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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 
A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2013 di SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA semester 

genap  SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Tahun Pelajaran 2012/2013 yang 

terdiri dari empat kelas. Dari populasi yang ada diambil dua kelas (XI IPA1 

dan XI IPA2) sebagai sampel penelitian dengan cara  purposive sampling. 

Kelas yang terpilih sebagai kelas eksperimen dari sampel tersebut adalah 

kelas XI IPA1 sedangkan kelas XI IPA2 terpilih sebagai kelas kontrol. 

 

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi eksperiment) 

dengan desain pretes-postes kelompok tak ekuivalen. Kelompok eksperimen 

yaitu kelas XI IPA1 diberi perlakuan dengan model pembelajaran NHT, 

sementara kelompok kontrol yaitu kelas XI IPA2 diberi perlakuan dengan 

metode diskusi. Setelah itu, kedua kelompok diberi tes/soal berupa soal 

uraian yang sama di awal dan akhir kegiatan pembelajaran (pretes-postes). 
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Kemudian hasil pretes dan postes pada kedua subjek dibandingkan. Struktur 

desainnya adalah sebagai berikut. 

 

 Kelas  Pretes  Perlakuan  Postes 

I O1          X O2 

II O1    C   O2 

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

Postes, X = Perlakuan dengan model NHT; dan C = Perlakuan 

menggunakan metode diskusi.  

 

Gambar 2. Desain penelitian pretes-postes kelompok tak ekuivalen   

 (modifikasi dari Riyanto, 2001: 43) 

 

 

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 ke fakultas untuk observasi 

ke sekolah. 

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan menjadi 

subjek penelitian. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas  

Kontrol. 

 

d. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana  

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 
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e. Membuat instrumen evaluasi yaitu soal pretes dan postes untuk  

pertemuan pertama dan pertemuan terakhir. 

f. Membuat lembar observasi aktivitas belajar siswa sesuai dengan sintaks 

model pembelajaran NHT. 

g. Membuat angket tanggapan siswa terhadap penerapan model 

pembelajaran NHT. 

h. Membentuk kelompok diskusi bersifat heterogen (berdasarkan tingkat 

intelegensi dan jenis kelamin) pada kelas eksperimen berdasarkan nilai 

akademik siswa semester ganjil. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT untuk kelas eksperimen, dan metode diskusi untuk 

kelas kontrol. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan 

dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. 

a. Kelas Eksperimen (Pembelajaran dengan model pembelajaran 

NHT) 

 

1) Kegiatan Awal 

a) Siswa mengerjakan soal tes awal (pretes) mengenai materi pokok 

sistem pertahanan tubuh (pertemuan I). 

b) Apersepsi dilakukan oleh siswa dengan menanggapi pertanyaan 

dan memperhatikan penjelasan dari guru. 

1. Pertemuan I: “Kita semua pasti pernah mengalami sakit, 

penyakit apa yang pernah kalian alami? Apakah diantara kalian 

ada yang sering sekali sakit atau jika sakit membutuhkan waktu 
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untuk sembuh yang cukup lama? Mengapa hal tersebut bisa 

terjadi? Jika ada yang tahu kemukakan pendapat kalian!” 

2. Pertemuan II: “Apakah diantara kalian ada yang pernah terkena  

penyakit cacar? Berapa kali kalian pernah mengalaminya? 

mengapa demikian? Jika ada yang tahu kemukakan pendapat 

kalian!”. 

3. Pertemuan III: “Pernahkah kalian mendengar bahwa setelah 

diimunisasi biasanya bayi akan demam? Mengapa hal tersebut 

bisa terjadi? Jika ada yang tahu kemukakan pendapat kalian!” 

c) Siswa memperoleh motivasi dari guru. 

 

1. Pertemuan I: “Dengan mempelajari materi pertahanan tubuh 

kita dapat mengetahui bahwa di dalam tubuh kita terdapat 

komponen-komponen yang berperan dalam melindungi tubuh, 

sehingga kita tidak mudah sakit dan dapat bertahan hidup 

hingga saat ini. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada 

Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah yang diberikan 

kepada kita”. 

2. Pertemuan II: “Dengan mempelajari materi ini  kita 

memperoleh pengetahuan mengenai mekanisme sistem 

kekebalan tubuh dalam menghadapi setiap serangan antigen 

berbahaya serta akibat yang ditimbulkan jika sistem kekebalan 

tubuh kita tidak mampu menghadapi antigen tersebut. Oleh 

karena itu, sebaiknya kita harus selalu menjaga tubuh agar 

antigen tidak dapat masuk dan menyerang tubuh kita,  
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salah satunya yaitu dengan mengonsumsi makanan yang 

higienis”. 

3. Pertemuan III: “Dengan pengetahuan mengenai sistem 

pertahanan tubuh yang kita miliki, diharapkan agar kita tetap 

menjaga kesehatan, karena jika sistem tersebut terganggu atau 

diserang penyakit, maka akan berdampak negatif terhadap 

kekebalan tubuh kita sehingga zat asing mudah menyerang 

tubuh dan menimbulkan kelainan atau penyakit yang akan  

berakibat fatal bagi kelangsungan hidup kita”. 

 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru mengelompokkan seluruh siswa menjadi enam kelompok 

yang heterogen, masing-masing terdiri dari lima orang. Kemudian 

memberikan nama yang berbeda kepada setiap kelompok yaitu 

kelompok merah, kuning, hijau, biru, nila dan ungu serta nomor 

panggilan yang berurutan untuk setiap anggota yaitu mulai dari 

nomor 1-5 (pertemuan I). 

b) Setiap kelompok memperoleh Lembar Kerja Siswa (LKS) sesuai 

dengan jumlah anggotanya dan mendengarkan penjelasan guru 

mengenai komponen dan tata cara mengerjakan LKS tersebut. 

c) Setiap siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk  

menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKS. 

d) Setiap anggota kelompok saling membantu dalam memahami  

jawaban LKS dan memastikan agar semua anggotanya benar-

benar paham. 
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e) Guru memanggil salah satu nomor siswa untuk menguraikan  

jawaban salah satu pertanyaan dalam LKS kepada seluruh  

anggota kelompok lainnya. 

f) Guru memanggil anggota kelompok lain yang bernomor sama 

dengan siswa yang menguraikan jawaban sebelumnya untuk 

memberikan tanggapan mengenai jawaban yang telah diuraikan 

tersebut. 

g) Guru mengulang kembali langkah pada poin e dan f hingga 

jawaban setiap soal selesai diuraikan seluruhnya. 

h) Setiap siswa mengumpulkan LKS yang telah selesai dikerjakan. 

i) Guru mengadakan penguatan dengan menjelaskan materi yang 

belum  dipahami oleh siswa. 

 

3) Kegiatan Penutup 

a) Siswa bersama guru mengadakan refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

b) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran 

pada setiap pertemuan. 

c) Siswa diberikan tes akhir (postes) untuk pertemuan terakhir. 

d) Siswa diminta untuk membaca materi yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. 

 

b. Kelas Kontrol (Pembelajaran dengan metode Diskusi) 

 

1) Kegiatan Awal 

a) Siswa mengerjakan soal tes awal (pretes) mengenai materi pokok  
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sistem pertahanan tubuh (pertemuan I). 

b) Apersepsi dilakukan oleh siswa dengan menanggapi pertanyaan 

dan memperhatikan penjelasan dari guru. 

1. Pertemuan I: “Kita semua pasti pernah mengalami sakit, 

penyakit apa yang pernah kalian alami? Apakah diantara kalian 

ada yang sering sakit atau jika sakit membutuhkan waktu untuk 

sembuh yang cukup lama? Mengapa hal tersebut bisa terjadi?  

Jika ada yang tahu kemukakan pendapat kalian!” 

2. Pertemuan II: ”Apakah diantara kalian ada yang pernah terkena  

penyakit cacar? Berapa kali kalian pernah mengalaminya? 

Mengapa demikian? Jika ada yang tahu kemukakan pendapat 

kalian!”. 

3. Pertemuan III: ”Apakah kalian pernah mendengar bahwa 

setelah diimunisasi biasanya bayi akan demam? Mengapa hal 

tersebut bisa terjadi? Jika ada yang tahu kemukakan pendapat 

kalian!” 

c) Siswa memperoleh motivasi dari guru. 

 

1. Pertemuan I : “Dengan mempelajari materi ini kita dapat 

mengetahui bahwa di dalam tubuh kita terdapat komponen-

komponen yang berperan dalam melindungi tubuh, sehingga 

kita tidak mudah sakit dan dapat bertahan hidup hingga saat ini.  

Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha  

Esa atas segala anugerah yang diberikan kepada kita”. 

2. Pertemuan II: “Dengan mempelajari materi ini  kita 

memperoleh pengetahuan mengenai mekanisme sistem 
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kekebalan tubuh dalam menghadapi setiap serangan antigen 

berbahaya serta akibat yang ditimbulkan jika sistem kekebalan 

tubuh kita tidak mampu menghadapi antigen tersebut. Oleh 

karena itu, sebaiknya kita harus selalu menjaga tubuh agar 

antigen tidak dapat masuk dan menyerang tubuh kita, salah 

satunya yaitu dengan mengonsumsi makanan yang higienis”. 

3. Pertemuan III : “Dengan pengetahuan mengenai sistem 

pertahanan tubuh yang kita miliki, diharapkan agar kita tetap 

menjaga kesehatan, karena jika sistem tersebut terganggu atau 

diserang penyakit, maka akan berdampak negatif terhadap 

kekebalan tubuh kita sehingga zat asing mudah menyerang 

tubuh dan menimbulkan kelainan atau penyakit yang akan 

berakibat fatal bagi kelangsungan hidup kita”. 

 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru mengelompokkan seluruh siswa menjadi enam kelompok 

yang heterogen, masing-masing terdiri dari lima sampai enam 

orang (pertemuan I). 

b) Setiap kelompok memperoleh Lembar Kerja Siswa (LKS) sesuai 

dengan jumlah anggotanya dan mendengarkan penjelasan guru 

mengenai komponen dan tata cara mengerjakan LKS tersebut. 

c) Setiap siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk  

menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKS. 

d) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka secara  

bergantian, dan kelompok yang lain dapat memberikan tanggapan  
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sehingga terjadi diskusi kelas. 

e) Setiap siswa mengumpulkan LKS yang telah selesai dikerjakan. 

f) Guru mengadakan penguatan dengan menjelaskan materi yang 

belum  dipahami oleh siswa. 

 

3) Kegiatan Penutup 

a) Siswa bersama guru mengadakan refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

b) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran 

pada setiap pertemuan. 

c) Siswa diberikan tes akhir (postes) untuk pertemuan terakhir. 

d) Siswa diminta untuk membaca materi yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

 

Jenis dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Data 

a. Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data aktivitas belajar siswa 

yang diambil selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain itu, 

digunakan data pendukung berupa tanggapan siswa mengenai 

pembelajaran menggunakan model NHT yang diambil ketika  

pembelajaran pada pertemuan III berakhir. 
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b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yaitu penguasaan materi oleh siswa diperoleh dari  

hasil pretes dan postes. Kemudian nilai pretes dan postes ditinjau  

berdasarkan perbandingan gain yang dinormalisasi atau N-gain (g) 

dengan menggunakan rumus Hake (1999: 1) sebagai berikut.  

                                   N-gain =                     x 100 

   

 

Keterangan: Spost = skor postes; Spre = skor pretes; Smax = skor  

maksimum. 

 

 

Adapun persentase peningkatan pada tiap indikator penguasaan materi  

dapat diketahui melalui rumus sebagai berikut. 

 

  %peningkatan =  ̅ N-gain 

 

 

Keterangan:  ̅ N-gain = nilai rata-rata N-gain indikator penguasaan  

materi yang dicari 

 

 

Selanjutnya, untuk mengetahui rata-rata peningkatan penguasaan materi 

siswa untuk tiap butir soal pretes dan postes digunakan rumus sebagai 

berikut. 

 P =      x 100 

   

Keterangan: P = poin yang dicari;  f = jumlah skor penguasaan materi  

yang diperoleh oleh siswa; N = jumlah poin maksimum 

untuk tiap indikator penguasaan materi 

 

Setelah presentase dan poin peningkatan penguasaan materi diperoleh, 

presentase dan poin tersebut kemudian diinterpretasikan sebagai kriteria  

 Spost - Spre 

 Smax - Spre 

f 

N 
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sesuai dengan Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2. Kriteria peningkatan penguasaan materi oleh siswa 

Poin Kriteria 

80,1-100 

60,1-80 

40,1-60 

20,1-40 

0,0-20 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat rendah 

Sumber: Arikunto (2008: 245) 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Lembar observasi aktivitas siswa berisi semua aspek kegiatan yang 

diamati pada saat proses pembelajaran berlangsung. Setiap siswa 

diamati poin kegiatan yang dilakukan dengan cara memberi skor pada 

lembar observasi sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. Adapun 

pedoman penskoran setiap indikator aktivitas belajar siswa adalah  

sebagai berikut. 

1) 3 :  jika semua kriteria muncul 

2) 2 :  jika ada dua kriteria yang muncul 

3) 1 :  jika hanya ada satu kriteria yang muncul 

4) 0 :  jika tidak ada kriteria yang muncul 
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Tabel 3. Lembar observasi aktivitas belajar siswa 

No. Nama Siswa 

Skor Aspek Aktivitas Belajar 

Siswa yang Diamati 

A B C D 

1      

2      

3      

4      

5      

dst.      

Jumlah skor     

Skor maksimum     

Persentase (%)     

Kriteria     
Catatan: Berilah skor pada setiap item sesuai dengan kriteria penilaian. 

 

 

Keterangan aspek aktivitas belajar siswa: 

A. Membentuk kelompok 

1) Berkumpul dengan kelompok masing-masing sesuai instruksi 

guru. 

2) Menempatkan diri dalam kelompok sesuai dengan instruksi guru. 

3) Duduk dengan tenang dan teratur setelah kelompok terbentuk. 

 
Cara mengamati: 

- Memeriksa kesesuaian nama siswa dengan kelompoknya berdasarkan data 

pembagian kelompok. 

- Memeriksa posisi duduk siswa dalam kelompok berdasarkan data pembagian 

kelompok. 

- Memperhatikan tingkah laku dan posisi duduk  siswa. 

 

B. Memberikan ide/pendapat 

1) Menyampaikan ide/pendapat yang relevan untuk menjawab 

pertanyaan dalam LKS. 

2) Menanggapi ide/pendapat yang disampaikan oleh anggota 

kelompok. 

3) Mempergunakan dan menyusun kembali ide/pendapat yang 

relevan  untuk  menjawab pertanyaan dalam LKS. 
 

Cara mengamati: 

- Mendengarkan penyampaian ide/pendapat oleh siswa dan memeriksa catatan 

siswa mengenai idenya. 

- Mendengarkan penyampaian tanggapan ide/pendapat oleh siswa dan 

memeriksa catatan siswa mengenai tanggapan anggota kelompok mengenai 

idennya. 

- Memeriksa jawaban pertanyaan dalam LKS. 
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C. Menjawab pertanyaan 

1) Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam LKS. 

2) Menyampaikan jawaban pertanyaan dalam LKS dengan benar 

dan sistematis. 

3) Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan komunikatif. 

 
Cara mengamati: 

- Memeriksa jawaban pertanyaan dalam LKS. 

- Memeriksa jawaban pertanyaan dan mendengarkan penyampaian jawaban 

dalam LKS oleh siswa serta membuat catatannya. 

- Memeriksa jawaban pertanyaan dan memperhatikan penggunaan bahasa siswa 

selama menyampaikan jawaban dan membuat catatannya. 

 

D. Menanggapi jawaban pertanyaan 

1) Melengkapi jawaban yang diuraikan oleh anggota kelompok lain 

dengan benar. 

2) Memberikan saran/pendapat dan pertanyaan yang relevan 

mengenai jawaban yang telah diuraikan anggota kelompok lain 

maupun cara penyampaiannya. 

3) Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anggota kelompok lain 

dengan benar. 

 
Cara mengamati: 

- Mendengarkan penyampaian jawaban pertanyaan dalam LKS maupun cara 

penyampaiannya. 

- Memeriksa catatan siswa mengenai saran/pendapat dan pertanyaan yang 

disampaikan anggota kelompok lain. 

- Memeriksa catatan siswa mengenai jawaban pertanyaan yang disampaikan 

anggota kelompok lain. 

 
 

b. Pretes dan Postes 

Data penguasaan materi berupa nilai pretes dan postes. Pretes  

dilakukan di awal pertemuan I, dan postes dilakukan di akhir pertemuan  

III. Pretes dan postes dilakukan pada kelas eksperimen maupun kelas  

kontrol dengan bentuk dan jumlah soal yang sama yaitu berupa soal  

uraian. Soal pretes dan postes yang diberikan juga mempunyai bentuk  

dan jumlah yang sama.  
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Berikut ini merupakan teknik penskoran hasil pretes dan postes. 

 

    S =      x 100  

 

 

Keterangan: S = Nilai yang diharapkan (dicari); R = Jumlah skor dari 

item atau soal yang dijawab benar; N = Jumlah skor 

maksimum dari tes tersebut (Purwanto, 2008: 112) 

 

 

c. Angket Tanggapan Siswa 

Angket ini berisi pendapat siswa tentang penerapan model  

pembelajaran NHT yang telah dilaksanakan. Angket ini berupa tujuh  

pernyataan, terdiri dari empat pernyataan positif dan tiga pernyataan 

negatif. Setiap siswa memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat 

mereka pada lembar angket. Angket tersebut memiliki dua pilihan 

jawaban yaitu setuju dan tidak setuju seperti pada Tabel 4 berikut. 

 

Tabel 4.  Item pernyataan pada angket 

No. Pernyataan-pernyataan S TS 

1 Saya senang dan tertarik mempelajari materi pokok 

sistem pertahanan tubuh dengan model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru biologi. 

  

2 Saya lebih sulit memahami materi yang dipelajari 

melalui model pembelajaran yang digunakan oleh guru 

biologi. 

  

3 Model pembelajaran yang digunakan menjadikan saya 

lebih aktif selama kegiatan pembelajaran. 

  

4 Saya merasa sulit berinteraksi dengan teman dalam 

proses pembelajaran yang berlangsung. 

  

5 Saya termotivasi untuk mencari data/informasi dari 

berbagai sumber (buku, internet, dan sebagainya) 

untuk menyelesaikan setiap pertanyaan dalam LKS. 

  

6 Saya merasa sulit mengerjakan setiap soal dalam LKS 

dengan model pembelajaran yang digunakan oleh guru 

biologi. 

  

7 Saya memperoleh wawasan/pengetahuan baru tentang 

materi pokok yang dipelajari. 

  

  

R 

N 
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F. Teknik Analisis Data 

 

1. Analisis Data Kualitatif 

a. Aktivitas Belajar Siswa 

Data aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran di kelas 

eksperimen berlangsung merupakan data yang diambil melalui 

observasi. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis 

deskriptif dengan menghitung persentase aktivitas belajar siswa. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk adalah sebagai berikut. 

1) Menghitung persentase aktivitas dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

   

  

  Persentase =                  x 100% 

 

 

 

2) Menafsirkan atau menentukan persentase aktivitas belajar siswa 

sesuai kriteria pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.  Kriteria persentase aktivitas belajar siswa 

Persentase  (%) Kriteria 

87,50 – 100 

75,00 – 87,49 

50,00 – 74,99 

0 – 49,99 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sumber: modifikasi dari Hidayati (2011: 17) 

 

 

b. Tanggapan Siswa Terhadap Penggunaan model pembelajaran NHT 

 

Data tanggapan siswa terhadap kegiatan pembelajaran menggunakan  

model pembelajaran NHT dikumpulkan melalui penyebaran angket.   

Skor perolehan 

Skor maksimum 
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Angket tanggapan berisi tujuh pernyataan yang terdiri dari empat  

pernyataan positif dan tiga pernyataan negatif. Pengolahan data angket 

dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 

1) Menghitung skor angket pada setiap jawaban sesuai dengan 

ketentuan yang dimodifikasi dari Rahayu (2010:29) pada Tabel 6. 

 

Tabel 6.  Skor penjawaban 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 angket. 

 

Tabel 7. Data angket tanggapan siswa terhadap model pembelajaran 

NHT 

 

No. 

Pertanyaan 

Angket 

Pilihan 

Jawaban 

Nomor Responden 

(Siswa) 
Persentase 

(%) 
1 2 3 dst. 

1 
S      

TS      

2 
S      

TS      

dst. 
S      

TS      

Sumber: modifikasi dari Rahayu (2010: 31) 

 

 

 

 

 

 



36 

 

3) Menghitung persentase skor angket dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

 

 
 

Keterangan:  P = Persentase jawaban siswa; f = frekuensi jawaban; 

N = banyaknya jawaban (modifikasi dari Sudijono, 

2004: 43). 

 

 

4) Menafsirkan atau menentukan persentase tanggapan siswa terhadap 

penggunaan model pembelajaran NHT sesuai kriteria Hendro 

(dalam Hastriani, 2006: 43) pada Tabel 8. 

 

Tabel 8.  Kriteria persentase tanggapan siswa terhadap penggunaan 

model pembelajaran NHT 

 

Persentase  (%) Kriteria 

100 

76 – 99 

51 – 75 

50 

26 – 49 

1 – 25 

0 

Semuanya 

Sebagian besar 

Pada umumnya 

Setengahnya 

Hampir setengahnya 

Sebagian kecil 

Tidak ada 

 

 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Data penelitian yang berupa nilai pretes, postes, dan N-gain pada kelas 

eksperimen dan kontrol dianalisis secara statistik menggunakan uji t dan 

uji U dengan program SPSS versi 17, yang sebelumnya dilakukan uji 

prasyarat berupa uji normalitas dan uji homogenitas. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut. 

 

 

 
 
 P =       x 100% 
 

f  

N 
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a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Lilliefors dengan 

program SPSS versi 17.  

1. Hipotesis 

H0 = Sampel berdistribusi normal 

H1 = Sampel tidak berdistribusi normal 

2. Kriteria Pengujian 

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

harga yang lainnya (Pratisto, 2004: 5). 

 

 

b. Uji Kesamaan Dua Varians 

Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan  

dengan uji kesamaan dua varians (uji Fisher) dengan menggunakan 

program SPSS versi 17. 

1. Hipotesis 

H0 = Kedua sampel mempunyai varians sama  

H1 = Kedua sampel mempunyai varians berbeda 

2. Kriteria Pengujian 

Dengan kriteria uji yaitu jika F hitung < Ftabel atau probabilitasnya >  

0,05 maka H0 diterima, jika Fhitung > F tabel  atau probabilitasnya  <  

0,05 maka H0 ditolak (Pratisto, 2004: 71). 

 

 

c. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis data yang berdistribusi normal dan kedua 

sampelnya memiliki varians yang sama digunakan uji kesamaan dua 

rata-rata (t1) dan uji perbedaan dua rata-rata (t2) dengan program SPSS 

versi 17. Namun, jika data tidak berdistribusi normal dan kedua sampel 

tidak memiliki varians yang sama maka pengujian hipotesis dilakukan  
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dengan menggunakan uji Mann-Whitney U (uji U). 

 

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). 

 

 

b) Uji Perbedaan Dua Rata-rata  

1. Hipotesis 

H0 = rata-rata N-gain pada kelas eksperimen sama dengan kelas   

 kontrol. 

H1 = rata-rata N-gain pada kelas eksperimen lebih tinggi dari  

 kelas 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). 

 

 

c) Uji Man-Whitney U 

 

1. Hipotesis 

 

H0  = Rata-rata nilai pada kelas eksperimen dan kelas kontrol  

 sama. 

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

 tidak sama. 

 

2. Kriteria Pengujian 

 

Ho ditolak jika sig < 0,05 dalam hal lainnya Ho diterima. 

 


