
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

A.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April- Mei 2010 di SMA Negeri 1 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. 

 

B.   Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas XI IPA Semester Genap 

Tahun Pelajaran 2009/2010 SMA Negeri  1 Gading Rejo Kabupaten 

Pesawaran.  Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 60 orang dipilih 

dengan cara cluster random sampling yaitu kelas XI3  sebagai kelas 

eksperimen 1 yang berjumlah 30 orang  dan kelas XI5 eksperimen 2 yang 

berjumlah  30  orang. 

 

C.  Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Kuasi Eksperimental. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah animasi multimedia dan model pembelajaran tipe 

Jigsaw dan NHT, sedangkan variabel terikatnya adalah penguasaan konsep 

materi biologi oleh siswa. 

Desain penelitian ini adalah  pretest dan posttest pada kelompok ekuivalen 

dengan karakteristik adanya kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 2. 

Desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4. Desain pretest dan postest kelompok tak ekuivalen  

Keterangan :  X1 = Animasi multimedia dengan model pembelajaran Jigsaw   
 (Eksperimen I) 

                      X2  = Animasi multimedia dengan model pembelajaran NHT  
 (Ekisperimen II)           

 O1 =   Pretest  
 O2 =   Posttest (Modifikasi dari Ruseffendi, 1994:45) 

 

D.  Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu pra penelitian dan pelaksanaan 

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

Pra penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah sebagai berikut: 

Peneliti membuat surat izin penelitian ke SMA N 1 Gadingrejo. 

Peneliti mengobservasi kelas XI3 IPA dan XI5 IPA SMA N 1 Gadingrejo 

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti. 

Peneliti menetapkan sampel penelitian dengan cara mengundi secara acak 

untuk kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II dan memilih kelas 

XII 5 sebagai uji soal postest. 

Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Silabus, Lembar Kerja Siswa (LKS), Media , Soal dan 

Angket. 

d.1 Peneliti membuat RPP dengan Tujuan Pembelajaran. 

RPP 1 dengan Tujuan Pembelajaran : 

    O  1            X1               O2 

    O  1           X2                O2 
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1.Siswa dapat mengelompokkan zat-zat yang terdapat dalam bahan   

makanan berdasarkan kandungannya. 

2. Siswa dapat menguji kandungan yang terdapat dalam   

 makanan. 

3. Siswa mampu mengindentifikasi kandungan zat-zat yang terdapat dalam 

makanan. 

4. Siswa mampu menjelaskan fungsinya bagi tubuh. 

5. Siswa mampu mengindentifikasi kandungan zat-zat yang terdapat dalam 

komposisi bahan makanan. 

RPP 2 dengan Tujuan Pembelajaran : 

1. Siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ dalam 

sistem pencernaan makanan manusia. 

2. Siswa mampu menjelaskan terjadinya proses pencernaan makanan yang 

terjadi pada organ-organ sistem pencernaan makanan manusia, baik 

secara mekanik maupun kimia 

3. Siswa mampu mengurutkan proses pencernaan pada manusia dan hewan 

ruminansia.  

RPP 3 dengan Tujuan Pembelajaran : 

1. Siswa mampu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber mengenai 

kelainan/penyakit yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan 

manusia. 

2. Siswa mampu menjelaskan penyebab terjadinya kelainan/ pada sistem 

pencernaan. 
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3. Siswa mampu menjelaskan cara menghindari/rehabilitasi berbagai 

penyakit pada sistem pencernaan. 

d.2. Penentuan LKS materi pokok sistem  pencernaan makanan untuk tipe  

Jigsaw dengan membuat 5 lembar ahli untuk setiap pertemuan. 

d.3. Penentuan LKS materi pokok sistem pencernaan makanan untuk tipe 

NHT dengan membuat 5 lembar LKS untuk setiap pertemuan. 

d.4. Pembuatan Media 

d.4.1 Mengumpulkan objek animasi multimedia untuk tipe pembelajaran 

Jigsaw dan NHT. Objek animasi multimedia dikumpulkan dengan 

cara mengunduh dari beberapa sumber belajar dengan judul, yaitu: 

1.  Youtube.com yang berjudul : 

Digestive System 2nd Ed.Rev.Clip3, Learn Human Body 

Digestive System, Digestive System From Mouth to Crapper, 

Steve Irwin Parody A Journey Through The Digestive System, 

The Digestive System Animation (http:// www.youtube.com), 

untuk pertemuan ke 1. 

Coeliac Disease, Health Digestive System  (http:// 

www.youtube.com), untuk pertemuan ke 3.  

2. Google.co.id//gambar zat-zat makanan (http://www.youtube.com), 

untuk pertemuan ke 2 

3.  Google.co.id//gambar kanker usus .jpg, maag.jpg, usus buntu.jpg, 

sirosis hati.jpg,hepatitis.jpg untuk pertemuan ke 3  

4.  Cow Animation dari Youtube.com; mengunduh gambar struktur  

sistem pencernaan pada hewan ruminansia dari Google.com; dan 
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membuat skema sistem pencernaan pada hewan ruminansia 

dengan MS. Power Point. 

Buku Ganeca exact berjudul Aktif Biologi SMA Kelas  semester 

2 karangan  Wijaya Jati untuk pertemuan ke 2 dan 3. 

d.4.2 Pembuatan animasi multimedia untuk  pembelajaran tipe Jigsaw dan 

NHT. 

Animasi multimedia meliputi animasi teks dan video multimedia. 

Animasi dibuat dengan software Macromedia Flash 8.  Sedangkan 

multimedia merupakan cuplikan film dari beberapa sumber yang 

dipotong dengan Windows Movie Maker  OS Windows Vista 

Ultimate Edition. Video yang telah dicuplik kemudian diisi suara 

ulang melalui tekhnik dubbing menggunakan software Windows 

Movie Maker  OS Windows Vista Ultimate Edition dan Adobe 

Audition 1.5. Pisahan antara animasi teks dan multimedia yang telah 

dipersiapkan kemudian diintegrasikan dalam bentuk animasi 

multimedia interaktif dengan Software Macromedia Flash 8. 

d.5.  Membuat instrumen evaluasi yaitu: soal pretest sekaligus soal  postes 

berbentuk pilihan jamak berjumlah 60 soal.  Selanjutnya soal diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Dari 60 soal tersebut, 30 soal dipilih yang 

dibagi untuk empat kali pertemuan, masing-masing pertemuan terdiri 

dari 10 soal. 

d.6. Membuat angket tanggapan siswa tentang proses pembelajaran. 
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e.   Membuat kartu nama yang berbeda pada model jigsaw untuk tiap 

kelompok asal. Misalkan dalam 1 kelompok ada 5 orang siswa, maka 

dibuat: 

 Siswa 1  : Kartu warna merah 

 Siswa 2  : Kartu warna kuning 

 Siswa 3  : Kartu warna hijau 

 Siswa 4  : Kartu warna hitam 

 Siswa 5  : Kartu warna ungu 

Kelima kartu di atas akan dibagikan pada masing-masing kelompok, bila 

ada 6 kelompok, maka peneliti harus membuat 30 kartu tanda berwarna, 

dengan rincian sebagai berikut: 

 Warna merah : 6 lembar 

 Warna kuning : 6 lembar 

 Warna hijau : 6 lembar 

 Warna hitam : 6 lembar 

 Warna ungu : 6 lembar 

Pada saat diskusi kelompok ahli, siswa yang mempunyai kartu yang 

berwarna sama pada kelompok asal berkumpul untuk mendiskusikan 

materi yang akan mereka bahas di dalam kelompok. 

Pada saat diskusi kelompok ahli, siswa yang mempunyai kartu tanda 

berwarna sama pada kelompok asal berkumpul untuk mendiskusikan 

materi yang akan mereka bahas di dalam kelompok ahli. 
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g.   Membuat kartu yang berbeda warna untuk model pembelajaran tipe NHT,   

dengan memberi nomor pada masing-masing kartu yang memiliki warna 

yang berbeda untuk setiap kelompok. 

Warna merah : no 1 

Warna kuning : no 2 

Warna hijau : no 3 

Warna putih : no 4 

Warna ungu : no 5 

Kelima kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing anggota 

kelompok, sehingga apabila terdapat 8 kelompok, maka peneliti 

menyediakan masing-masing 8 kartu untuk setiap warna. 

h.   Membentuk kelompok diskusi bagi pembelajaran tipe Jigsaw, berdasarkan 

tingkat kecakapan kognitif siswa yang teridiri dari, 2 orang siswa dengan 

nilai tinggi, 1 orang siswa dengan nilai yang sedang, dan 2 orang siswa 

dengan nilai yang rendah. Pada kelompok pembelajaran tipe NHT, 

kelompok diskusi diambil juga berdasarkan tingkat nilai kognitifnya, 2 

siswa dengan nilai tinggi, 1 siswa dengan nilai sedang, 2 orang siswa 

dengan nilai rendah. 

Gambar berikut ini menunjukkan hubungan antara kelompok asal dan 

kelompok ahli pada kelas Eksperimen 1 (tipe Jigsaw). 

Kelompok Asal 

 

 

 

A            B 
        E 
C            D 

a 

A              B 
        E 
C              D 

A              B 
         E 
C              D 

A              B 
        E 
C              D 



 

 

42 

 

Kelompok Ahli 

 

 

 

 

Hubungan antara kelompok asal dan kelompok ahli   
Keterangan : a =  Siswa dari kelompok asal 

b =  Kumpulan siswa di kelompok ahli 
 c =  Meja kelompok (Modifikasi dari Trianto, 2007: 58).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.  Ilustrasi kelompok Eksperimen 2 (modifikasi berdasarkan 
kegiatan pembelajaran tipe NHT) 
 

Pelaksanaan Penelitian 

Mengadakan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

koopertaif tipe Jigsaw untuk kelas eksperimen I dan menggunakan model 

pembelajaran kooperati tipe NHT (Numbered Head Together) pada kelas 

eksperimen II.  Penelitian ini direncanakan sebanyak empat kali pertemuan.  

Pertemuan pertama membahas : Saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. 
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Pertemuan kedua membahas : Kandungan zat yang terdapat dalam bahan 

makanan. 

Pertemuan ketiga membahas : Ganguan pada sistem pencernaan. 

Pertemuan keempat membahas : Sistem pencernaan pada hewan ruminansia. 

Langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut: 

1. Kelas Eksperimen I ( Tipe Jigsaw)  

a.  Pendahuluan 

   a.  Guru memberikan pretest mengenai : Saluran pencernaan dan 

kelenjar pencernaan (pertemuan pertama), Kandungan zat yang 

terdapat dalam bahan makanan (pertemuan kedua), Gangguan pada 

sistem pencernaan (pertemuan ketiga), dan Sistem pencernaan pada 

hewan ruminansia (pertemuan keempat). 

b.  Guru membacakan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar 

(KD), dan Indikator pembelajaran. 

c. Guru memberikan pertanyaan motivasi kepada siswa.    

Untuk pertemuan ke : 

1)  Satu : Bagaimana jalannya makanan setelah sampai ke dalam mulut? 

 Selanjutnya guru memberitahu siswa manfaat mempelajari 

tentang saluran dan kelenjar pencernaan. 

2)  Dua : Mengapa sebelum berangkat sekolah anda di anjurkan sarapan?          

Guru menjelaskan fungsi makanan pada tubuh kita. 

          Selanjutnya guru memberitahu siswa manfaat mempelajari tentang    

           kandungan zat yang terdapat dalam bahan makanan.  

3)  Tiga : Mengapa apabila kita memakan gorengan dengan  
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                      banyak pedas menyebabkan perut kita menjadi sakit?  

Guru menjelaskan penyebab sakit perut, yaitu banyak makan pedas 

dapat meningkatkan produksi asam lambung. Selanjutnya guru 

memberitahu tentang manfaat siswa mempelajari tentang ganguan 

pada sistempencernaan. 

4)  Empat :  Guru menampilkan gambar lambung pada manusia dan 

lambung pada sapi. Guru meminta siswa untuk merinci 

perbedaan sistem pencernaan pada manusia dan hewan 

ruminansia.Selanjutnya guru memberitahu tentang manfaat 

siswa mempelajari tentang sistem pencernaan pada hewan 

ruminansia. 

d.  Guru menggali apersepsi kepada siswa dengan mengajukan 

pertanyaan, pada pertemuan ke : 

1)   Satu :  Sebutkan alat-alat sistem pencernaan makananan yang 

kalian ketahui!   

2)   Dua :  Apa yang terkandung dalam makanan yang kalian makan   

pada saat sarapan?   

3)   Tiga    : Sebutkan contoh kelainan sistem pencernaan yang kalian 

ketahui?  

4) Empat   : Apakah perbedaan sistem pencernaan pada    

   manusia dengan hewan ruminansia?     

b. Kegiatan inti 

a. Guru membagi siswa dalam enam kelompok kecil,  
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masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang siswa.  Kelompok bersifat 

heterogen, dibentuk berdasarkan nilai akademik siswa.  

b. Guru membagi kartu nama berwarna berbeda dalam setiap kelompok. 

c.  Guru menyajikan VCD animasi multimedia pembelajaran tentang :  

Saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan (pertemuan I); kandungan 

zat yang terdapat dalam bahan makanan (pertemuan II); kelainan/ 

penyakit pada sistem pencernaan manusia(pertemuan III); dan sistem 

pencernaan pada ruminansia (pertemuan IV). 

d. Guru menjelaskan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw  

yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran bahwa bagian pertama 

materi diberikan pada siswa yang pertama. Sedangkan siswa yang 

kedua menerima bagian materi yang kedua demikian seterusnya 

sampai siswa yang kelima. 

e.  Guru memberikan materi pelajaran dalam bentuk LKS yang akan   

didiskusikan di dalam kelompok ahli. 

f.   Setiap siswa yang mendapat bagian materi yang sama  

dan memiliki kartu nama yang berwarna sama (kelompok ahli) 

berkumpul untuk berdiskusi dan mengerjakan bagian materi mereka. 

g.  Guru memantau dan membimbing siswa dalam berdiskusi di dalam 

kelompok ahli. 

h.  Setiap siswa kembali ke kelompok asal dan menjelaskan ke pada teman 

satu kelompoknya mengenai hasil diskusi   dengan kelompok ahli. 

Dalam kegiatan ini, siswa saling melengkapi dan berinteraksi antara 

yang satu dengan yang lainnya. 
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i.  Guru membimbing siswa merumuskan kesimpulan mengenai materi 

yang telah mereka diskusikan. 

j.  Guru bersama-sama siswa, menarik kesimpulan dari pembelajaran yang 

telah mereka lakukan. 

Penutup 

Guru memberikan postest kepada siswa pada setiap pertemuan. 

 

2.  Kelas Eksperimen I ( Tipe NHT) 

Kegiatan Awal 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa belajar. 

Guru memberikan pretest mengenai : saluran pencernaan dan kelenjar 

pencernaan (pertemuan pertama), kandungan zat yang terdapat dalam 

bahan makanan (pertemuan kedua), gangguan pada sistem pencernaan 

(pertemuan ketiga), sistem pencernaan pada hewan ruminansia (pertemuan 

keempat) 

Kegiatan Inti 

a)  Guru memberikan penjelasan uraian materi pokok  

secara garis besar. 

b)  Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 orang dengan nomor yang berbeda-beda.  

Kemudian guru membagikan LKS dan meminta siswa untuk 

mengerjakan dengan berdiskusi bersama teman kelompoknya.  

c)  Guru menunjuk nomor yang sama dari tiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. 
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d)  Guru memberi hadiah atau pujian sebagai penghargaan terhadap 

kelompok terbaik. 

e)   Guru membimbing siswa merumuskan kesimpulan mengenai materi 

yang telah mereka diskusikan. 

f)   Guru bersama-sama siswa, menarik kesimpulan dari pembelajaran 

yang telah mereka lakukan. 

c. Penutup 

Guru memberikan  postest kepada siswa pada setiap pertemuan. 

 

E.  Cara Pembentukan Kelompok Belajar 

Kelompok diskusi bagi pembelajaran tipe Jigsaw, berdasarkan tingkat kognitif 

siswa, yang terdiri dari 2 orang siswa dengan nilai tinggi, 1 orang siswa 

dengan nilai sedang, dan 2 orang siswa dengan nilai rendah. Nilai (penguasaan 

materi) yang diperoleh dari data kognitif.  Data kognitif siswa berupa  

digunakan sebagai pengetahuan siswa yang diambil dengan memberikan tes 

formatif.  Siswa yang telah mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk materi pokok sistem pencernaan 

makanan diberi tes formatif, begitu pula dengan siswa yang mengikuti 

pelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT.  Kemudian untuk 

materi pokok sistem pencernaan, siswa diberi tes formatif lagi.  

Soal tes formatif diberikan dalam bentuk pilihan berjamak, untuk materi 

pokok sistem pencernaan masing-masing sebanyak 20 soal dengan pilihan 

jawaban (a, b, c, d dan e).  Sedangkan soal postest digunakan untuk 

menghitung point peningkatan individu, kemudian akan dihitung point 
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kelompok yang akan diberikan penghargaan kelompok bagi kelompok terbaik.  

Soal postest berjumlah 10 soal (pilihan jamak untuk materi pokok sistem 

pencernaan makanan).  Postes dilaksanakan setiap pertemuan (ada 4 x 

postest). 

 

F. Jenis Data 

1.  Data penelitian ini berupa data kuantitatif, yaitu penguasaan materi pokok 

Sistem Pencernaan pada Manusia dan Hewan yang diperoleh dari nilai 

pretest dan posttest.  Kemudian dihitung selisih antara nilai pretest dengan 

posttest. Nilai selisih tersebut disebut  sebagai gain score, lalu dianalisis 

secara statistik. Untuk mendapatkan gain score pada setiap pertemuan 

menggunakan formula Rulon sebagai berikut :       

Skor Gain =        X – Y          x 100 

                                         Skor Max - Y 

                Keterangan : X  = Nilai posttes 
                Y  = Nilai pretest (Loranz, 2008: 3) 
 

2.   Data kualitatif, di peroleh dari angket siswa untuk mengetahui tanggapan 

siswa terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. 

 

G.  Teknik Pengambilan Data 

Aspek kognitif berupa pengetahuan/ penguasaan materi biologi siswa yang 

diambil dengan memberikan tes formatif kepada siswa diakhir pembelajaran 

digunakan sebagai data kognitif. Hal di atas dilakukan untuk teknik 

pengambilan data. 
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a. Data diambil dengan menggunakan test formatif. Data berupa nilai pretest 

dan posttest. Nilai pretest diambil sebelum pembelajaran sedangkan nilai 

posttest diambil setelah pembelajaran, nilai tersebut diambil pada setiap 

pertemuan. Soal diberikan dalam bentuk pilihan jamak. Bentuk pilihan 

jamak sebanyak 10 soal dengan pilihan jawaban (a, b, c, d dan e). Bobot 

masing-masing jawaban yang benar tiap soal yaitu  10, dengan skor tertinggi 

yaitu 100. Nilai pretest diambil sebelum pembelajaran baik pada kelas 

eksperimen I maupun kelas eksperimen II, sedangkan nilai posttest diambil 

setelah pembelajaran baik pada kelas eksperimen I maupun kelas 

eksperimen II. 

b. Angket siswa digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

proses pembelajaran yang berlangsung. 

 

H. Teknik Analisis Data 

     a. Analisis data penguasaan materi siswa 

1. Uji Validitas dan Reliabelitas Soal  

Uji validitas dan reliabilitas soal postest menggunakan Statistical Package 

for Social Sciences 12.0 (SPSS 12.0) for windows.  

Untuk mengetahui soal yang valid atau tidak valid, maka di lihat  

dari ; (r hit > r tabel) berarti valid 

 (r hit < r tabel) berarti tidak valid 

Setelah semua soal dinyatakan valid maka uji selanjutnya adalah menguji 

reliabilitas soal tersebut. 

Cara pengambilan keputusan : 
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1. jika r Alpha positif dan lebih besar dari rtabel maka reliabel. 

2. jika r Alpha negatif atau rAlpha lebih kecil dari rtabel maka  

  tidak reliabel 

2. Uji Normalitas Data 

  Uji normalitas data dilakukan menggunakan program SPSS versi 12 for  

windows dengan menggunakan uji Lilifors. 

 a. Hipotesis 

 Ho : 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 (Nurgiantoro dkk, 2002:118) 

 3. Uji Homogenitas Data 

Apabila masing-masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji homogenitas data menggunakan uji Barlett.  

a.   Hipotesis  

Ho : Kedua sampel homogen 

 H1 : Kedua sampel tidak homogen.   

b.    Kriteria pengujian  

 Terima Ho jika  2 hitung  <
2

tabel , tolak Ho untuk harga lainnya 

(Sudjana, 2002:265). 

4.  Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji kesamaan dua varians pada penelitian ini menggunakan sofware 

SPSS versi 12 for windows. 
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a.  Hipotesis  

Ho = Kedua sampel mempunyai varians sama 

H1 = Kedua sampel mempunyai varians berbeda 

b.  Kriteria Uji 

 - Jika F hitung  <  F tabel   atau probabilitasnya  > 0,05, maka Ho diterima 

 - Jika F hitung t > F tabel atau  probabilitasnya < 0,05, maka Ho ditolak    

(Pratisto, 2004 : 4). 

5.  Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan uji kesamaan dua rata-rata dan uji 

perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan program SPSS versi 12 

for windows.  

a. Uji kesamaan dua rata-rata 

Adapun langkah-langkah uji kesamaan dua rata-rata, sebagai berikut : 

1.  Hipotesis  

H0 = Rata-rata skor gain kedua sampel sama 

H1=  Rata-rata skor gain kedua sampel tidak sama 

2. 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) 

b. Uji Perbedaan dua rata-rata 

1.   Hipotesis  

H0 = Rata-rata skor gain pada kelompok eksperimen I sama  

dengan kelompok eksperimen II. 
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H1 = Rata-rata skor gain pada kelompok eksperimen I lebih tinggi 

dari kelompok eksperimen II. 

2. 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) 

b.   Analisis data Kualitatif  

Analisisis data kualitatif  menggunakan persentasi deskriptif. Data di 

peroleh dari angket siswa untuk mengetahui tanggapan terhadap 

pembelajaran dikumpulkan melalui penyebaran angket. Angket tanggapan 

berisi 10 pernyataan terdiri dari 5 pernyataan positif dan 5 pernyataan 

negatif. Skor paling tinggi adalah 5, bila siswa menjawab sangat setuju. 

Skor 4, bila siswa memilih jawaban setuju. Skor 3, bila siswa memilih 

jawaban netral. Skor 2, bila siswa memilih jawaban tidak setuju dan skor 

paling rendah adalah 1, bila siswa memilih jawaban sangat tidak setuju. 

Jumlah skor setiap angket dihitung untuk mengetahui tanggapan masing-

masing siswa berdasarkan kategori minat sebagai berikut : 

a)   Skor batas bawah kategori sangat positif atau sangat tinggi adalah : 

0,80 x 50 = 40, dan batas atasnya 50 

b)   Skor batas bawah kategori positif atau tinggi adalah : 0,60 x 50 = 30, 

dan skor batas atasnya adalah 39 

c)   Skor batas bawah  kategori negatif atau rendah adalah : 0,40 x 50 =20, 

dan skor batas atasnya adalah 29 
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d)   Skor yang tergolong pada kategori sangat negatif atau sangat rendah 

adalah kurang dari 20. 

Data tanggapan siswa akan disajikan berdasarkan kategorisasi tanggapan 

kelas seperti yang tercantum dalam tabel 1, berikut ini : 

Tabel 1.  Kategori tanggapan siswa. 

No Skor siswa Kategori Tanggapan 

1. Sama atau lebih besar dari 40 Sangat positif/ sangat tinggi 

2. 30 sampai 39 Positif/ tinggi 

3. 20 sampai 29 Negatif/ rendah 

4. Kurang dari 20 Sangat negatif/ sangat rendah 

                                                                                (Sumber : Depdiknas, 2005 : 8) 
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Uji validitas dan reliabelitas soal postest menggunakan Statistical 

Package for Social Sciences 12.0(SPSS 12.0). Adapun  langkah-

langkah uji validitas dan reliabelitas soal postest menggunakan 

SPSS 12.0 ialah sebagai berikut : 

a. Pilih menu start dari windows. 

b. Kemudian pilih menu program. 

c. Pada menu program pilih SPSS 12.0 for windows. 

d. Buka lembar kerja SPSS for windows >> Blank Document 

pada komputer.  Masukkan data yang ada . 

e. Lakukan analisis data menggunakan Analyze >> Scale >> 

Realibity Analysis. 

f. Kemudian akan muncul kotak Reability Analysis .Masukkan 

semua variabel yang ada, yaitu soal 1-60 untuk soal posttest ke 

dalam kotak items, dengan mengklik tombol anak 

panah.Sehingga tampil kotak Reliability Analysis Statistics. 

g. Isi kotak Reliability Analysis Statistics yang muncul, lakukan 

centang pada Descriptive for untuk item, scale, dan scale item 

deleted, lalu None pada Anova Table. Lalu ketik continue. 

h. Sehingga muncul Interpretasi Hasil Uji Reliabilitas. 

Untuk mengetahui soal yang valid atau tidak valid, maka di 

lihat dari ; 
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(r hit > r tabel) berarti valid 

(r hit < r tabel) berarti tidak valid 

Setelah semua soal dinyatakan valid maka uji selanjutnya adalah menguji 

Reliabilitas soal tersebut 

Cara pengambilan keputusan : 

1. jika rAlpha positif dan lebih besar dari rtabel maka reliabel. 

2. jika rAlpha negatif atau rAlpha lebih kecil dari rtabel maka tidak    

    reliabel 

2. Uji Normalitas Data 

           Uji normalitas data dilakukan menggunakan program SPSS versi 12. 

   Langkah – langkah uji normalitas data  sebagai berikut : 

a.  Pilih menu start dari windows. 

b. Kemudian pilih menu program 

c. Pada menu program pilih SPSS 12.0 for Windows 

d. Buka lembar SPSS for Windows >> Blank Document pada komputer.   

    Masukkan data yang ada. 

e. Lakukan analisis data menggunakan Analyze >> Deskriptife statistic   

   >> explore. 

f. Kemudian akan muncul kotak dependendet list, kemudian masukkan  

    skor gain dan pindahkan ke dependendent list. 

g. Lalu klik tombol Plots. 

h. Pilih Normality test with plots. 

i. Klik continue, lalu klik OK 

 a. Hipotesis 
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Ho : 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 (Nurgiantoro dkk, 2002:118) 

 

 3. Uji Homogenitas Data 

Apabila masing-masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji homogenitas data menggunakan uji Barlett.  

Adapun langkah-langkah uji homogenitas data sebagai berikut : 

a. Pilih menu start dari windows. 

b.  Kemudian pilih menu program 

c. Pada menu program pilih SPSS 12.0 for Windows 

d. Buka lembar SPSS for Windows >> Blank Document pada komputer. 

Masukkan data yang ada. 

e. Lakukan analisis data menggunakan Analyze >> Deskriptife statistic  

    >> explore. 

f. Kemudian akan muncul kotak dependendet list, kemudian masukkan 

skor gain dan pindahkan ke dependendent list. 

g. Lalu klik tombol Plots. 

h. Pilih Levene  test untuk untransormed. 

i. Klik continue, lalu klik OK 

 

a. Hipotesis  
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Ho : Kedua sampel homogen 

 H1 : Kedua sampel idak homogen.   

b. Kriteria pengujian  

 Terima Ho jikA  2 hitung  <
2

tabel , Tolak Ho untuk harga lainnya (Sudjana, 

2002:265). 

 

 

2. Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji kesamaan dua varians pada penelitian ini menggunakan sofware SPSS 

versi 12. 

Adapun langkah-langkah uji kesamaan dua varians sebagai berikut : 

         a. Pilih menu start dari windows. 

b. Kemudian pilih menu program. 

c. Pada menu program pilih SPSS 12.0 for windows. 

d. Buka lembar kerja SPSS for windows >> Blank Document pada komputer.   

     Masukkan data yang ada . 

e. Lakukan analisis data menggunakan Analyze >> Compare Means>>  

    Independent Sample T-Test. 

f. Masukkan variable Hasil ke kolom Test Variable dan masukkan variable  

    Varietas ke kolom Grouping Variable. 

g. Klik Define Groups.....Group 1 diisi dengan 1 dan Group 2 diisi dengan  

    2, sesuai dengan jumlah kategori yang ada . 

h. Untuk memilih taraf kepercayaan yang dikehendaki, klik Options. 

i. Klik Continue, lalu OK. 
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a.  Hipotesis  

  Ho = Kedua sampel mempunyai varians sama 

  H1 = Kedua sampel mempunyai varians berbeda 

b. Kriteria Uji 

  - Jika F hitung  < hitung F tabel   atau probabilitasnya  > 0,05, maka Ho diterima 

 -Jika F hitung t > F tabel atau  probabilitasnya < 0,05, maka Ho ditolak     

    (Pratisto, 2004 : 4). 

2. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan uji kesamaan dua rata-rata dan uji 

perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan program SPSS 12.  

Adapun langkah-langkah uji kesamaan dua rata-rata, sebagai berikut : 

a. Pilih menu start dari windows. 

   b. Kemudian pilih menu program. 

   c. Pada menu program pilih SPSS 12.0 for windows. 

   d. Buka lembar kerja SPSS for windows >> Blank Document pada 

komputer. Masukkan data yang ada . 

  e. Lakukan analisis data menggunakan Analyze >> Compare Means>> 

One  Sample T-Test. 

f. Pindahkan variable tinggi skor gain ke kolom Test Variabel (s). Kotak   

    Test Value diisi nilai sebagai nilai pembandingnya. 

g. Klik Options.....Pada keadaan default, taraf kepercayaan yang  

    digunakan. Untuk data yang hilang, pilih Exlude case analysis by 

     analysis. 

h. Klik Continue, kemudian klik OK. 
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1. Hipotesis  

H0 = Rata-rata skor gain kedua sampel sama 

H1=  Rata-rata skor gain kedua sampel tidak sama 

2. 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) 

b. Uji Perbedaan dua rata-rata 

Adapun langkah-langkah uji perbedaan dua rata-rata sebagai berikut : 

a. Pilih menu start dari windows. 

   b. Kemudian pilih menu program. 

   c. Pada menu program pilih SPSS 12.0 for windows. 

   d. Buka lembar kerja SPSS for windows >> Blank Document pada     

komputer. Masukkan data yang ada . 

   e. Lakukan analisis data menggunakan Analyze >> Compare Means>> 

One  Sample T-Test. 

   f. Pindahkan variable tinggi skor gain ke kolom Test Variabel (s). Kotak 

Test Value diisi nilai sebagai nilai pembandingnya. 

g. Klik Define groups............Group 1 diisi dengan 1 dan Group 2 diisi  

    dengan 2, sesuai dengan jumlah kategori yang ada. 

h. Klik Continue, kemudian klik OK. 

1. Hipotesis  

H0 = Rata-rata skor gain pada kelompok eksperimen I sama dengan 

            kelompok eksperimen II. 
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H1 = Rata-rata skor gain pada kelompok eksperimen I lebih tinggi dari 

kelompok eksperimen II. 

2. 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) 

 

b. Analisis data angket tanggapan siswa 

Data tanggapan terhadap pembelajaran dikumpulkan melalui penyebaran 

angket. Angket tanggapan berisi 10 pernyataan terdiri dari 5 pernyataan 

positif dan 5 pernyataan negatif. Skor paling tinggi adalah 5, bila siswa 

menjawab sangat setuju. Skor 4, bila siswa memilih jawaban setuju. Skor 

3, bila siswa memilih jawaban netral. Skor 2, bila siswa memilih jawaban 

tidak setuju dan skor paling rendah adalah 1, bila siswa memilih jawaban 

sangat tidak setuju. 

 
Jumlah skor setiap angket di hitung untuk mengetahui tanggapan masing-

masing siswa berdasarkan kategori minat sebagai berikut : 

a). Skor batas bawah kategori sangat positif atau sangat tinggi adalah :  

      0,80 x 50 = 40, dan batas atasnya 50 

b). Skor batas bawah kategori positif atau tinggi adalah : 0,60 x 50 = 30,  

     dan skor batas atasnya adalah 39 

c). Skor batas bawah  kategori negatif atau rendah adalah : 0,40 x 50 =20,  

      dan skor batas atasnya adalah 29 

d). Skor yang tergolong pada kategori sangat negatif atau sangat rendah  
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      adalah kurang dari 20. 

 
Data tanggapan siswa akan disajikan berdasarkan kategorisasi tanggapan 

kelas seperti yang tercantum dalam tabel 1, berikut ini : 

 

Tabel2. Kategori tanggapan siswa. 

No Skor siswa Kategori Tanggapan 

1. Sama atau lebih besar dari 40 Sangat positif/ sangat tinggi 

2. 30 sampai 39 Positif/ tinggi 

3. 20 sampai 29 Negatif/ rendah 

4. Kurang dari 20 Sangat negatif/ sangat rendah 

                                                                         (Sumber : Depdiknas, 2005) 

 


