Hipotesis 

H0 = rata-rata N-gain pada kelompok eksperimen sama  

dengan kelompok kontrol. 

H1 = rata-rata N-gain pada kelompok eksperimen lebih 

tinggi dari kelompok kontrol 

. 
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b. Kriteria Uji :  

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

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

(Pratisto, 2004:10). 

3. Uji U (Uji Mann-Whitney U) 

Data yang tidak berdistribusi normal dilanjutkan dengan Uji U 

atau Uji Mann-Whitney U 

a. Hipotesis  

H0 = Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata yang  

signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

H1 = Terdapat perbedaan nilai rata-rata yang signifikan 

antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol.  

b. Kriteria Uji  

Jika P-value   0,05 maka diterima H0 

Jika P-value 0,05 maka ditolak H0 (Pratisto, 2004: 36). 

c. Data Kualitatif 

a) Kemampuan Berpikir Kritis (KBK) Siswa 

Data KBK siswa selama proses pembelajaran berlangsung  

merupakan data yang diambil melalui pretes, postes, dan N- 

gain. Dari data tersebut ditentukan kriteria KBKnya.  
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Tabel 7. Kriteria peningkatan KBK siswa 
Kategori indeks 

KBK siswa (%) 
Interprestasi 

0,00-29,99 Sangat Rendah 

30,00-54,99 Rendah 

55,00-74,49 Sedang 

75,00-89,99 Tinggi 

90,00-100,00 Sangat Tinggi 

Sumber: Dimodifikasi dari Hake (dalam Colleta dan Philips 

2005: 5). 

 

b) Tanggapan siswa terhadap LKS berbasis masalah 

Data tanggapan siswa terhadap pembelajaran dikumpulkan 

melalui penyebaran angket pada akhir kegiatan pembelajaran. 

Angket tanggapan berisi sembilan pernyataan yang terdiri dari 

limapernyataan positif dan empat pernyataan negatif. 

Pengisian angket tersebut dilakukan dengan cara memberi 

tanda checklist (√) dalam memilih salah satu dari dua pilihan 

jawaban yang tersedia, yaitu setuju dan tidak setuju, seperti 

pada Tabel 7. 

Pengolahan data angket dilakukan sebagai berikut: 

a. Menghitung skor angket pada setiap jawaban sesuai dengan 

ketentuan pada tabel berikut. 

Tabel 8. Skor Perjawaban Angket 

Sifat Pernyataan 
Skor 

1 0 

Positif S TS 

Negatif TS S 

Keterangan: S = setuju; TS = tidak setuju 

 

Sumber: Rahayu (2010: 29). 

 

b. Melakukan tabulasi data pada angket berdasarkan klasifikasi  

yang dibuat, bertujuan untuk memberikan gambaran  



 

 

 

42 

 

frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban berdasarkan 

pernyataan angket. Dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini: 

Tabel 9. Data Angket Tanggapan LKS berbasis masalah  
Nomor 

Responden 

(siswa) 

Pilihan  

Jawaban 

No.Pertanyaan 

(angket) 

Persentase 

1 S 1 2 3 dst  

TS      

2 S      

TS      

Dst S      

TS      

 

c. Menghitung persentase skor angket dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

    
 

  
        

Keterangan: 

NP  = nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R  = skor yang diperoleh 

SM  = skor maksimum dari tes yang bersangkutan 

100  = bilangan tetap 

(Purwanto, 2008: 102). 

 

d. Menafsirkan tanggapan siswa terhadap penggunaan bahan  

ajar LKS berbasis masalah sesuai kriteria pada tabel berikut. 

Tabel 10. Kriteria tanggapan penggunaan bahan ajar LKS 
Persentase (%) Kriteria 

100 Semuanya  

76-99 Sebagian Besar 

51-75 Pada Umumnya 

50 Setengahnya 

26-49 Hampir Setengahnya 

1-25 Sebagian Kecil 

0 Tidak Ada 

Sumber: Hendro (dalam Sari, 2009: 37) 

 

 

c) Aktivitas belajar Siswa 

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

merupakan data yang diambil melalui observasi.  Data tersebut 
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dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan 

menghitung persentase aktivitas belajar siswa.  Langkah-

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.  

1. Memberi skor sesuai lembar observasi aktivitas belajar 

siswa seperti pada tabel berikut.  

Tabel 11. Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

N

o 
Nama 

Skor Aspek Aktivitas Belajar Siswa 

A B C D 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

A 

              

B 

              

C 

              

D 

              

% 

             

Kriteria 

             

Sumber: Rahayu (2010: 42). 

 

 

Keterangan kriteria penilaian aktivitas siswa seperti 

disajikan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 12. Rubrik penilaian aktivitas siswa  

Aspek yang Dinilai 
Indikator 

Operasional 
Skor Kriteria 

A. Memperhatikan 

arahan guru. 

1) Tidak 

menanyakan 

kembali tentang 

arahan guru 

ketika diskusi 

berlangsung 

3 Tidak 

menanyakan 

kembali 

tentang arahan 

guru ketika 

diskusi 

berlangsung. 

2 Menanyakan 

kembali 

tentang arahan 

guru sebanyak 

1 kali 

1 Menanyakan 

kembali 

tentang arahan 

guru sebanyak 

2 kali 

0 Sering 
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bertanya 

tentang arahan 

guru 

B. Menyelidiki 

masalah dengan 

mencari informasi 

dari berbagai 

sumber 

1) Mencari 

informasi untuk 

membantu 

menemukan 

jawaban atas 

masalah 

2) Terlibat dalam 

pembuatan 

jawaban atas 

permasalaha 

3 Jika semua 

indikator 

terpenuhi 

2 Jika hanya 

indikator 1 

yang terpenuhi 

1 Jika 2 

indikator tidak 

terpenuhi 

0 Jika tidak 

mengikuti 

tahap ini. 

C. Mempresentasikan 

pertanyaan, 

menjelaskan peran 

manusia, solusi, 

serta 

menyimpulkan. 

1) Mempresentasi

kan hasil 

diskusi 

2) Mempresentasi

kan pertanyaan  

3) Mempresentasi

kan solusi 

4) Menyimpulkan  

 

3 

2 

1 

0 

Jika 4 

indikator 

terpenuhi 

Jika 3 

indikator 

terpenuhi 

Jika 2 

indikator 

terpenuhi 

Jika tidak ada 

indikator yang 

terpenuhi 

D. Mengajukan 

pertanyaan, 

pendapat, dan 

menyanggah sesuai 

dengan 

permasalahan 

1) Mengajukan 

pertanyaan/ 

pendapat 

2) Relevan dengan 

permasalahan 

3) Rasional  

4) Jika hanya 

menyanggah 

pendapat 

4 Jika 1-3 

indikator 

terpenuhi 

3 Jika indikator 

1 dan 2 

terpenuhi 

2 Jika indikator 

1 dan 3 

terpenuhi 

1 Jika indikator 

ke 4 yang 

terpenuhi 

0 jika semua 

indikator tidak 

terpenuhi 

 

2. Menghitung persentase aktivitas dengan menggunakan 

rumus:   

   
 

 
      

 

Keterangan: 

NP  : nilai persen yang diharapkan 

R  : jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar 

SM  : jumlah skor maksimum dari tes tersebut  

100 : bilangan tetap 

(Purwanto, 2008: 102). 
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3. Kemudian di kategorikan dalam klasifikasi sangat baik, 

baik, cukup, dan kurang pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 13. Kriteria aktivitas belajar siswa 
Persentase Kriteria 

87,50 – 100 Sangat Baik 

75,00 – 87,49 Baik 

50 – 74,99 Cukup 

0 – 49,99 Kurang 

Sumber: Arikunto (dalam Sari, 2009: 53).  

 


