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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April di SMP Negeri 20 Bandar 

Lampung pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 20 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu sampel dipilih dengan 

tujuan tertentu (Margono, 2007: 51). Sampel pada penelitian ini adalah 

kelas VII E dengan jumlah siswa 30 orang sebagai kelas eksperimen dan 

kelas VII F dengan jumlah siswa 31 orang sebagai kelas kontrol. 

Pengambilan kedua sampel berdasarkan nilai siswa pada kedua kelas yang 

hampir homogen.  

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dan menggunakan 

desain pretes-postes non ekuivalen (Sukmadinata, 2012: 204). Kelas 

eksperimen menggunakan model PBL. Kelas kontrol menggunakan metode 

diskusi. Kedua kelas tersebut diberi pretes sebelum pembelajaran 

berlangsung dan diberi postes saat proses pembelajaran berakhir.  
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Struktur desain penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Kelompok Pretes Perlakuan Postes 

 I O1 X O2 

 II O1 C O2 

Keterangan: 

I  = Kelompok eksperimen  

II = Kelompok kontrol 

X = Perlakuan di kelas eksperimen dengan model PBL 

C = Perlakuan di kelas kontrol dengan metode diskusi 

O1 = Pretes 

O2 = Postes 

Gambar 2. Desain penelitian pretes-postes kelompok tak ekuivalen 

(Riyanto, 2001:43). 

 

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas dua tahap yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian. Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut yaitu sebagai 

berikut: 

1. Prapenelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah sebagai berikut: 

a. Membuat surat izin penelitian pendahuluan ke sekolah 

b. Mengadakan observasi kesekolah tempat diadakannya penelitian 

untuk mengetahui keadaaan kelas yang diteliti 

c. Menetapkan sampel penelitian 

d. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana 

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

Dalam penelitian ini LKS pada kelas eksperimen dibuat berdasarkan 

masalah dari artikel-artikel  yang diperoleh dari berbagai sumber 

seperti koran, majalah, internet dan sumber lain yang relevan 
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kemudian dibuat bahan diskusi yang disesuaikan dengan indikator 

kemampuan berpikir kreatif 

e. Membuat instrumen penelitian yaitu soal pretest dan postest yang 

berbentuk soal uraian, lembar observasi aktivitas belajar siswa, 

angket model PBL 

f. Membentuk kelompok diskusi bersifat heterogen berdasarkan nilai 

akademik siswa serta perbedaan gender. Setiap kelompok terdiri dari 

5 orang siswa pada kelas eksperimen dan 5-6 siswa pada kelas 

kontrol. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan menggunakan model 

pembelajaran PBL pada kelas VII E. Penelitian ini dilakukan sebanyak 

dua kali pertemuan dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. Kelas Eksperimen (Pembelajaran dengan model PBL) 

 

Tabel. 3 Langkah-Langkah Pembelajaran Kelas Eksperimen 
Skenario Pembelajaran Sintaks 

PBL 

Waktu  

(menit) Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan Pendahuluan 

 

1. Memastikan setiap siswa sudah 

berada didalam kelas dan siap 

untuk melakukan pretes. 

 

 

2. Mengadakan tes awal (pretes). 

 

 

3. Memberikan apersepsi:  

“Sepanjang aliran Sungai 

Citarum terdapat banyak 

sampah. Dari sampah rumah 

tangga sampai limbah 

pengolahan pabrik. Sebagai 

warga sekitar, apa yang akan 

kalian lakukan untuk mengatasi 

situasi tersebut?” (Pertemuan-1). 

“Banyak pohon digunung  

 

 

Mengkondisikan dan 

mempersiapkan diri 

untuk mengerjakan soal 

pretes. 

 

Mengerjakan soal pretes 

yang diberikan guru. 

 

Siswa menjawab 

pertanyaan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 

 

3 

 

 

 

 

20 

 

 

5 
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Lanjutan tabel 3.... 

ditebangi akibat kebutuhan manusia 

yang semakin meningkat, sebagai 

masyarakat apa tanggapan kalian 

mengenai  

 

 

masalah ini?” (Pertemuan-2) 

 

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

5. Memberikan motivasi:  Dengan 

mempelajari materi ini kita dapat 

mengetahui peran manusia 

dalam mengelola lingkungan 

sehingga permasalahan 

pencemaran dan kerusakan 

lingkungan dapat teratasi. 

 

 

 

 

 

 

Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Kegiatan Inti 

1. Membagi siswa dalam 5 

kelompok. 

 

 

2. Membagikan LKS Problem 

Based Learning kepada siswa. 

 

3. Meminta siswa untuk membaca 

wacana pada LKS mengenai 

peran manusia dalam 

mengelola lingkungan untuk 

mengatasi masalah pencemaran 

dan kerusakan lingkungan. 

 

 

4. Membimbing siswa dalam 

menggali informasi dari 

berbagai sumber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Membimbing siswa 

berdiskusi/memecahkan 

permasalahan. 

 

 

 

 

 

 

6. Meminta siswa 

mempresentasikan hasil 

 

Duduk berdasarkan 

kelompok yang telah 

ditentukan. 

 

Menerima LKS. 

 

 

 

Membaca wacana pada 

LKS mengenai peran 

manusia dalam 

mengelola lingkungan 

untuk mengatasi masalah 

pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. 

 

Melakukan penyelidikan 

mengenai pencemaran  

lingkungan serta peran 

manusia dalam 

mengelola lingkungan 

untuk mengatasi 

pencemaran lingkungan 

dengan cara 

mengumpulkan 

informasi dari berbagai 

sumber. 

 

Mengolah dan 

menganalisis informasi 

yang didapat untuk 

menjawab pertanyaan-

pertanyaan pada LKK. 

 

Melakukan diskusi 

kelompok mengenai 

informasi yang sudah 

diperoleh untuk 

menjawab pertanyaan-

pertanyaan di LKK 

berdasarkan informasi 

yang diperoleh. 

 

Mempresentasikan hasil 

diskusi  masing-masing 

 

Mengorientasi siswa 

pada masalah 

 

 

 

 

 

 

Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

 

 

 

 

 

 

Membantu penyelidikan 

mandiri dan kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyajikan hasil 

diskusi dan 

45 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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Lanjutan tabel 3.... 

diskusi masing-masing 

kelompok. 

 

7. Membantu siswa 

mengevaluasi dan 

menganalisis proses 

pemecahan masalah. 

kelompok. 

 

 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

 

Mengevalusi dan 

menganalisis proses 

pemecahan masalah 

 

 

 

3 

Kegiatan Penutup 

 

1. Membagikan soal postest 

(Pertemuan-2) 

 

2. Guru memberikan umpan 

balik terhadap proses dan 

hasil pembelajaran. 

 

3. Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 

selanjutnya. 

 

 

Mengerjakan soal postest 

 

Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

 

 

   20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kelas kontrol (Pembelajaran dengan metode diskusi) 

 

Tabel. 4 Langkah-Langkah Pembelajaran Kelas Kontrol 
Skenario Pembelajaran Waktu 

(menit) Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan Pendahuluan 

 

1. Memastikan setiap siswa sudah berada 

didalam kelas dan siap untuk melakukan 

pretes. 

 

2. Mengadakan tes awal (pretes) 

(pertemuan-1) 

 

 

3. Memberikan apersepsi:  “Sepanjang 

aliran Sungai Citarum terdapat banyak 

sampah. Dari sampah rumah tangga 

sampai limbah pengolahan pabrik. 

Sebagai warga sekitar, apa yang akan 

kalian lakukan untuk mengatasi situasi 

tersebut?” (Pertemuan-1). “Banyak 

pohon digunung ditebangi akibat 

kebutuhan manusia yang semakin 

meningkat, sebagai masyarakat apa 

tanggapan kalian mengenai masalah 

ini?” (Pertemuan-2) 

 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

5. Memberikan motivasi:  Dengan 

mempelajari materi ini kita dapat 

mengetahui peran manusia dalam 

mengelola lingkungan sehingga 

permasalahan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan dapat teratasi. 

 

 

Mengkondisikan dan mempersiapkan 

diri untuk mengerjakan soal pretes. 

 

Mengerjakan soal pretes yang diberikan 

guru. 

 

 

Siswa menjawab pertanyaan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

 

Siswa memperhatikan penjelasanguru. 

 

30 

 

3 

 

 

 

20 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Kegiatan Inti 

 

1. Membagi siswa dalam 5 kelompok. 

 

 

2. Membagikan LKS. 

 

 

Duduk berdasarkan kelompok yang 

telah ditentukan. 

 

Menerima LKS. 

45 

 

2 

 

 

2 
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Lanjutan tabel 4.... 

 

3. Memberikan pengarahan kepada siswa. 

 

 

 

 

 

4. Membimbing siswa dalam menggali 

informasi dari berbagai sumber. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Membimbing siswa 

berdiskusi/memecahkan permasalahan. 

 

 

6. Meminta siswa mempresentasikan hasil 

diskusi masing-masing kelompok. 

 

7. Membantu siswa mengevaluasi dan 

menganalisis proses pemecahan 

masalah. 

 

Mendengarkan penjelasan guru, lalu 

membaca kasus pencemaran 

lingkungan. 

 

 

Siswa mencari data dan informasi dari 

berbagai sumber (Lingkungan, buku, 

atau internet). 

 

Mengolah dan menganalisis informasi 

yang didapat untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan pada LKK. 

 

Melakukan diskusi kelompok mengenai 

informasi yang sudah diperoleh untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan di 

LKK. 

 

Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok didepan kelas. 

 

Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. 

 

3 

 

 

 

8 

 

 

 

5 

 

 

 

10 
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Kegiatan Penutup 

 

1. Bersama siswa membuat kesimpulan 

pembelajaran. 

 

2. Mengadakan postes (pertemuan-2) 

 

 

Membuat kesimpulan pembelajaran 

bersama guru. 

 

Mengerjakan soal postest (pertemuan-2) 

 

2 
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E. Jenis data dan Teknik Pegambilan Data 

Jenis data dan teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah: 

1. Jenis data 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yaitu berupa data kemampuan berpikir kreatif 

siswa pada materi pengelolaan lingkungan yang diperoleh dari nilai 

rata-rata pretest dan postest. Kemudian dihitung selisih antara nilai 

pretest dan postest dalam bentuk N- gain, kemudian dianalisis 

secara statistik.  
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b. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa deskripsi kemampuan berpikir kreatif 

siswa,aktivitas belajar siswa selama pembelajaran, serta angket 

siswa terhadap model PBL. 

 

2. Tehnik Pengambilan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Lembar Penilaian Pretest dan Postest 

Lembar penilaian pretest dan postest meliputi 2 indikator  

kemampuan berpikir kreatif siswa yaitu berpikir lancar dan 

berpikir luwes. Setiap soal dinilai berdasarkan rubrik penilaian. 

Nilai pretest diambil pada pertemuan pertama setiap kelas, baik 

eksperimen maupun kontrol, sedangkan nilai postest diambil di 

akhir pertemuan kedua setiap kelas, baik eksperimen maupun 

kontrol. 

 Teknik penskoran nilai pretest dan postestyaitu: 

 S = R  x 100 

       N 

 Keterangan: 

 S  = Nilai yang diharapkan (dicari) 

 R = Jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar 

 N = Jumlah skor maksimum dari test tersebut (Purwanto, 2008: 

112) 

 

b. Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Lembar observasi aktivitas belajar siswa berisi aspek kegiatan 

yang diamati pada saat proses pembelajaran dikedua kelas yang 

dilakukan oleh observer. Setiap siswa diamati aktivitas belajarnya 
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kemudian menghitung skor total aspek yang ditentukan. Hasil 

pengamatan kemudian ditabulasi (tabel 5). 

Tabel 5. Tabulasi Data Aktivitas Belajar Siswa 
No Nama Kriteria Aktivitas Berpikir Kreatif\ Siswa Total 

1  A B C D 

Dst  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

∑F              

N              

X              

Kriteria              

 

Tabel 6. Keterangan aspek aktivitas belajar siswa 

  

 

 

 

 

 

No Indikator KBK Indikator Operasional Skor Kriteria Skor 

A Mengajukan 

pertanyaan 

1) Mengajukan 2-3 

pertanyaan 

2) Berbeda dengan yang 

lain 

3) Relevan dengan 

masalah 

3 Jika 3 indikator terpenuhi 

2 Jika 2 indikator terpenuhi 

1 Jika tidak ada indikator 

terpenuhi atau tidak 

menjawab. 

 

B Menyampaikan 

pendapat/ 

gagasan 

 

 

Memberi solusi 

1) Relevan dengan 

masalah 

2) Tidak ambigu 

3) Berbeda dengan yang 

lain 

3 Jika 3 indikator terpenuhi 

2 Jika 2 indikator terpenuhi 

1 Jika tidak ada indikator 

terpenuhi 

C 1) Sesuai dengan masalah 

2) Solusi bisa diterima 

atau diterapkan 

 

4 Jika 2 indikator terpenuhi 

2 Jika 1 indikator terpenuhi 

0 Jika jawaban salah atau 

tidak menjawab 

 

D Bertukar 

informasi 

1) Bertukar informasi 

dengan semua teman 

satu kelompok 

2) Bertukar informasi 

hanya dengan 2 orang 

dalam satu kelompok 

3) Hanya bertukar 

informasi dengan 

seseorang 

3 Jika indicator 1 terpenuhi 

2 Jika indikator  2 terpenuhi 

1 Jika indikator 3 terpenuhi 
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c. Lembar Kerja Kelompok (LKS)  

Selama proses pembelajaran, LKS digunakan sebagai media untuk 

mengakomodasi peningkatan kemampuan berpikir kreatif di kelas 

eksperimen dan LKS untuk kelas kontrol. LKS berisi pertanyaan 

pada materi pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

d. Angket Tanggapan Siswa terhadap PBL 

Angket berisi tanggapan siswa mengenai model PBL yang telah 

dilaksanakan. Angket ini berisi 8 pernyataan, terdiri dari 4 

pernyataan positif dan 4 pernyataan negatif dengan 2 pilihan 

jawaban yaitu tidak setujudan setuju. Item pernyataan angket 

tertera pada tabel 7. 

Tabel 7. Item pernyataan  pada angket 

No.  Pernyataan Tidak 

Setuju 

Setuju 

1. Saya dapat membuat solusi dari 

permasalahan 
  

2. Saya lebih pasif dalam diskusi kelas    
3. Model pembelajaran PBL membuat saya 

merasa bosan  
  

4. Saya merasa kurang tertarik memecahkan 

masalah yang berhubungan dengan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan  

  

5. Saya dapat menjawab  pertanyaan saat 

diskusi berlangsung 
  

6 Saya dapat mengembangkan kemampuan 

memecahkan masalah saya melalui LKK 
  

7. Saya merasa tidak bisa mengaitkan materi 

dengan kehidupan sehari-hari 
  

8. Saya termotivasi mencari dan mengakses 

informasi dari berbagai sumber untuk 

mencari solusi dari permasalahan 

  

Catatan: Memberikan tanda ceklis untuk item yang sesuai 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Data Kuantitatif 

a. Perhitungan N-Gain 

Untuk mendapat skor N-gain menggunakan rumus Hake (1991:1) 

seperti berikut: 

        
     ̅̅ ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅

          ̅̅ ̅̅ ̅̅
       

Keterangan: 

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

Spost     = post score class averages =rata-rata skor pretest 

Spre         = prescore class averages = rata-rata skor pretest 

Smax = maximum score = skor maksimum 

 

 

b. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Lilliefors dengan 

program SPSS versi 17.  

a. Hipotesis 

H0 = Sampel berdistribusi normal 

H1 = Sampel tidak berdistribusi normal 

b. Kriteria Pengujian 

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

harga yang lainnya (Pratisto, 2004:5). 

c. Kesamaan Dua Varians 

Apabila masing-masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji homogenitas dengan menggunakan uji kesamaan dua 

varians yang dilakukan dengan program SPSS 17. Rumus yang 

digunakan adalah:  
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1.  Hipotesis  

H0 = Varians homogen 

H1 = Varian tidak homogen 

2. Kriteria pengujian  

jika Fhitung< Ftabel atau probabilitas > 0,05 maka H0 diterima  

jika Fhitung> Ftabel atau probabilitas< 0,05 maka H0 ditolak 

(Sugiyono, 2014: 141) 

d. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan uji t atau uji u (mann withney) 

dengan menggunakan program SPSS 17. 

1. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel 

independent dengan data berdistribusi normal (Sugiyono, 2014: 

138). Uji t mencakup uji kesamaan dua rata-rata dan uji 

perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan program SPSS 17. 

a. Uji Kesamaan Dua Rata-rata  

1. Hipotesis 

H0 = Rata-rata N-gain kedua sampel sama 

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

2. Kriteria Pengujian 

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). 
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b. Uji Perbedaan Dua Rata-rata  

1. 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. 

2. Kriteria Pengujian 

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) 

Apabila data yang diperoleh berdistribusi tidak normal, maka 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan varian antara kedua 

sampel, maka dilakukan uji U atau Uji Mann Whitney 

a) Hipotesis 

H0 = Rata – rata N-gain pada kedua kelas tidak berbeda 

secara signifikan 

H1 = Rata – rata N-gain pada kedua kelas berbeda secara 

signifikan 

b) Kriteria pengujian  

jikaP-value > 0,05 maka H0 diterima  

jika P-value<0,05 maka H0 ditolak (Martono, 2010: 158). 
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3. Data Kualitatif 

a. Kemampuan Berpikir Kreatif 

Untuk mendeskripsikan keterampilan berpikir kreatif siswa sebagai 

berikut: 

1) Menjumlahkan skor (f) seluruh siswa 

2) Menentukan nilai tiap indikator kemampuan berpikir kreatif  

dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

Keterangan: 

S = Nilai KBK yang diharapkan (dicari);  R = Jumlah skor KBK 

yang diperoleh;  N = Jumlah skor KBK maksimum (Purwanto, 

2008:112). 

 

3) Tabel kemampuan berpikir kreatif dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Kemampuan berpikir kreatif 
No urut Skor Total 

A B  

No. 

Soal 

No. 

soal 

No. 

soal 

No. 

Soal 

No. 

Soal 

No 

soal 

No. 

Soal 
No. 

Soal 

1          

2          

3          

DST          

∑F          

N          

x          

Kriteria          

Catatan: Mengisi nilai berdasarkan pertanyaan yang dijawab 

Keterangan: 

A. Berpikir Lancar 

B. Berpikir Luwes 

 

 Setelah data diolah dan diperoleh poinnya, maka kemampuan 

berpikir kreatif dapat dilihat dari kriteria kemampuan berpikir 

kreatif pada tabel 10. 

 

 R 

S    =        X 100 

 N 
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 Tabel 9. Kriteria berpikir kreatif 

Poin Kriteria 

81-100 

61-80 

41-60 

1- 40 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

 

 

b. Aktivitas Siswa 

Data aktivitas belajar siswa diambil melalui observasi selama 

pembelajaran berlangsung. Data tersebut kemudian dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif dengan menghitung nilai akhir 

aktivitas siswa. Langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

 

1) Menghitung nilai akhir aktivitas dengan menggunakan rumus: 

 

 

2) Menentukan nilai akhir aktivitas belajar siswa sesuai kriteria 

pada tabel 10. 

 Tabel 10. Kriteria aktivitas belajar siswa 

Nilai Kategori 

91-100 Amat Baik 

81-90 Baik 

71-80 Cukup 

60-70 Kurang 

>60  Sangat Kurang 

Sumber: dimodifikasi dari Sunarti dan Rahmawati (2013: 56) 

c. Tanggapan Siswa Terhadap Penggunaan Model PBL 

Data tanggapan siswa terhadap model PBL dikumpulkan melalui 

angket yang dibagikan kepada siswa. Dalam angket tersebut berisi 5 

Skor Perolehan 

% Aktivitas =          x 100% 

Skor Maksimum 

Sumber: dimodifikasi dari Arikunto (2010: 245) 
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Sumber: dimodifikasi dari Rahayu (2010:29). 

pernyataan negatif dan 5 pernyataan positif. Pengolahan data angket 

dilakukan debagai berikut: 

1) Menghitung skor angket pada setiap jawaban sesuai dengan 

ketentuan pada Tabel 11. 

1. Menghitung skor angket pada setiap jawaban sesuai dengan 

ketentuan pada tabel 11 

Tabel 11.  Skor perjawaban angket. 

Sifat Pernyataan 
Skor 

1 0 

Positif S TS 

Negatif TS S 

 

Keterangan: S = setuju; TS = tidak setuju 

 

2. Melakukan tabulasi data temuan pada angket berdasarkan 

klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk memberikan gambaran 

frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban berdasarkan 

pernyataan sesuai tabel 12. 

Tabel 12. Frekuensi dan kecenderungan jawaban 

No. 

Pertanyaan 

Angket 

Pilihan 

Jawaban 

Nomor Responden 

(Siswa) Persentase 

1 2 3 dst. 

1 
S      

TS      

2 
S      

TS      

dst. 
S      

TS      

3. Menghitung presentase skor angket dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

X(%) 
  

    
       

Keterangan: 

X(%)= presentase jawaban siswa 

∑s    = Jumlah skor jawaban siswa 

Smax = Skor maksimum yang diperoleh (Sudjana, 2005:69) 
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4. Menafsirkan atau menentukan presentase tanggapan siswa 

terhadap penggunaan model PBL sesuai kriteria pada tabel 13. 

Tabel 14. Kriteria presentase tanggapan siswa terhadap 

penggunaan model PBL 

 

 

 

 

 

Presentase  Interpretasi 

100 

75 – 99 

51 – 74 

50 

25 – 49 

1 – 24 

0 

Semuanya 

Hampir seluruhnya 

Sebagian besar 

Setengahnya 

Hampir setengahnya 

Sebagian kecil  

Tidak ada 

Sumber:  Sumber: dimodifikasi dari Sunarti dan Rahmawati 

(2013: 56) 

 

 


