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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian telah dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2012/2013, yaitu pada bulan November 2012 di SMP Negeri 1 Merbau 

Mataram, Lampung Selatan. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Merbau Mataram Tahun Pelajaran 2012/2013 yang terdiri dari 3 kelas. 

Sampel yang dipilih dari populasi adalah dua kelas dari tiga kelas yang ada. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling, yaitu 

pengambilan sampel dari kluster-kluster atau kelompok-kelompok yang 

dilakukan secara random. Anggota dari kelompok tertentu merupakan 

anggota sampel (Purwanto dan Sulistiastuti, 2007:47). Selanjutnya terpilih 

siswa-siswa pada kelas VIII B sebagai kelas eksperimen dan VIII C sebagai 

kelas kontrol 

 

C. Desain Penelitian 

 

 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretes-postes tak 

ekuivalen.  Kelas eksperimen diberi perlakukan dengan model Inkuiri 
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terbimbing, sedangkan kelas kontrol diberikan metode diskusi. Hasil pretes 

dan postes pada kedua kelompok subyek dibandingkan. Sampel mendapat 

penilaian keterampilan proses yang sama. Sehingga struktur desain 

penelitiannya sebagai berikut: 

 

 

Kelompok          pretes            perlakuan          postes 

I                               O1                         X                               O2 

II                              O1                         C                               O2 

 

 

Keterangan :  I = Kelompok eksperimen, II = Kelompok kontrol, O1 = Pre 

test, O2 = Post test, X = Perlakuan eksperimen, C = Perlakuan 

kontrol (Dimodifikasi dari Purwanto dan Sulistiastuti, 2007: 90).   

 

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 

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian sebagai berikut : 

a. Membuat surat izin penelitian pendahuluan (observasi) ke sekolah. 

b.  Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, 

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen yang akan 

menggunakan model inkuiri terbimbing dan kelas kontrol menggunakan 

metode diskusi 
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d. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Kelompok (LKK). 

e. Membuat instrumen penelitian yaitu soal pretes/postes keterampilan 

proses sains siswa berupa soal-soal pilihan jamak  dan isian singkat 

f. Melakukan uji ahli instrumen penelitian yaitu soal pretes/postes 

keterampilan proses berupa soal-soal pilihan jamak dan isian singkat 

g. Membuat lembar observasi untuk pengamatan Aktifita siswa 

h. Mengambil data yang akan digunakan sebagi acuan dalam pembuatan 

kelompok. Kemudiuan membentuk kelompok diskusi pada masing-

masing kelas eksperimen dan kelas kontrol yang bersifat heterogen 

berdasarkan nilai akademik siswa atau kognitifnya, 2 siswa nilai 

tertinggi, 2 siswa dengan nilai sedang, dan 1 siswa dengan nilai 

rendah. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang siswa (Lie, 2004:42). 

Nilai diperoleh dari dokumentasi pada guru kelas.    

 

2.  Pelaksanaan Penelitian 

 

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model inkuiri 

terbimbing keterampilan proses  untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

metode diskusi. Penelitian ini direncanakan sebanyak tiga kali pertemuan.  

 

A. Langkah-langkah pembelajaran pada kelas eksperimen sebagai 

berikut: 

 

a. Pendahuluan  

 

1. Guru memberikan pretes (pertemuan I) berupa pilihan jamak tentang 

dan isian singkat.  
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2. Guru membacakan Stadar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), 

Indikator, dan Tujuan Pembelajaran 

3. Guru memberikan motivasi dan Apersepsi dengan cara : 

I. Pertemuan I, motivasi dengan membawa sampel tanaman 

jagung dan tanaman bayam kemudian memanggil salah satu 

siswa untuk maju ke depan kelas dan menanyakan kepada 

siswa ”Tolong tunjukkan letak akar, batang, dan daun dari 

sampel tanaman yang bapak bawa! Apa yang terjadi jika 

daun tidak ada?”, apersepsi dengan memberi penegasan 

kepada siswa, ”Karena fungsi dari macam-macam organ 

tersebut berbeda, bagaimana susunan jaringan pada akar, 

batang, dan daun? Oleh karena itu, kita perlu mempelajari 

tentang struktur dan fungsi masing-masing organ tersebut, 

tidak hanya struktur luar saja tetapi juga struktur dalam 

masing-masing organ tersebut”. 

      

II. Pertemuan II motivasi dengan membawa sampel bunga 

sepatu kemudian memanggil salah satu siswa ke depan kelas 

dan menanyakan kepada siswa ”Tolong tunjukkan bagian-

bagian penyusun bunga! Tahukah kalian bagian bunga yang 

menyebabkan bunga tersebut dihinggapi oleh lebah?” Guru 

memberikan apersepsi dengan memberi pertanyaan ”apakah 

masing-masing penyusun bunga, buah, dan biji memiliki 

fungsi yang sama? Setiap bagian penyusun organ reproduktif 
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tersebut memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Oleh 

karena itu, kita perlu mempelajari bagian-bagian penyusun 

organ reproduktif pada tumbuhan beserta fungsinya masing-

masing.” 

III. Pertemuan III, motivasi dengan melakukan demonstrasi di 

depan kelas dengan memasukkan tanaman pacar air yang 

dipotong bagian akarnya ke dalam tabung reaksi yang berisi 

larutan eosin kemudian memberikan pertanyaan kepada siswa 

”Apa yang akan terjadi pada batang/tulang daun tanaman 

pacar air ini apabila dibiarkan selama 20 menit?” Guru 

memberikan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa ” 

Mengapa batang/tulang daun pacar  air dapat berubah warna? 

Melalui jaringan apakah eosin  naik ke atas/daun?” kemudian 

guru berkata ”Air dan mineral diangkut oleh jaringan tertentu 

pada tumbuhan dan terdapat faktor-faktor yang menyebabkan 

naiknya air dari akar ke daun.  Oleh karena itu, hari ini kita 

akan melakukan percobaan tentang pengangkutan air dan 

mineral pada tumbuhan dan juga akan mempelajari tentang 

pengangkutan gula/hasil fotosintesis pada tumbuhan.” 

b.  Kegiatan Inti 

1. Guru membagi siswa ke dalam 8 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 orang yang heterogen. Guru meminta siswa 

duduk didalam kelompoknya masing-maing 

1. Guru membagikan Lembar Kerja Kelompok (LKK). 
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2. Siswa pada masing-masing kelompok membaca rumusan masalah 

pada LKK dan memberikan hipotesis terhadap masalah yang 

diajukan. 

3. Pada pertemuan I siswa pada kelompok 1, 2 dan 3  struktur 

anatomi akar menggunakan mikroskop kemudian menuliskan ciri-

ciri dan fungsi macam-macam jaringan penyusun akar. Kelompok 

4, 5 dan 6 mengamati struktur anatomi batang menggunakan 

mikroskop kemudian menuliskan ciri-ciri dan fungsi masing-

masing jaringan penyusun batang. Kelompok  7 dan 8 mengamati 

struktur anatomi daun menggunakan mikroskop kemudian 

menuliskan ciri-ciri dan fungsi masing-masing jaringan penyusun 

daun. Pada pertemuan II siswa pada kelompok 1, 2, 3 melakukan 

pengamatan bagian-bagian bunga, kemudian menggambarkan 

bunga dan menjelaskan ciri-ciri dan fungsi masing-masing bagian 

penyusun bunga, membedakan morfologi bunga monokotil dan 

dikotil, membedakan antara bunga lengkap dan bunga tak 

lengkap. Kelompok  4, 5, 6 mengamati bagian-bagian penyusun 

buah dan mejelaskan ciri-ciri masing-masing bagian penyusun 

buah, mengelompokkan berbagaimacam buah berdasarkan asal 

terbentuknya. Kelompok  7 dan 8 mengamati struktur biji, 

menggambar biji tumbuhan monokotil dan dikotil dan 

menjelaskan ciri-ciri dan fungsi masing-masing bagian penyusun 

biji kemudian siswa membedakan biji tumbuhan monokotil dan 

dikotil. Pada pertemuan III siswa pada kelompok 1, 2, 3, 4 
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melakukan pengamatan beberapa tumbuhan untuk menentukan 

bagian tumbuhan mana yang merupakan tempat penghasil gula 

dan tempat penyimpan/penghabisan gula, kemudian siswa juga 

menonton video pengangkutan gula/hasil fotosintesis pada 

tumbuhan untuk mengetahui proses berpindahnya gula dari 

tempat penghasil gula menuju tempat penyimpan/penghabisan 

gula dan sebaliknya pada tumbuhan melalui floem. Sedangkan 

kelompok  5, 6, 7, 8 melakukan percobaan pengangkutan air dan 

mineral pada tumbuhan. Siswa melakukan percobaan 

menggunakan pacar air yang dipotong bagian akarnya, satu 

tumbuhan dihilangkan daunnya sedangkan tumbuhan yang lain 

daunnya tetap utuh, kemudian kedua tumbuhan tersebut direndam 

bagian pangkalnya di dalam larutan eosin. Pada percobaan ini 

siswa mengamati proses naiknya larutan eosin pada tumbuhan 

dan memperkirakan faktor-faktor yang menyebabkan eosin dapat 

naik ke bagian atas tumbuhan 

4. Guru membimbing siswa dalam melakukan pengamatan dan 

mengamati aktivitas siswa. 

5. Guru meminta siswa mendiskusikan hasil pengamatan yang 

mereka lakukan dan menjawab pertanyaan- pertanyaan yang ada 

dalam LKK. 

6. Guru meminta masing-masing kelompok untuk memamerkan 

hasil pengamatannya dengan menggunakan kertas karton dan 
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mengunjungi pameran kelompok lain yang permasalahan pada 

LKKnya berbeda. 

7. Guru memuji siswa yang antusias dan berperan aktif dalam proses 

penemuan. 

8. Guru meminta siswa mengumpulkan LKK yang telah dikerjakan. 

9.   Guru membahas  (mengevaluasi) masalah-masalah yang ada di 

dalam LKK  yang belum dapat dipecahkan oleh siswa. 

b. Penutup 

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

2. Guru meminta siswa untuk membaca materi yang akan dibahas 

pada pertemuan berikutnya dan menanyakan kepada siswa ”Hal-

hal apa saja yang ingin kalian pelajari pada sub materi pokok 

struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji?” (pertemuan I). Pada 

pertemuan II Guru meminta siswa untuk membaca materi yang 

akan dibahas pada pertemuan berikutnya dan menanyakan kepada 

siswa ”Hal-hal apa saja yang ingin kalian pelajari pada sub materi 

pokok peranan pembuluh xilem dan floem pada tumbuhan?” Pada 

pertemuan III guru mengadakan postes untuk materi pokok struktur 

dan fungsi jaringan tubuh tumbuhan. 
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B. Langkah-langkah pembelajaran pada kelas kontrol sebagai 

berikut : 

a. Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan 

mengecek kehadiran siswa. 

2. Guru mengadakan tes awal (pretes) untuk materi struktur dan 

fungsi jaringan tubuh tumbuhan. (Pertemuan I). 

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

(KD), dan tujuan pembelajaran. 

4. Guru memberikan motivasi dan apersepsi dengan cara: 

I. Pertemuan I, motivasi dengan membawa sampel tanaman 

jagung dan tanaman bayam kemudian memanggil salah satu 

siswa untuk maju ke depan kelas dan menanyakan kepada 

siswa ”Tolong tunjukkan letak akar, batang, dan daun dari 

sampel tanaman yang bapak bawa! Apa yang terjadi jika akar  

tidak ada?” Guru memberikan apersepsi dengan memberi 

penegasan kepada siswa, ”Karena fungsi dari macam-macam 

organ tersebut berbeda, lalu bagaimana susunan jaringan 

pada akar, batang, dan daun? Oleh karena itu, kita perlu 

mempelajari tentang struktur dan fungsi masing-masing 

organ tersebut, tidak hanya struktur luar saja tetapi juga 

struktur dalam masing-masing organ tersebut”. 
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II. Pertemuan II, motivasi dengan membawa sampel bunga 

sepatu kemudian memanggil salah satu siswa ke depan kelas 

dan menanyakan kepada siswa ”Tolong tunjukkan bagian-

bagian penyusun bunga! Tahukah kalian bagian bunga yang 

menyebabkan bunga tersebut dihinggapi oleh lebah?” Guru 

memberikan apersepsi dengan memberi pertanyaan ”apakah 

masing-masing penyusun bunga, buah, dan biji memiliki 

fungsi yang sama? Setiap bagian penyusun organ reproduktif 

tersebut memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Oleh 

karena itu, kita perlu mempelajari bagian-bagian penyusun 

organ reproduktif pada tumbuhan beserta fungsinya masing-

masing.” 

III. Pertemuan III, motivasi dengan memutar video pembelajaran 

tentang pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan di 

depan kelas kemudian bertanya kepada siswa ”Coba kalian 

jelaskan peristiwa apa yang baru saja kalian lihat pada video 

yang baru saja diputar?” Guru memberikan apersepsi dengan 

menanyakan kepada siswa ” Mengapa air dan mineral dapat 

naik ke atas/daun? Melalui jaringan apakah air dan mineral 

naik ke atas/daun?” kemudian guru berkata ”Air dan mineral 

diangkut oleh jaringan tertentu pada tumbuhan dan terdapat 

faktor-faktor yang menyebabkan naiknya air dari akar ke 

daun. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari proses 

pengangkutan air dan mineral terlarut pada tumbuhan.” 
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b.  Kegiatan inti 

1. Guru membagi siswa dalam 8 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 orang. 

2. Pada pertemuan I siswa pada masing-masing kelompok 

mendiskusikan bahan kajian yang ada dalam LKK. Kelompok 1, 

2  dan 3 melakukan pengamatan charta akar, kajian pustaka dan 

diskusi tentang struktur anatomi akar. Kelompok  4, 5 dan 6  

melakukan pengamatan charta batang, kajian pustaka dan diskusi 

tentang struktur anatomi batang. Kelompok 7 dan 8  melakukan 

pengamatan charta daun, kajian pustaka dan diskusi tentang 

struktur anatomi daun. Pada pertemuan II Siswa pada masing-

masing kelompok mendiskusikan bahan kajian yang ada dalam 

LKK. Kelompok 1,  2, 3 melakukan kajian pustaka dan diskusi 

tentang struktur dan fungsi bunga. Kelompok 4, 5, 6  melakukan 

kajian pustaka dan diskusi tentang struktur dan fungsi buah.. 

Kelompok 7 dan 8  melakukan kajian pustaka dan diskusi tentang 

struktur dan fungsi biji.  Pada pertemuan III siswa pada masing-

masing kelompok mendiskusikan bahan kajian yang ada dalam 

LKK. Kelompok 1,  2, 3, 4  melakukan kajian pustaka dan diskusi 

tentang pengangkutan hasil fotosintesis pada tumbuhan. 

Kelompok 5, 6, 7, 8  melakukan kajian pustaka dan diskusi 

tentang pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan. 

3. Guru membimbing siswa dalam memahami dan mengerjakan 

bahan kajian. 
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4. Guru meminta masing-masing kelompok untuk memamerkan 

hasil pengamatannya dengan menggunakan kertas karton dan  

mengunjungi pameran kelompok lain yang permasalahan pada 

LKKnya berbeda. 

5. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan LKK yang telah 

dikerjakan. 

6. Guru membahas (mengevaluasi) masalah-masalah yang ada 

dalam LKK yang belum dapat dipecahkan oleh siswa. 

c.  Penutup 

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

2. Pada pertemuan I, guru menginformasikan bahwa pada pertemuan 

kedua materi yang akan dibahas adalah mengenai struktur dan 

fungsi bunga, buah, dan biji. Pada pertemuan II, guru 

menginformasikan bahwa pada pertemuan ketiga materi yang akan 

dibahas adalah mengenai peranan pembuluh xilem dan floem pada 

tumbuhan. Pada pertemuan III guru memberikan postes untuk 

materi pokok struktur dan fungsi jaringan tubuh tumbuhan. 

3. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam 
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E.  Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data 

Jenis dan teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

  

1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data 

kualitatif.  Data  kuantitatif adalah keterampilan proses sains siswa yang 

diperoleh dari nilai pretest dan postest. Penguasaan keterampilan proses 

sains dihitung selisih antara nilai Pretest dengan postest. Nilai selisih 

tersebut disebut  sebagai N gain, lalu dianalisis secara statistik. Data 

kualitatif  yaitu data aktivitas siswa yang diambil melalui observasi. 

 

 

2. Teknik Pengambilan Data 

 

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a) Pretes dan postes 

Data keterampilan proses siswa diperoleh melalui pretes dan postes.  

Pretes dilakukan sebelum pembelajaran pada pertemuan pertama baik 

pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, sedangkan postes 

dilakukan di akhir pertemuan kedua baik pada kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol. Bentuk soal yang diberikan adalah berupa soal 

pilihan jamak dan isian singkat. Soal pretes yang diberikan di awal 

pertemuan memiliki bentuk dan jumlah yang sama dengan soal postes 

yang diberikan di akhir pertemuan. 
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b) Lembar observasi aktivitas siswa 

Lembar observasi aktivitas siswa berisi semua aspek kegiatan yang 

diamati pada saat proses pembelajaran. Setiap siswa diamati poin 

kegiatan yang dilakukan dengan cara  memberi tanda (√) pada lembar 

observasi sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 

 

a. Analisis Data  

         Untuk mendapatkan N gain menggunakan formula Hake (modifikasi    

         dalam Loranz, 2008: 3) sebagai berikut:  

N-gain 









YZ

YX

  
,  

Keterangan : 

 X = rata-rata nilai postes 

 Y = rata-rata nilai pretes 

 Z = skor maksimum.  

 

Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan dalam penelitian ini 

     diperlukan suatu analisis data untuk memperoleh kesimpulan.  Uji 

     hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji t menggunakan 

     software SPSS 16, sebelumnya dilakukan uji prasyarat berupa: 

 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data menggunakan uji Lilliefors dengan program  SPSS 

versi 16 (Kurniawan, 2008: 3). Hipotesis yang digunakan yaitu Ho : 

sampel berdistrbusi normal, H1 : Sampel tidak berdistribusi normal. 
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Dengan kriteria pengujian yaitu Ho jika p
-
value > 0,05. Tolak Ho untuk 

harga yang lainnya 

 

2. Kesamaan Dua Varians  

 

Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji kesamaan dua varians dengan menggunakan program SPSS 

16.  Hipotesis yang digunakan yaitu Ho : Kedua sampel mempunyai 

varians sama, H1   : Kedua sampel mempunyai varians berbeda. Dengan 

kriteria uji yaitu   jika F hitung < F tabel atau probabilitasnya > 0,05 maka 

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

ditolak  (Pratisto, 2004:13). 

 

3. Pengujian Hipotesis  

 

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

perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan bantuan program 

Software SPSS versi 16. Hipotesis yang digunakan pada uji kesamaan 

dua rata-rata yaitu Ho = rata-rata keterampilan proses sains siswa kedua 

sampel sama, H1 = rata-rata keterampilan proses sains siswa kedua 

sampel tidak sama. Dengan kriteria uji yaitu jika  -ttabel < t hitung  <  t table, 

maka Ho diterima, jika t hitung  <  - t table  atau  t hitung  >  t table.  Maka Ho 

ditolak . Hipotesis yang digunakan pada uji perbedaan dua rata-rata 

yaitu Ho = rata-rata keterampilan proses sains siswa pada kelas 

eksperimen sama dengan kelas kontrol , H1 = rata-rata keterampilan 

proses sain siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol . 
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Dengan kriteria uji yaitu jika  -ttabel < t hitung  < t table, maka Ho diterima. 

Jika t hitung  < - t table atau t hitung  >  t table , maka Ho ditolak (Pasetyo, 2004 

:10) 

b. Pengolahan Data Aktivitas Siswa 

 

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung merupakan data 

yang diambil melalui observasi. Data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan indeks aktivitas siswa. Langkah–langkah yang dilakukan yaitu: 

1) Melakukan observasi pada aktivitas siswa dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa. 

 

 

 

        Dimodifikasi dari Hake (dalam Carolina, 2010: 31) 

 

Keterangan : 

A. Kemampuan mengemukakan pendapat/ ide 

1. Tidak mengemukakan pendapat /ide 

2. Mengemukakan pendapat/ ide namun tidak sesuai dengan pembahasan 

3. Mengemukakan pendapat/ide sesuai dengan pembahasan 

 

B. Kemampuan Bertanya: 

1. Tidak mengemukakan pertanyaan 

2. Mengajukan pertanyaan, tetapi tidak mengarah pada permasalahan 

3. Mengajukan pertanyaan yang mengarah dan sesuai dengan 

permasalahan 

 

C. Bekerjasama dengan teman : 

1. Tidak bekerjasama dengan teman (diam saja) 

2. Bekerjasama tetapi hanya satu atau dua teman. 

  Aspek yang diamati 
 
 

 

No Nama Xi 

  A B C D E F  

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   

1                                           

2                                           

3                                           

4                                           

5                      

                      

Tabel 2. Lembar Observasi  Aktivitas Siswa 
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3. Bekerjasama baik dengan semua anggota kelompok 

 

D. Melakukan kegiatan diskusi 

1. Diam saja, tidak melakukan diskusi dalam kelompok 

2. Melakukan diskusi, tapi kurang tepat dan tidak sesuai dengan 

permasalahan 

3. Melakukan diskusi dengan tepat dan sesuai dengan permasalahan 

 

E. Membuat Kesimpulan: 

1. Tidak membuat kesimpulan 

2. Membuat kesimpulan tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan hasil 

pengamatan 

3. Membuat kesimpulan lengkap tetapi tidak sesuai dengan hasil 

pengamatan 

 

 

2) Menghitung persentase rata–rata skor indeks aktivitas dengan menggunakan 

rumus: 

             

%100x
n

X
X

i
  

            

 

 

 

 

 

 

 
3) Menafsirkan kategori Indeks Aktivitas Siswa sesuai klasifikasi pada tabel 5 

    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 

 

                      Dimodifikasi dari Hake (dalam Carolina, 2010:32) 

 

 

 

 
     

Keterangan : 

X =  Rata-ata skor aktivitas siswa, ∑Xi  = 

Jumlah skor yang diperoleh, n =  Jumlah 

skor  maksimum) 

 (Belina dalam Carolina, 2010 : 29) 

 


