
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode yang digunakan  

 

 

Metode yang digunakan adalah eksperimen. Metode eksperimen merupakan 

percobaan yang dilakukan peneliti untuk mengetahui pengaruh setelah 

mendapatkan perlakuan. Menurut Sugiyono metode eksperimen adalah 

“metode penelitian yang yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan” (Sugiyono, 2012 

:107). Sedangkan menurut S. Margono “Metode eksperimen menggunakan 

suatu percobaan yang dirancang secara khusus guna membangkitkan data yang 

diperlukan untuk menjawab pertanyaan peneliti” (S. Margono, 2010 :110). 

 

Berdasarkan pendapat diatas, maka metode eksperimen dalam penelitian ini 

bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan tentang pengaruh 

penggunaan model Two Stay Two Stay (TSTS) dalam pembelajaran sejarah 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI di SMA Negeri 2 Kotabumi 

Tahun ajaran 2013-2014. Penelitian ini akan membandingkan nilai pretest dan 

posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah diperoleh data atau 

hasil dari kedua kelas dianalisis untuk mengetahui perbedaan dan pengaruh 
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positif yang signifikan antara perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kotabumi Lampung Utara. 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2013-

2014. 

 

C. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

 

Populasi merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah penelitian 

mengingat populasi akan menentukan validitas data dalam penelitian. Menurut 

Suharsimi Arikunto “populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian” 

(Suharsimi Arikunto, 2002:108). Sedangkan menurut Handari Nawawi 

“Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang dapat terdiri dari 

manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan, fenomena, nilai tes atau peristiwa-

peristiwa sebagai sumber data yang dimiliki karakteristik tertentu dalam suatu 

penelitian” (Handari Nawawi, 1991:141). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 

2 Kotabumi Lampung Utara pada tahun ajaran 2013-2014. Dapat dilihat pada 

tabel 2. 

Tabel.2 Jumlah Anggota Populasi 

No Kelas 
Jumlah Siswa Jumlah 

Total L P 
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1 XI IPS 1 12 23 35 orang 

2 XI IPS 2 13 23 36 orang 

3 XI IPS 3 13 22 35 orang 

4 XI IPS 4 12 25 37 orang 

Jumlah 50 93 143 orang 

Sumber : Data SMA Negeri 2 Kotabumi Lampung Utara tahun ajaran 2013-

2014 

 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sasaran dalam 

penelitian. Dalam menentukan besarnya sampel, peneliti berpedoman pada 

pendapat Suharsimi Arikunto “Sampel adalah apabila subjeknya kurang dari 

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian 

populasi” (Suharsimi Arikunto, 2002 :107). Sedangkan menurut S Margono 

“Sample adalah sebagai bagian dari pupulasi, sebagai contoh yang diambil 

dengan menggunakan cara-cara tertentu” (S.Margono, 2010 :121).   

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling. 

Teknik pengambilan sampel ini didasarkan pada seluruh kelas XI yang dipilih 

secara acak dan setiap kelas mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan 

sampel penelitian, yang dimaksud “Cluster random sampling yaitu populasi 

tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok 

individu atau cluster misalnya kelas sebagai cluster” (Margono, 2005: 127). 

Pemilihan sampel secara cluster random sampling karena kelompok yang 

terpilih mewakili populasi dan melibatkan seluruh individu dalam kelompok 
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tersebut sebagai subyek. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

 Tabel 3. Jumlah Anggota Sampel 

No. Kelas 
Jumlah Siswa 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1. IX IPS 1 12 23 35 orang 

2. IX IPS 3 13 22 35 orang 

Jumlah 25 orang 45 orang 70 orang 

Data SMA Negeri 2 Kotabumi Lampung Utara tahun ajaran 2013-2014 

 

D. Rancangan Penelitian 

 

Metode penelitian eksperimen memiliki bermacam-macam jenis desain. Desain 

dalam penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

desain penelitian dengan metode eksperimen pretest-posttest control group 

design. “Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan rancangan 

penelitian pretest-posttest control group design (Sugiyono, 2012: 112).  

Pada Rancangan dalam penelitian ini terdapat dua kelompok yang dipilih 

secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal antara 

kelompok eksperimen yang menggunakan model Two Stay Two Stray (TSTS) 

dan kelompok kontrol menggunakan metode diskusi kelompok. Selanjutnya 

setelah diketahui hasil dari pretest dua kelompok tersebut, maka pada kelas 

eksperimen diberikan perlakuan X, sedangkan pada kelas kontrol tidak 

diberikan perlakuan X. Setelah diberikan perlakuan dilanjutkan dengan posttest 
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pada dua kelas atau kelompok tersebut. Pengaruh perlakuan adalah (O2-O1)-

(O4-O3) dan untuk melihat pengaruh perlakuan berdasarkan signifikasi yaitu 

dengan menggunakan uji statistik parametrik atau nonparametrik..Jika terdapat  

perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, 

maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.  

Gambar 2. Pretest-Posttest Control Group Design. 

 

 

Keterangan:  R = kelompok dipilih secara random 

  X = perlakuan atau sesuatu yang diujikan 

 O1 = hasil pretest kelas eksperimen 

  O3 = hasil pretest kelas kontrol 

  O2 = hasil posttest kelas eksperimen 

  O4 = hasil posttest kelas kontrol    

Penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dan hubungan 

sebab akibat suatu model pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti dengan 

cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok, yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang telah ditentukan. 

 

E. Prosedur Penelitian 

 

1. Tahap Perancangan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian. Langkah-langkah dari tahap tersebut sebagai berikut: 

 R O1 X O2 

 R O3  O4 
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Kegiatan yang dilakukan pada pra penelitian sebagai berikut: 

a. Membuat surat izin penelitian. 

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakanya penelitian, untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

d. Menyusun rencana pembelajaran dengan model TSTS dengan 

mengelompokkan siswa secara heterogen berdasarkan kemampuan 

akademiknya, masing-masing kelompok berjumlah 4 orang yang terdiri-dari 

1 orang yang tinggi prestasi belajarnya, 3 orang yang sedang prestasi 

belajarnya, dan 1 orang yang rendah prestasi belajarnya. Masing-masing 

kelompok memiliki satu ketua kelompok. 

e. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, Rencana 

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

untuk setiap pertemuan. 

f. Membuat instrumen penelitian yaitu perangkat evaluasi, yaitu soal tes 

awal/tes akhir disertai jawaban untuk mengukur kemampuan berpikir kritis  

siswa. 

g. Melakukan uji ahli pada soal pretes dan postes. 

h. Instrument valid dan reliabel instrument digunakan untuk pretes dan 

posttest. 

i. Memberikan perlakuan.antara kelas eksperimen dan kontrol 

j. Analisis data. 
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F. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

1. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan suatu yang diperhatian atau yang memiliki pengaruh 

dalam penelitian. “Variabel adalah objek penelitian ataupun menjadi titik 

perhatian suatu penelitian”(Suhasimi Arikunto, 2001: 91). Menurut Sutrisno 

hadi “variabel merupakan gejala-gejala yang menunjukkan variasi , baik dalam 

jenis maupun dalam tingkatannya” (Sutrisno Hadi, 2001: 224).  

 Dalam penelitian ada dua variabel yaitu : 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau disebut variabel X. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Two Stay Two 

Stray (TSTS). 

 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau disebut variabel Y.  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dan konstak dengan cara memberikan arti atau lebih 

menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur konstak variabel tersebut. Untuk memahami objek 

permasalahan dalam penelitian ini secara jelas maka diperlukan pendefinisian 

variabel secara operasional sebagai berikut : 
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1. Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS)  

 Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) adalah dua tinggal dua 

tamu dimana setiap kelompok akan memberi kesempatan kepada kelompok 

untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain. Penggunaan 

model pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray (TSTS) akan 

mengarahkan siswa untuk aktif, baik dalam berdiskusi, tanya jawab, 

mencari jawaban, menjelaskan dan juga menyimak materi yang dijelaskan 

oleh teman. Selain itu, alasan menggunakan model pembelajaran Two Stay 

Two Stray (TSTS) ini karena terdapat pembagian kerja kelompok yang jelas 

tiap anggota kelompok, siswa dapat bekerjasama dengan temannya, dapat 

mengatasi kondisi siswa yang ramai dan sulit diatur saat proses belajar 

mengajar. 

2. Kemampuan berpikir kritis 

 Kemampuan berpikir kritis yaitu kemampuan berpikir bagi seseorang dalam 

membuat keputusan yang dapat dipercaya dan dapat bertanggung jawab 

yang mempengaruh hidup seseorang. Indikator kemampuan berpikir kritis 

meliputi interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan penjelasan. 

Kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif 

siswa telah setelah diberikan perlakuan berupa model Two Stay Two Stray 

(TSTS). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berupa nilai atau skor 

yang diperoleh siswa dengan instrumen berbentuk pilihan ganda pada materi 

pembelajaran Muncul dan Berkembangnya Kerajaan-Kerajaan Hindu 

Buddha di Indonesia.  



31 

 
 

3. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengukur suatu penelitian. 

“Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati” (Sugiyono, 2012:148). Jumlah 

instrumen penelitian tergantung pada jumlah varibel yang diberikan definisi 

operasionalnya. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah instrumen untuk mengukur Kemampuan berpikir kritis siswa, yaitu tes 

hasil belajar pada pelajaran sejarah.  

 

Instrumen penelitian tes hasil belajar siswa berupa perangkat tes formatif tipe 

soal objektif yang diberikan kepada siswa pada akhir materi yang telah 

ditentukan untuk mengukur dan mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa 

pada mata pelajaran sejarah. 

 

Kompetensi Dasar : 1.2 Menganalisis Perkembangan Kehidupan Negara-

negara Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 

Tabel.4 Kisi- Kisi Instrumen 

No Dimensi Indikator Soal 

1 Interpretasi 

 

a. Mengenali kerajaan- 

kerajaan hindu budha di 

Indonesia. 

b. Mengklasifikasi bukti-bukti 

peninggalan dari kerajaan 

Hindu dan kerajaan Budha. 

c. Menjelaskan muncul dan 

berkembangnya kerajaan 

    Hindu-Budha di Indonesia. 

  7 

2 Analisis 

 

a. Membedakan kerajaan- 

kerajaan yang bercorak 

 hindu dan bercorak Budha. 

b. Adakah hubungan disetiap 

  3 
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kerajaan Hindu-Budha 

tersebut. 

3 Evaluasi 

  

a. Menilai kerajaan-kerajaan 

Hindu-Budha yang 

mengalami puncak 

kejayaanya atau 

keemasannya yaitu kerajaan 

majapahit, alasannya.  

  3 

4 Inferensi 

  

b. Mengambil keputusan 

tentang bukti arkeologi 

pengaruh tradisi Hindu- 

Budha dan fungsi 

bangunan- bangunannya. 

c. Penalaran bahwa kerajaan 

Majapahit pernah 

mengalami masa 

kejayaannya, bagaimana 

dalam struktur birokrasi 

kerajaan tersebut. 

  5 

5 Penjelasan 

 

a. Menjelaskan sistem dan 

struktur sosial masyarakat 

pada masa kerajaan- 

kerajaan Hindu. 

b. Mengidentifikasi faktor- 

faktor penyebab runtuhnya 

kerajaan Hindu-Budha di 

Indonesia.  

  2 

Jumlah soal 20 

Sumber: Buku Sejarah SMA kelas XI IPS penerbit Erlangga dan LKS sejarah 

untuk SMA/MA kelas XI program IPS Semester 1 penerbitPratama Mitra 

Aksara serta Internet sebagai bahan penunjang materi. 

 

 

G. Validitas dan Reabilitas Alat Ukur 

Instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul-betul dirancang dan dibuat 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya. 

Suatu alat penilaian dikatakan mempunyai kualitas yang baik apabila alat 

tersebut memiliki atau memenuhi dua hal, yakni ketetapan atau kejegaannya 

atau reabilitasnya. 

 



33 

 
 

1. Validitas 

Validitas berkenaan dengan ketetapan alat penilaian terhadap konsep yang 

dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Menurut S. 

Margono „„Di dalam mengukur validitas, perhatian ditujukan pada isi dan 

kegunaan instrumen„„(S. Margono, 2010 : 186). Sedangkan menurut Sugiyono 

„„Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti“ 

(Sugiyono, 2012 : 172). 

Dapat disimpulkan bahwa instrumen yang valid merupakan syarat mutlak 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, untuk menguji validitas 

instumen digunakan rumus koefisien korelasi biseral. 

   

      Keterangan: 

pbi               = koefisien korelasi biserial 

Mp                = rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang   

           dicari validitasnya 

Mt        = rerata skor total 

 t              = standar deviasi dari skor total 

            P         = proporsi siswa yang menjawab benar 

    

           q        = proporsi siswa yang menjawab salah  

                     (Arikunto , 2010: 79). 



34 

 
 

Dengan kriteria pengujian jika harga rhitung  rtabel dengan =0,05 maka alat  

ukur tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya apabila rhitung   rtabel maka alat 

ukur tersebut dinyatakan tidak valid. Hasil perhitungan uji validitas 

menggunakan bantuan program computer yaitu Excel yang terdapat pada 

lampiran B.1 

2. Reabilitas 

Reabilitas merupakan ukuran sejauh mana suatu alat ukur memberikan 

gambaran yang benar-benar dapat dipercaya tentang kemampuan seseorang. 

Menurut Arikunto menegaskan “Apa yang dimaksud ajeg tidak berarti harus 

selalu sama tetapi mengikuti perubahan secara ajeg/sama dalam kedudukan 

siswa diantara anggota kelompok yang lain“ (Suharsimi Arikunto, 2000: 89). 

Tentu saja tidak dituntut semuanya tetap karena besarnya ketetapan itulah yang 

menunjukkan tingginya reabilitas instrumen. 

Untuk mengetahui koefisien reabilitas seluruh item perhitungan taraf keajegan 

tes ini digunakan rumus K-R 21 sebagai berikut : 

=  

Keterangan: 

            r11 =   reliabilitas tes secara keseluruhan 

           M = mean atau rerata skor total 

           N = banyaknya item 

          = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians) 

          (Arikunto, 2008: 103) 
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Setelah tingkat keajegan soal, selanjutnya soal tes tersebut digunakan untuk 

mengambil data penelitian. Kriteria pengujian, apabila r hitung > r tabel , dengan 

taraf signifikansi 0,05 maka pengukuran tersebut reliabel, dan sebaliknya jika 

r hitung < r tabel  maka pengukuran tersebut tidak reliabel.  

Tabel 5. Kriteria besarnya Realibilitas 

Besarnya nilai r Interpretasi 

Antara 0,80 sampai 1,00 

Antara 0,60 sampai 0,799 

Antara 0,40 sampai 0,599 

Antara 0,20 sampai 0,399 

Antara 0,00 sampai 0,199 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat rendah 

        (Suharsimi Arikunto, 2011 :93) 

 

Hasil perhitungan uji reliabilitas soal tes hasil belajar menggunakan bantuan 

aplikasi komputer yaitu Excel dan didapat reliabilitas soal bentuk pilihan ganda 

adalah sebesar 0, berarti soal tersebut tergolong soal yang memiliki tingkat 

reliabilitas sangat tinggi. Perhitungan uji reliabilitas terdapat pada lampiran B.2 

3. Tingkat Kesukaran 

Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, di samping 

memenuhi validitas dan reabilitas adalah adanya keseimbangan dari tingkat 

kesulitan soal tersebut. Tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan 

atau kemampuan siswa dalam menjawab. Persoalan yang penting dalam 

melakukan analisis tingkat kesukaran soal adalah menentukan prorposi dan 

kriteria soal yang termasuk mudah, sedang dan sukar. Soal yang baik adalah 
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soal yang tidak terlalu mudah dan idak terlalu sukar, bilangan yang 

menunjukan skar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran. Kriteria 

besarnya indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut : 

Soal dengan P 0,0 sampai 0,30 dikategori sukar 

Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 dikategori sedang 

Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 dikategori mudah 

Sudjono (2008: 372) mengungkapkan untuk menghitung tingkat kesukaran 

suatu butir soal digunakan rumus berikut : 

 

Keterangan: 

P : Angka indeks kesukaran item 

Np : Banyaknya siswa yang dapat menjawab dengan betul 

N : Jumlah siswa yang mengikuti tes hasil belajar 

 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran menggunakan bantuan aplikasi komputer 

yaitu Excel. Hasil perhitungan Tingkat Kesukaran terdapat pada lampiran B.3 

4. Daya Pembeda 

Daya pembeda mengkaji butir soal dengan tujuan untuk mengetahui 

kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang tergolong mampu dan siswa 

yang tergolang kurang prestasinya. Untuk menghitung daya pembeda, terlebih 

dahulu diurutkan dari siswa yang memperoleh nilai tertinggi sampai siswa 
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yang memperoleh nilai terendah. Kemudian diambil 33% siswa yang 

memperoleh nilai tertinggi (disebut kelompok atas) dan 33% siswa yang 

memperoleh nilai terendah (disebut kelompok bawah). Rumus daya pembeda 

adalah: 

D = PA– PB 

Keterangan : 

D : daya pembeda item soal; 

BA : banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab benar butir item  

       yang bersangkutan. 

BB : banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab benar butir item  

       yang bersangkutan; 

JA : banyaknya peserta kelompok atas 

JB   : banyaknya peserta kelompok bawah 

 

Sudjono (2008: 389) menyatakan bahwa hasil perhitungan daya pembeda 

diinterpretasi berdasarkan klasifikasi yang tertera pada tabel berikut ini : 

Tabel 6. Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

Nilai Interpretasi 

Kurang dari 0,20 Buruk 

0,20 – 0,40 Sedang 

0,40 – 0,70 Baik 

0,70 – 1,00 Sangat Baik 

Bertanda Negatif Bruk Sekali 

 

Hasil perhitungan daya beda soal menggunakan bantuan aplikasi komputer 

yaitu Excel . Hasil perhitungan daya beda terdapat pada lampiran B.4 
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H. Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data 

Jenis dan teknik pengambilan data pada penelitian ini ialah: 

1. Jenis data  

Data penelitian berupa data kuantitatif dan kualitatif.  

a. Data kuantitatif adalah kemampuan berpikir kritis siswa yang diperoleh dari 

nilai pretes dan postes. Kemampuan berpikir kritis ditinjau berdasarkan 

perbandingan nilai gain yang dinormalisasi (N-gain), antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, kemudian nilai gain dirata-rata. 

 

2. Teknik Pengambilan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tes awal dan tes akhir  

 Data kemampuan berpikir kritis berupa nilai tes awal diambil pada 

Pertemuan pertama. Nilai tes awal diambil sebelum pembelajaran pada 

setiap kelas baik eksperimen maupun kontrol, sedangkan nilai tes akhir 

diambil setelah pembelajaran pada pertemuan keempat setiap kelas baik 

eksperimen maupun kontrol. Bentuk soal yang diberikan adalah berupa soal 

pilihan ganda dengan jumlah 20 butir soal. Soal disusun sedemikian rupa 

sehingga tiap poin soalnya dapat melatih dan mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa 

b. Observasi 

 Data observasi menggunakan teknik observasi langsung. Teknik observasi 

langsung diperoleh dengan mengadakan pengamatan langsung kepada 
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objek-objek penelitian. Observasi ini dilakukan oleh peneliti selama 

melakukan penelitian di sekolah SMA Negari 2 Kotabumi Lampung Utara. 

c. Dokumentasi 

 Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data dengan mencatat data 

yang sudah ada pada sekolah. Dokumentasi merupakan cara pengambilan 

data yang sudah ada, seperti data siswa XI SMA Negeri 2 Kotabumi 

Lampung Utara. 

d. Kepustakaan 

 Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan 

dengan penelitian, seperti teori dan konsep-konsep yang dibutuhkan dalam 

penelitian, serta data-data lainnya yang diambil dari beberapa referensi. 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Data Kuantitatif 

1.1 Menghitung Skor Gain 

 

Data penelitian ini yang berupa nilai pretes, posttes, dan N-gain baik pada 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Penghitungan skor gain bertujuan 

untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah memperoleh data 

penelitian ini yang berupa nilai pretes dan postes, dan perhitungan N-gain 

baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Untuk mendapatkan N-

gain menggunakan rumus formula Hake (dalam Loranz, 2008:3). 



40 

 
 

      
YZ

YX
GainN




  

Keterangan : X = nilai rata-rata postes,       Y = nilai rata-rata pretes,                                             

                  Z  = skor maksimum          

 

1.2 Kemampuan berpikir kritis 

Untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

pembelajaran Biologi adalah sebagai berikut: 

1) Menjumlahkan skor seluruh siswa 

2) Menentukan persentase tiap indikator Kemampuan berpikir kritis dalam 

bentuk persentase dengan menggunakan rumus: 

                               P= 
N

f %100
 

Keterangan :  P =  angka Persentase, f = frekuensi keterampilan 

proses/Jumlah point kemampuan berpikir kritis siswa yang diperoleh,  

N = Jumlah total point kemampuan berpikir kritis tiap indikator  

(Sudijono, 2004: 40) 

3)  Menghitung skor rata-rata tiap item    

4)  Setelah data diolah dan diperoleh, maka kecakapan berpikir kritis siswa 

tersebut dapat dilihat dari tabel berikut : 

Setelah data diolah dan diperoleh persentase, maka kemampuan 

berpikir kritis siswa tersebut dapat dilihat dari kriteria sebagai berikut : 

  Tabel 7. Persentase Kemampuan berpikir kritis 

Nilai (%) Katagori kemampuan 

 

81 – 100% 

61 – 80 % 

41 – 60 % 

21 – 40 % 

0 – 20  % 

tinggi sekali 

tinggi 

sedang 

rendah 

rendah sekali 

  (Arikunto, 2007:214) 
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2. Uji normalitas 

Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan Chi Kuadrat. Uji 

normalitas data dihitung menggunakan uji Chi-Kuadrat. Tahap-tahapnya 

seperti berikut 

a. Hipotesis 

Ho= Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1= Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

b.Taraf signifikan : α =0,05 

c. Statistik uji menggunakan Chi kuadrat 

    

Keterangan : 

oi : frekuensi harapan 

Ei : frekuensi yang diharapkan 

k : banyaknya pengamatan 

 

d.Keputusan Uji data  

Diterima H0 jika , dengan . 

(Sudjana, 2005:273). 

3. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas yang digunakan uji levene untuk mengetahui apakah data 

berasal dari populasi yang homogen atau tidak. 
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H0 : Varians sampel homogen 

H1 : Varian sampel tidak homogen 

a. Taraf signifikasi yang di gunakan :  =0,1.  

b. statistik uji untuk mengetahui menggunakan: 

       

c. Kriteria pengujian sebagai berikut: 

 Tolak Ho jika  

 didapat dari daftar distribusi F dengan peluang ½ α, derajat kebebasan v1 dan 

v2 masing-masing sesuai dengan pembilang dan penyebut. 

( Sudjana, 2005:250). 

 

4. Uji Hipotesis 

Setelah data penelitian diperoleh, kemudian dilakukan analisis data untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan menggunakan statistik 

uji thitung bertujuan untuk melihat perbedaan pengaruh penggunaan model Two 

Stay Two Stray (TSTS) dengan metode diskusi. Analisis data yang digunakan 

adalah dengan uji statistik parametrik atau uji statistik non parametrik. 

Parametrik. 

Pada Penelitian ini setelah data berdistribusikan normal dan homogen, maka 

peneliti melakukan uji anova yang menggunakan “one way anova (analisis 

ragam satu arah) untuk menguji rata-rata atau pengaruh perlakuan suatu 

percobaan yang menggunakan 1 faktor, dimana 1 faktor tersebut memiliki 3 

atau lebih kelompok” Syofian siregar, 2013:269). Dalam perkembangannya Uji 
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Anova sering digunakan dalam rancangan penelitian yang menggunakan 

percobaan atau eksperimen. Uji Anova selain dapat menganalis perbedaan 

kelompok juga dapat menganalisis bagaimana pengaruh perlakuan terhadap 

kelompok-kelompok tersebut. Peneliti menggunakan uji F untuk mengetahui 

pengaruh dan Kaidah pengujian atau kriteria uji anova sebagai berikut : 

Jika, Terima Ho jika Fhitung < Ftabel, dan jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak 

Jika probabilitas.sig. >α (0,05).maka Ho diterima dan Jika probabilitas sig.<α 

(0,05).maka Ho ditolak. 

Untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh penggunaan model Two Stay Two 

Stray (TSTS) terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis sejarah siswa, 

akan dilihat menggunakan tabel signifikan antara hubungan kedua variabel 

menggunakan korelasi ( r ) menurut Syofian Siregar, M.M sebagai berikut :  

No Nilai Korelasi ( r) Tingkat Hubungan 

1 0,00 – 0,199 Sangat Lemah 

2 0,20 – 0,399 Lemah 

3 0,40 – 0,599 Cukup 

4 0,60 – 0,799 Kuat 

5 0,80 – 0,100 Sangat Kuat 

    (Syofian Siregar, M.M, 2013: 337) 

Apabila r = -1 korelasi negatif sempurna, artinya menjadi hubungan bertolak 

belakang antara variabel X dan variabel Y. Jika variabel X naik, maka variabel 

Y turun.  

Apabila r = 1 korelasi positif sempurna, artinya menjadi hubungan searah 

antara variabel X dan variabel Y. Jika variabel X naik, maka variabel Y naik. 
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