
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada April - Mei 2014 di SMA Negeri 1 

Natar, Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2013/2014. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X semester genap SMAN I 

Natar Lampung Selatan Tahun Pembelajaran 2013/2014. Pengambilan 

sampel dengan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2009:83-84). Sampel 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X7 sebagai kelas kontrol dan siswa 

kelas X8 sebagai kelas eksperimen.  

 

C. Desain Penelitian 

 

Desain dalam penelitian ini adalah pretes-postes nonekivalen. Kelas 

eksperimen diberi perlakuan menggunakan media kartu kuartet dengan 

metode diskusi. Kelas kontrol dengan menggunakan metode diskusi. 

 

 

 

 

Keterangan: :    I    = Kelas eksperimen; II = Kelas kontrol; O1 = Pretes;  

Kelas      Pretes  Kartu Kuartet  Postes 

I                           O1       X            O2 

II    O1        C            O2 
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O2 = Postes; X   = Perlakuan dengan media kartu kuartet dan 

dikombinasikan metode diskusi; C= Perlakuan dengan metode 

diskusi (Sumber: Hadjar, 1999:335)  

 

 

Gambar 2.  Desain pretes-postes kelompok nonekivalen  

D. Prosedur Penelitian 

1. Prapenelitian 

 

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian sebagai berikut: 

a. Pembuatan surat izin untuk melakukan penelitian di sekolah. 

b. Observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang diteliti. 

c. Penetapan sampel penelitian untuk kelas kontrol dan eksperimen. 

d. Pengambilan data yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan 

kelompok. 

e. Pembuatan perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) untuk setiap pertemuan. 

f. Pembuatan instrumen pengukuran yaitu soal pretes-postes. 

g. Pembuatan lembar observasi aktivitas siswa. 

h. Pembuatan angket motivasi siswa dan angket tanggapan siswa 

terhadap penggunaan media kartu kuartet dengan metode diskusi. 

2. Prosedur  Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan menggunakan media 

pembelajaran kartu kuartet yang dikombinasikan dengan metode diskusi  
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untuk kelas eksperimen dan metode diskusi untuk kelas kontrol. 

Penelitian ini sebanyak dua kali pertemuan. Pretes diberikan sebelum 

pembelajaran di pertemuan pertama dan postes diberikan setelah 

pembelajaran (di akhir pertemuan kedua). Langkah-langkah 

pembelajaran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kelas Eksperimen (Pembelajaran Menggunakan Media Kartu 

Kuartet dengan Metode Diskusi) 

1) Kegiatan Pendahuluan 

a. Guru memberikan soal pretes kepada siswa mengenai dunia 

tumbuhan. 

b. Siswa mengerjakan soal pretes yang diberikan oleh guru 

c. Siswa diberikan apersepsi oleh guru: 

 Pertemuan I: 

“Coba kalian lihat halaman di depan kelas kita, ada banyak 

tumbuhan coba sebutkan satu-satu yang kalian ketahui itu 

tanaman apa saja?  

 Pertemuan II: 

“Guru menanyakan apakah siswa sering memakan buah 

mangga dan melinjo, siswa menjawab: Ya sering memakan 

buah mangga dan melinjo. Bagaimanakah rasa dari buah 

mangga dan melinjo? Ciri-cirinya seperti apa? Apakah 

tumbuhan tersebut berguna untuk kehidupan kita?  
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d. Siswa memperoleh motivasi dari guru: 

 Pertemuan I: 

“Hari ini kita belajar mengenai dunia tumbuhan di 

Indonesia, dengan mempelajari materi ini kita mengetahui 

berbagai jenis tumbuhan, ciri-ciri, klasifikasi, siklus serta 

peranan tumbuhan lumut dan paku untuk kelangsungan 

hidup di bumi.” 

 Pertemuan II: 

“Dengan mengetahui berbagai jenis  tumbuhan di negara 

tercinta kita, kita dapat melestarikan tumbuhan yang mulai 

langka serta bagaimana memanfaatkannya secara bijak. 

Karena tumbuhan yang kita tanam sekarang adalah untuk 

kita wariskan ke generasi kita selanjutnya.” 

e. Guru menyampaikan gambaran pelaksanaan dan materi 

pembelajaran, serta menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan  karakter yang harus dicapai. 

2) Kegiatan Inti 

a) Eksplorasi  

 Guru meminta siswa duduk di kelompoknya masing-

masing, setiap kelompok terdiri dari 4 orang (pembagian 

kelompok yang dilakukan pada hari sebelumnya, yang 

terdiri dari 9 kelompok yang heterogen berdasarkan 

tingkat intelegensi dan jenis kelamin. 
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 Guru membagi kartu kuartet ke masing-masing kelompok. 

 Guru menjelaskan dan  memberi  pengarahan cara bermain 

kartu kuartet: 

(1) Kartu dikocok oleh seorang anggota kelompok, 

kemudian dibagikan ke setiap pemain 4 kartu dan 

sisanya diletakkan di meja. 

(2) Permainan diawali dari pemain yang mengocok kartu 

terlebih dahulu meminta kepada salah seorang pemain 

lain, kartu yang diperlukan untuk membentuk kuartet  

(4 kartu yang termasuk satu golong) tetapi peminta 

diharuskan sudah memegang satu dari empat itu.  

(3) Pemain yang diminta kartu tersebut harus menyerahkan 

pada yang meminta . 

(4) Pemain pertama diperbolehkan terus meminta kepada 

pemain lainnya sampai pemain lain tidak memiliki kartu 

yang diminta. 

(5) Jika pemain pertama gagal meminta dari pemain kedua 

atau pemain selanjutnya, peminta harus mengambil kartu 

yang sisa yang di meja (kecuali dimeja tidak ada kartu 

lagi) 

(6) Demikian permainan ini dimainkan sampai kuartet 

dibentuk. 

(7) Setiap siswa yang berhasil membentuk kuartet diberi 

penghargaan berupa bintang, bagi siswa yang paling 
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banyak mengumpulkan bintang maka akan diberi 

penghargaan berupa hadiah.  

 Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) serta 

menjelaskan cara mengerjakan LKS tersebut. 

b) Elaborasi 

 Siswa mulai memainkan kartu kuartet mengenai tumbuhan 

lumut dan paku pada pertemuan pertama dan pada 

pertemuan kedua mengenai Angiospermae dan 

Gymnospermae. 

 Setelah memainkan kartu kuartet, guru meminta siswa 

mengerjakan LKS yang telah dibagikan. 

 Siswa bekerja sama dengan teman sekelompoknya 

mengerjakan LKS dengan memperhatikan kartu kuartet. 

 Guru mengundi salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian kelompok 

lainnya, mendengarkan presentasi dengan rasa hormat dan 

perhatian serta mengajukan pertanyaan dan memberikan 

tanggapan. 

c) Konfirmasi: 

 Guru memberikan evaluasi dari hasil tugas kelompok yang 

telah dikerjakan siswa. 
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3) Kegiatan Penutup 

 Guru dan siswa mengadakan refleksi dengan melakukan 

tanya jawab tentang materi yang belum dipahami oleh 

siswa. 

 Siswa dan guru bersama-sama untuk menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan pada setiap pertemuan. 

 Siswa diminta untuk membaca materi yang akan dibahas 

pada pertemuan selanjutnya. 

 Siswa diberikan postes (pada pertemuan kedua). 

b. Kelas Kontrol (Pembelajaran dengan Metode Diskusi) 

1) Kegiatan Pendahuluan 

a) Guru memberikan soal pretes mengenai dunia tumbuhan  

sebelum pelajaran dimulai. 

b) Siswa mengerjakan soal pretes yang diberikan oleh guru 

c) Siswa diberikan apersepsi oleh guru: 

 Pertemuan I: 

“Coba kalian lihat halaman di depan kelas kita, ada 

banyak tumbuhan coba sebutkan satu-satu yang kalian 

ketahui itu tanaman apa saja? 

 Pertemuan II: 

Guru menanyakan apakah siswa sering memakan buah 

mangga dan melinjo, siswa menjawab: Ya sering 

memakan buah mangga dan melinjo. Bagaimanakah rasa 
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dari buah mangga dan melinjo? Ciri-cirinya seperti apa? 

Apakah tumbuhan tersebut berguna untuk kehidupan kita?  

a) Siswa memperoleh motivasi dari guru: 

 Pertemuan I: 

“Hari ini kita belajar mengenai dunia tumbuhan di 

Indonesia, dengan mempelajari materi ini kita mengetahui 

berbagai jenis dan ciri-ciri Tumbuhan di Indonesia.” 

 Pertemuan II: 

“Dengan mengetahui berbagai jenis  tumbuhan di negara 

tercinta kita, kita dapat melestarikan tumbuhan yang mulai 

langka serta bagaimana memanfaatkannya secara bijak. 

Karena tumbuhan yang kita tanam sekarang adalah untuk 

kita wariskan ke generasi kita selanjutnya.” 

b) Guru menyampaikan gambaran pelaksanaan pembelajaran 

dan materi yang dipelajari, serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan karakter yang harus dicapai. 

2) Kegiatan Inti 

a) Eksplorasi 

 Guru meminta siswa duduk di kelompoknya masing-

masing, setiap kelompok terdiri dari 4 orang (pembagian 

kelompok yang dilakukan pada hari sebelumnya, yang 

terdiri dari 9 kelompok yang heterogen berdasarkan 

tingkat intelegensi dan jenis kelamin. 
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 Guru menyajikan materi pengantar mengenai dunia 

tumbuhan yaitu terdiri dari tumbuhan berspora yaitu 

tumbuhan lumut dan paku pada pertemuan pertama, dan 

tumbuhan berbiji yaitu tumbuhan Angiospermae dan 

Gymnospermae.  

 Guru membagikan LKS ke setiap kelompok dan 

menjelaskan cara mengerjakan LKS tersebut. 

b) Elaborasi 

 Siswa bekerja sama dengan teman sekelompoknya untuk 

mengerjakan LKS dengan penuh rasa tanggung jawab. 

 Guru mengundi salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian kelompok 

lainnya, mendengarkan presentasi dengan rasa hormat dan 

perhatian serta mengajukan pertanyaan dan memberikan 

tanggapan. 

c) Konfirmasi 

 Guru memberikan evaluasi dari hasil tugas kelompok yang 

telah dikerjakan siswa. 

3) Kegiatan Penutup 

 Siswa dan guru mengadakan refleksi dengan melakukan 

tanya jawab tentang materi yang belum dipahami oleh 

siswa. 
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 Guru mengajak siswa bersama-sama untuk menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran pada setiap pertemuan. 

 Siswa diminta untuk membaca mateti yang akan dibahas 

pada pertemuan selanjutnya. 

 Siswa mengerjakan postes (pada pertemuan kedua). 

E. Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data 

1. Jenis Data 

Data penelitian ini berupa: 

a. Data kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari lembar angket motivasi dan data angket 

tanggapan siswa.     

b. Data kuantitatif                                                                                                                                                                                    

Data kuantitatif berupa hasil belajar siswa yang diperoleh dari nilai 

pretes dan postes. Hasil belajar siswa ditinjau berdasarkan 

perbandingan gain yang dinormalisasi atau N-gain (g). Gain yang 

dinormalisasi (N-gain) dihitung dengan formula sebagai berikut: 

Sf − Si

100 − Si
x 100 

Keterangan : g = Gain yang dinormalisasi, Sf = posttest, Si = pretest 

(Modifikasi dari Hake, 1998:65) 

2. Teknik Pengambilan Data 

 

a. Pretes dan Postes 

Data hasil belajar siswa diperoleh dari nilai pretes dan postes. Nilai 

pretes diambil sebelum pembelajaran pada pertemuan pertama, 
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sedangkan nilai postes diambil di akhir pembelajaran pada 

pertemuan kedua, baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol.  

Teknik penskoran nilai pretes dan postes yaitu: 

S = 
𝑅

𝑁
×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). 
 

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. Aspek 

yang diamati yaitu: (1) aktivitas mengemukakan pendapat/ide, (2) 

aktivitas bekerja sama dengan teman, (3) aktivitas menjawab 

pertanyaan, dan (4) aktivitas melakukan kegiatan diskusi. 

Tabel 1. Lembar observasi aktivitas siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Skor Aspek Aktivitas Belajar Siswa 

  

A B C D 

1      

2      

3      

dst      

  Jumlah skor      

  Skor  maksimum      

  Persentase      

  Kriteria      
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Keterangan kriteria pemberian skor aktivitas siswa: 

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. Bekerja sama dengan teman 

1. Tidak bekerja sama dengan teman (diam saja). 

2. Bekerja sama tetapi hanya satu atau dua teman. 

3. Bekerja sama baik dengan semua anggota kelompok. 

C. Menjawab pertanyaan 

1. Tidak menjawab pertanyaan. 

2. Menjawab pertanyaan tetapi tidak relevan dengan materi. 

3. Menjawab pertanyaan yang relevan dengan materi. 

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. 

c. Angket motivasi 

Angket motivasi belajar diberikan kepada siswa untuk mendapatkan 

data motivasi belajar siswa. Jenis angket motivasi yang diberikan 

pada siswa adalah angket motivasi tertutup. Angket motivasi ini 
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menyediakan 2 pilihan jawaban yang dipilih. Angket terdiri dari 14 

item pertanyaan dengan 2 alternatif jawaban sebagai berikut: 

1) Setuju (S)  

2) Tidak Setuju (TS) 

 

Pengambilan data motivasi belajar siswa dilakukan dengan memberi 

tanda ceklist (√) pada salah satu alternatif jawaban yang terdapat 

dalam angket motivasi (Sari, 2010: 36-37). 

d. Angket Tanggapan Siswa 

 

Angket tanggapan siswa berisi pendapat siswa mengenai 

penggunaan media kartu kuartet dalam pembelajaran. Angket ini 

berupa 10 pernyataan, terdiri dari tujuh pernyataan positif dan tiga 

pernyataan negatif. Angket tanggapan ini memodifikasi model skala 

likert dengan dua pilihan jawaban yaitu setuju  dan tidak setuju. 

 

F. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 
 

 

1. Angket Motivasi Belajar 

 

Angket motivasi belajar kepada siswa untuk mendapatkan data motivasi 

belajar siswa. Angket ini terdiri dari 14 item dengan 2 alternatif jawaban.  

Tabel 2. Angket motivasi belajar 

No Pernyataan Pilihan 

  S TS 

1 Rasa ingin tahu saya sering kali tergerak 

oleh pertanyaan yang dikemukakan dan 

masalah yang diberikan guru pada materi 

pembelajaran ini 

  

2 Para siswa berperan aktif dalam 

pembelajaran  
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Dalam setiap alternatif jawaban mempunyai skala sebagai berikut. 

a. Setuju (S) mendapat skor 1 

b. Tidak Setuju (TS) mendapat skor 0 

 

Penjumlahan skor dari  seluruh jawaban disebut skor mentah. Sementara 

itu, rumus digunakan untuk menentukan skor motivasi adalah: 

   

N = 
𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 x 100% 

 

 

 

 

3 Hal-hal yang saya pelajari dalam 

pembelajaran ini akan bermanfaat bagi saya 

  

4 Guru mengetahui bagaimana membuat kami 

menjadi antusias terhadap materi 

pembelajaran 

  

5 Saya harus bekerja sangat keras agar 

berhasil dalam pembelajaran ini 

  

6 Saya merasa puas dengan apa yang saya 

peroleh dari pembelajaran ini 

  

7 Saya merasa memperoleh cukup 

penghargaan terhadap hasil kerja saya dalam 

pembelajaran ini, baik dalam bentuk nilai, 

komentar atau masukan lain 

  

8 Isi pembelajaran ini sesuai dengan minat 

saya 

  

 9 Saya sangat senang pada pembelajaran ini 

sehingga saya ingin mengetahui lebih lanjut 

pokok bahasan ini 

  

10 Gambar menunjukkan manfaat materi 

pembelajaran ini bagi saya 

  

11 Materi pembelajarn ini sangat menarik 

perhatian 

  

12 Saya yakin bahwa saya mengetahui apa 

yang harus saya pelajari dari pembelajaran 

  

13 Pada awal pembelajaran ada sesuatu yang 

menarik bagi saya 

  

14 Pertama kali saya melihat pembelajaran ini 

saya percaya bahwa pembelajaran ini 

mudah bagi saya 
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2. 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 untuk pengolahan data yaitu: 

a. Penghitungan Rata-rata skor aktivitas 

Rata-rata skor aktivitas dihitung dengan menggunakan rumus: 

                          
X =    ∑Xi    

                         n            

 Keterangan: X =  Rata-rata skor aktivitas siswa; 

                                      ∑xi  =  Jumlah skor yang diperoleh; 

               n    =  Jumlah skor maksimun;  

                        (dimodifikasi dari Sudjana,   2002:67). 

 

b. Penggunaan kriteria aktivitas siswa 

Setelah data diolah dan diperoleh poinnya, maka aktivitas belajar 

siswa tersebut dapat dilihat dari kriteria berikut : 

Tabel 3. Kriteria aktivitas siswa 

Persentase Kriteria 

87,50-100 

75,00-87,49 

50,00-74,99 

0-49,99 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

             (dimodifikasi dari Hidayati, dkk, 2011:17) 

 

 

 

x  100% 
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3. Tanggapan Siswa terhadap Penggunaan Media Kartu Kuartet 

Data tanggapan siswa terhadap pembelajaran dikumpulkan melalui 

penyebaran angket. Angket tanggapan berisi 10 pernyataan yang terdiri 

dari tujuh pernyataan positif dan tiga pernyataan negatif.  

Tabel 4. Angket tanggapan siswa terhadap penggunaan media kartu 

kuartet  
 

No Pernyataan S TS 

1 Saya senang mempelajari materi Divisio dalam 

Dunia Tumbuhan dan peranannya bagi 

kelangsungan hidup di bumi menggunakan 

media kartu kuartet dengan metode diskusi 

  

2 Saya lebih mudah memahami materi yang 

dipelajari menggunakan media kartu kuartet 

dengan metode diskusi. 

  

3 Saya lebih bersemangat belajar materi Dunia 

Tumbuhan ini menggunakan media kartu 

kuartet dengan metode diskusi. 

  

4 Saya lebih mudah mengerjakan soal-soal 

setelah belajar menggunakan media kartu 

kuartet dengan metode diskusi. 

  

5 Saya merasa bosan dalam proses belajar 

menggunakan media kartu kuartet dengan 

metode diskusi. 

  

6 Saya belajar lebih mandiri menggunakan media 

kartu kuartet dengan metode diskusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

7 Saya merasa sulit berinteraksi dengan teman 

dalam proses pembelajaran yang berlangsung. 

  

8 Saya merasa sulit mengerjakan soal-soal di 

LKSmenggunakan media kartu kuartet dengan 

metode diskusi. 

  

9 Saya dapat mengarahkan sendiri cara belajar 

saya menggunakan media kartu kuartet dengan 

metode diskusi. 

  

10 Saya memperoleh wawasan/pengetahuan baru 

tentang  materi pokok yang dipelajari 

menggunakan media kartu kuartet dengan 

metode diskusi. 
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Pengolahan data angket dilakukan sebagai berikut: 

a. Penghitungan skor angket pada setiap jawaban sesuai dengan 

ketentuan pada Tabel 5 

Tabel 5. Pemberian skor angket motivasi 

Sifat Pernyataan Skor 

S TS 

Positif 1 0 

Negatif 0 1 

Keterangan: S = setuju; TS = tidak setuju. 

 

 

b. Penghitungan persentase jawaban siswa dengan rumus: 

 

%X in  =  
∑𝑆

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑥100% 

 

Keterangan: %X in = Persentase jawaban siswa, S= Jumlah skor 

jawaban, S maks= Skor maksimum yang diharapkan 

(Sudjana, 2005:69). 

 

c. Penggunaan kriteria angket tanggapan siswa 

Setelah data diolah dan diperoleh poinnya, maka angket tanggapan 

siswa tersebut dapat dilihat dari kriteria berikut : 

Tabel 6. Kriteria persentase angket tanggapan siswa terhadap  

penggunaan media kartu kuartet 

 

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 

       Sumber: Hendro dalam Hastriani (2006:43). 
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1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Lilliefors dengan 

program SPSS versi 17. 

a) Hipotesis  

H0 : Sampel berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak berdistribusi normal 

b) Kriteria Pengujian  

Terima H0 jika Lhitung < Ltabel atau p-value > 0,05, tolak H0 untuk 

harga yang lainnya (Pratisto, 2004:5). 

2) Uji Homogenitas Data 

Apabila masing-masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji Bartlett.  

Hipotesis 

H0 : Kedua sampel mempunyai varians sama 

H1 : Kedua sampel mempunyai varians berbeda 

a) Kriteria Uji 

-Jika χ
 2

 hitung < χ
 2

 tabel sehingga H0 diterima 

-Jika χ
 2

 hitung > χ
 2

 tabel sehingga H0 ditolak (Sudjana, 2005:261). 

Apabila masing-masing data tidak berdistribusi normal, maka 

dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney U dengan menggunakan program 

SPSS versi 17. 

a) Hipotesis  

H0 : rata-rata nilai kedua sampel tidak berbeda secara signifikan 

H1 : rata-rata nilai kedua sampel berbeda secara signifikan 
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b) Kriteria Uji 

- Jika probabilitasnya > 0,05 maka H0 diterima 

- Jika probabilitasnya < 0,05 maka H0 ditolak 

3) Pengujian Hipotesis 

Hipotesis diuji dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-rata dan uji 

perbedaan dua rata-rata (uji t) dengan menggunakan program SPSS versi 

17. 

a. Uji hipotesis dengan uji t 

1) Uji Kesamaan Dua Rata-rata (t1) 

a) Hipotesis 

H0 = Rata-rata N-gain kedua sampel tidak berbeda secara 

signifikan.  

H1 = Rata-rata N-gain kedua sampel berbeda secara 

signifikan. 

b) Kriteria Uji: 

- Jika –ttabel < thitung < ttabel, maka Ho diterima 

- Jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel maka Ho ditolak  

(Pratisto, 2004:13). 

 

2) Uji Perbedaan Dua Rata-rata (t2) 

a) Hipotesis 

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

kelas kontrol. 
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H1 = Rata-rata N-gain pada kelas eksperimen tidak sama dari 

kelas kontrol. 

b) Kriteria Uji : 

 Jika –ttabel < thitung < ttabel, maka Ho diterima 

 Jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka Ho ditolak 

 (Pratisto, 2004:36). 

 

 


