
 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis  Penelitian  

Secara umum penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang di 

dalamnya merupakan kegiatan perancangan desain intruksional. 

Penelitian pengembangan didasarkan pemikiran  dari Borg and Gall,  dan 

desain instruksional yang akan digunakan sebagai basis pengembangan 

adalah desain intruksional pembelajaran ASSURE yang dikemukakan oleh 

Sharon  E. Smaldino dkk.  Berdasarkan alur Desain Intruksional ASSURE  

maka dihasilkan  produk berupa perangkat pembelajaran yang lengkap yang 

selanjutnya akan diujicobakan menurut langkah-langkah penelitian 

pengembangan yang direkomendasikan oleh Borg and Gall. 

Langkah pertama (Borg and Gall, 2003: 626) adalah Penelitian dan 

pengumpulan informasi, meliputi needs assessment, reviu literatur, studi 

penelitian berskala kecil dan persiapan laporan pada perkembangan terkini.  

Needs Assesment telah dilakukan di awal sebagai bahan penyusunan 

proposal penelitian,  Needs Assesment  dilakukan dengan menggunakan 

instrumen angket dan pengamatan untuk menjaring informasi tentang 



indikasi kebutuhan model pembelajaran Resource-Based Learning atau 

BEBAS sebagaimana telah disampaikan pada latar belakang sebelumnya. 

Setelah Needs Assesment dikaji mendalam maka dilakukan tindakan 

penyusunan produk yang akan dikembangkan dengan mengikuti langkah-

langkah perencanaan desain instruksional menurut  ASSURE.  Langkah 

selanjutnya dibahas pada bagian langkah-langkah berikutnya. 

3.2   Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 5 SMA yang ada di Sub Rayon 08 

Sekampung  Lampung Timur,  yaitu SMA N 1 Sekampung, SMA N 2 

Sekampung, SMA Kosgoro Sekampung, SMA N 1 Batanghari, dan SMA N 

1 Kibang  pada kelas XII semester ganjil Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 3.3  Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah penelitian menurut Borg and Gall  2003,  adalah  sebagai berikut: 

1. Studi Pendahuluan, meliputi: 

a. Analisis Kebutuhan: Dalam melakukan analisis kebutuhan untuk 

mengetahui apakah produk yang akan dikembangkan merupakan hal 

yang penting bagi pendidikan dan mungkin untuk dikembangkan serta 

apakah waktu untuk mengembangkan produk tersebut cukup. 

b. Studi Literatur: Studi literatur dilakukan untuk pengenalan sementara 

terhadap produk yang akan dikembangkan. Studi literatur ini dikerjakan 

untuk mengumpulkan temuan riset dan informasi lain yang bersangkutan 

dengan pengembangan produk yang direncanakan. 



2. Merencanakan Penelitian: yaitu perencaaan penelitian  meliputi:  

Identifikasi dan definisi ketrampilan,  merumuskan tujuan, uji ahli, dan 

kemungkinan uji coba skala kecil. 

3. Pengembangan produk awal yang meliputi penyiapan materi dan media 

pembelajaran. 

4. Uji coba lapangan ( 1 sampai 2 sekolah, dengan menggunakan 6 sampai 

dengan 12 subyek) data angket, wawancara dikumpulkan dan dianalisis. 

5. Revisi I 

Revisi I adalah revisi berdasarkan pendapat dan masukan pada uji coba 

lapangan. 

6. Uji coba lapangan utama (2 sampai dengan 5 sekolah, dengan 30 sampai 

100 subyek).  

7.  Revisi II 

Revisi II adalah revisi berdasarkan pendapat, kesulitan, dan keinginan 

dari para pengguna pada uji coba lapangan utama. 

8.  Uji lapangan operasional (dilakukan terhadap  10 sampai dengan 30 

sekolah  dengan melibatkan 40 – 200 subyek), data dikumpulkan melalui 

wawancara, observasi, kuesioner.  

9. Revisi produk akhir:  langkah ini merupakan perbaikan  setelah dilakukan 

uji lapangan operasional. 

10. Desiminasi dan Implementasi Produk Akhir: Laporan hasil dari 

penelitian melalui forum-forum ilmiah, ataupun melalui media massa. 



Langkah-langkah pengembangan yang dilakukan peneliti adalah 7 langkah 

dari 10 langkah Borg and Gall, dengan alasan karena keterbatasan peneliti. 

Ke tujuh langkah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah Penelitian Pengembangan Borg and Gall 

3.4.   Metode Penelitian Tahap I 

Pada penelitian tahap I meliputi: (a) analisis kebutuhan, (b) merencanakan 

dan mendesain produk (termasuk pembuatan flowcard dan Story board), (c) 
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uji ahli, (d) uji terbatas/skala kecil, (e) uji lapangan, dan (f) revisi produk 

awal. 

3.4.1.   Analisis Kebutuhan 

Penelitian  tahap pertama ini merupakan tindak lanjut dari needs 

assessment sebelumnya,   menggunakan  wawancara terhadap 5 orang 

guru fisika yang terdapat pada sub rayan 8 SMA N Lampung Timur 

dan studi literatur.     

3.4.2. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan kegiatan yang akan dilakukan adalah: 

1. Mengidentifikasi  SK dan KD 

2. Merumuskan dan menulis tujuan intruksional khusus dan 

indikatornya. 

3. Mengembangkan silabus 

4. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

5. Menyusun flow chart. 

6. Menyusun story board. 

7. Mengembangkan LKS. 

8. Menyusun evaluasi formatif. 

3.4.3   Uji Ahli 

Uji ahli dilakukan terhadap tiga ahli yaitu: 

1) Ahli Desain model pembelajaran. 

2) Ahli isi/ahli Materi. 

3) Ahli Evaluasi Pembelajaran      



3.4.4 Uji  Terbatas 

Uji terbatas dilakukan antara siswa dengan pengembang secara 

individual terhadap  2  guru fisika  dan 4 siswa pada satu sekolah yaitu 

SMA N 1 Sekampung. 

3.4.5 Uji Lapangan 

Uji coba lapangan  dilakukan pada 12 siswa dari 3 sekolah yaitu 4 

siswa dari SMA N 1 Sekampung, 4 siswa dari SMA N 2 Sekampung, 

dan 4 siswa dari SMA N 1 Batanghari Lampung Timur. 

3.4.6 Revisi produk.  

Menghasilkan proto tipe II, proto tipe II inilah yang selanjutnya akan 

diuji meggunakan penelitian eksperimen. 

3.4.7 Populasi dan Sampel 

a.  Populasi dan Sampel  Analisis kebutuhan 

Pada analisis kebutuhan Populasi dalam penelitian pengembangan 

ini adalah siswa  kelas XII IPA Sub Rayon 8 SMA Sekampung, 

Lampung Timur yang berjumlah 5 SMA, yaitu 4 SMA Negeri 

dan 1 SMA swasta.    

b. Sampel Uji Ahli  

Penentuan sampel  uji ahli dengan kriteria 3 orang ahli desain 

pembelajaran, 1 orang ahli isi/materi pembelajaran merangkap 

ahli desain, dan 2 orang ahli evaluasi pembelajaran. Sampel yang 

digunakan untuk uji ahli adalah kualifikasi pendidikan minimal 

S2. 

 



c. Populasi dan Sampel Uji  Terbatas 

Pada uji terbatas sampel yang digunakan adalah berasal dari 1 

sekolah  yaitu SMA N 1 Sekampung  Lampung Timur dengan 2 

orang guru fisika dan 4 siswa.  

d. Sampel Uji Lapangan 

Pada uji lapangan sampel yang digunakan adalah berasal dari 3 

sekolah yaitu SMA N 1 Sekampung,  SMA N 2 Sekampung, dan 

SMA N 1 Batanghari Lampung Timur. Pengambilan sampel 

sebanyak 12 siswa. 

 

3.4.8 Teknik Pengumpulan Data 

Data diperoleh dengan menggunakan instrumen tes dan non tes. 

Instrumen tes digunakan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar 

(gain) ketika proto tipe produk diujikan pada kelompok besar.  

Instrumen  non tes digunakan untuk mendapatkan informasi 

sejauhmana  proto tipe produk memberikan kontribusi kepada 

sampel terhadap upaya pencapaian hasil belajar. Instrumen yang 

digunakan berupa angket  keterampilan proses sains  dan kinerja 

guru. 

 

3.4.9 Definisi Konseptual dan Operasional 

 

3.4.9.1 Definisi konseptual Hasil Belajar Fisika 

Hasil belajar fisika siswa adalah ketercapaian sub 

kompetensi dasar dan kompetensi dasar atau hasil belajar 

yang diperoleh siswa dalam mempelajari konsep dan prinsip 

gejala gelombang dalam menyelesaikan  masalah. 

 



 3.4.9.2   Definisi konseptual Keterampilan Proses Sains 

Keterampilan Proses Sains (KPS) adalah kemampuan siswa 

untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami, 

mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan yang 

ditimbulkan dalam mempelajari konsep dan prinsip gejala 

gelombang dalam menyelesaikan  masalah. 

 

3.4.9.3   Definisi Operasional Hasil Belajar Fisika 

Hasil belajar fisika berupa skor penilaian akhir (hasil tes) 

yang diperoleh siswa setelah melalui proses pembelajaran 

fisika dengan menggunakan model pembelajaran Berbasis 

Aneka Sumber (Resource-Based Learning) yang diukur 

dengan menggunakan soal. 

 

3.4.9.4   Definisi Operasional Keterampilan Proses Sains 

Keterampilan proses sains berupa skor penilaian akhir (hasil 

pengamatan) keterampilan siswa dalam  proses 

pembelajaran fisika dengan menggunakan model 

pembelajaran Berbasis Aneka Sumber  (Resource-Based 

Learning) diukur dengan menggunakan pengamatan 

langsung. 

 

 

 

 



3.4.10 Kisi-kisi Instrumen Penilaian 

                        Tabel : 3.1 Kisi-kisi  Soal Uji Kompetensi Fisika 

NO. 
STANDAR 

KOMPETENSI 

 

NO 

INDIKATOR 

 

 

No 

Soal 

1. 

 

Menerapkan 

konsep dan 

prinsip gejala 

gelombang dalam 

meneyelsaikan 

masalah 

 

1 Menyebutkan  

 ciri-ciri gelombang 

dengan benar 

1, 2 

2  Mengidentifikasi  

karakteristik dan 

besaran-besaran 

gelombang dengan 

benar 

3, 4 

3  Menghitung  cepat 

rambat dan panjang 

gelombang 

5, 6 

4 Menentukan  periode 

dan cepat rambat 

gelombang dengan 

benar 

7, 8 

5 Menentukan  

besaran serta ciri-ciri 

gelombang. 

9, 10 

6 Menerapkan  

persamaan 

gelombang berjalan 

dan gelombang 

stasioner  

11 , 

12 

7 Menggunakan  

persamaan 

gelombang stasioner  

13, 

14 

8 Menghitung  jarak 

simpul dan perut  

pada gelombang 

stasioner dan cepat 

rambat pada 

gelombang 

longitudinal 

15, 

16 

9 Menentukan  

persamaan 

gelombang 

17, 

18 

10 Menggunakan  

persamaan 

gelombang . 

19, 

20 

 



Tabel: 3.2  Kisi-kisi Keterampilan Proses Sain Siswa 

No 

 
Keterampilan Proses Sains 

SKOR 

1 2 3 4 

1 Melakukan pengamatan (observasi)      

2 Menafsirkan pengamatan 

(interpretasi)  

    

3 Mengelompokkan (klasifikasi)     

4 Meramalkan (prediksi)      

5 Berkomunikasi      

6 Berhipotesis       

7 Merencanakan percobaan/ 

penyelidikan  

    

8 Menerapkan sub konsep/ prinsip     

       

      Keterangan: 1. Jarang, 2. Cukup, 3. Sering,  4. Amat Sering 

(panduan  KPS  UNLAM) 

 

3.4.11 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu rangkaian dalam  kegiatan 

penelitian ini  yang berkaitan dengan kegiatan sebelumnya,  mulai 

dari jenis penelitian yang dipilih, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, jenis data,  jumlah subjek coba, serta asumsi-asumsi 

teoristis yang melandasi kegiatan penelitian. 

1. Analisis data secara kuantitatif 

Analisis data secara kuantitatif digunakan untuk menganalisis 

validitas instrumen pengumpulan data  apakah instrumen yang 

digunakan memiliki validitas dan reliabilitas. Instrumen yang akan 

digunakan  diujicobakan ke kelas terlebih dahulu yaitu di SMA N 1 

Sekampung dengan jumlah peserta 36 siswa, kemudian dianalisis 



tingkat validitas dan reliabilitasnya. Setelah teruji validitas dan 

reliabilitasnya, instrumen baru dapat digunakan pada uji lapangan 

utama. 

1) Validitas  

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan  untuk 

mendapatkan data itu valid, artinya intrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Untuk 

menghitung validitas item soal  obyektif  digunakan bantuan 

program analisis butir soal Simpel Pas yang mengadopsi rumus 

product moment. 

Berdasarkan uji coba soal pilihan jamak yang  dilaksanakan  dengan 

N = 36 siswa dan harga  = 5 % di dapat r tabel = 0,28. Jadi butir soal 

dikatakan valid jika r hitung > 0,28. Hasil ujicoba dari 20 soal 

diperoleh seluruh soal valid. 

2) Reliabilitas  

Instrumen yang digunakan untuk mengukur berkali-kali 

menghasilkan data yang konsisten (sama), walaupun waktu dan 

tempatnya berbeda disebut reliabilitas. Analisis reliabilitas instrumen  

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen angket 

dan instrumen tes. Pengujian reliabilitas soal baik soal pilihan ganda 

mupun soal uraian dengan menggunakan program Simpel Pas. 



Berdasarkan hasil uji coba dalam penelitian ini diperoleh  koefisien 

korelasi X dan Y sebesar 0,317 serta koefisien reliabilitas 0,48 

sehingga soal memiliki reliabilitas sedang. 

2. Analisis Data Secara Kualitatif 

Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis data  hasil analisis 

kebutuhan, evaluasi ahli, evaluasi kelompok kecil, serta saran dan 

masukan dari hasil wawancara pada penelitian awal. 

Dalam analisis data kualitatif  ini, data kuantitatif  yang diperoleh 

melalui instrumen penelitian  dikonversikan ke dalam data kualitatif 

dengan sekala 4, kemudian dideskripsikan dan hasil deskripsi 

tersebut dijadikan sebagai dasar meniliai kualitas model yang 

dikembangkan. Konversi data kualitatif  ke data kuantitatif  dengan 

skala 4 menggunakan aturan yang merupakan modifikasi dari aturan 

yang dikembangkan oleh Sugiono (2003: 329 – 339). 

Tabel 3.2  Konversi Data  Kuantitatif ke Kualitatif 

Skor Rata-rata  Skor Klasifikasi 

4 3,50 – 4,00 Sangat Baik 

3 3,01 – 3,49 Baik  

2 2,01 – 3,00 Kurang Baik 

1 1,01 – 2,00 Tidak Baik 

Kegiatan dalam tahap  analisis data mengolah angket  meliputi: 

1) Klasifikasi data. 

2) Tabulasi data. 

3) Menghitung frekuensi jawaban. 



4) Menghitung persentasi jawaban siswa, yang bertujuan untuk 

melihat besarnya persentase setiap jawaban dari pertanyaan 

sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis sebagai temuan. 

5) Memvisualisasikan data untuk memberikan informasi berupa 

data temuan dengan menggunakan analisis data non statistik 

yaitu analisis yang dilakukan dengan cara membaca tabel-tabel, 

grafik-grafik, atau angka-angka yang tersedia. 

6) Menafsirkan data, harga persentase setiap jawaban pertanyaan 

dalam angket dapat ditafsirkan dengan menggunakan tafsiran 

harga persentase. 

7) Menghitung skor jawaban siswa. 

8) Menghitung persentase jawaban angket. 

 

Keterangan : 

% X in  = Persentase angket 

∑S   = Jumlah skor jawaban  

S maks  = Skor maksimum yang diharapkan 

 

9)   Menafsirkan presentase angket menggunakan tafsiran Arikunto 

(2006: 155), seperti  pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.3 Tafsiran persentase angket 

Persentase Kriteria 

80,01% - 100% 

60, 1% - 80% 

40,1% - 60% 

20,1% - 40% 

0,0% - 20% 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 



3.5   Metode Penelitian Tahap II 

3.5.1 Model Rancangan Eksperimen untuk Menguji Produk yang 

Telah Dirancang 

Untuk meyakinkan bahwa produk yang telah dirancang memang 

memberikan kontribusi signifikan terhadap berfikir kritis para siswa 

maka perlu diadakan eksperimen.  Desain eksperimen yang akan 

digunakan desain kelas kontrol dan kelas coba. 

  

Kelompok    Variabel Bebas       Uji Kompetensi 

R  E    X  Y2 

R  K    -  Y2 

Gambar 3.2 Desain kelas kontrol Variabel Bebas kelas coba 

Keterangan: 

R  : Random 

E : Eksperimen (kelas coba) 

K : Kontrol (kelas kontrol) 

X : Perlakuan dengan menggunakan model BEBAS 

Y1 : Variabel terikat (hasil  UK) 

Y2 : Variabel terikat (hasil  UK) 

Untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan 

dengan teknik random sampling, subyek dimasukkan ke dalam kelas 

eksperimen dan kelas kontrol tersebut diberikan  perlakuan dengan 

variable bebas berupa produk yang telah dihasilkan.  Setelah 

perlakuan dengan produk selesai diberikan dalam jangka waktu 

tertentu maka dilakukan tes dengan  menggunakan soal pada kedua 

kelompok untuk mengukur pencapaian dari masing-masing. 



Kekuatan utama dari desain ini adalah pengelompokan kelas 

eksperimen dan kelas  kontrol yang dilakukan secara acak, 

pengacakan ini dapat memberikan jaminan adanya kesamaan statistik 

antara kedua kelas itu sebelum dilakukan perlakuan eksperimen.  

Karena diberikan  tes maka kesamaan kedua kelompok pada variable 

Y dapat juga diperiksa, pengacakan memberikan jaminan 

pengendalian variable luar yang mungkin mengintervensi validitas 

internal. 

3.5.2 Populasi dan Sampel 

Populasi untuk eksperimen ini adalah keseluruhan siswa kelas XII 

IPA dan guru fisika di Sub Rayon 8 SMA 1 Sekampung, Lampung 

Timur.  Sampel penelitian pada tahap II ini adalah 3 sekolah dengan 5 

guru fisika dan 135 siswa  SMA Negeri dan Swasta di Sub Rayon 8 

Lampung Timur. 

1) Subjek Coba 

Uji lapangan utama (tahap II)  merupakan tahap ke 6 dari langkah 

penelitian pengembangan Borg and Gall. Pada langkah ini dilakukan 

uji eksperimen  untuk menguji model pembelajaran apakah model 

berdaya guna membantu pendidik  dalam proses pembelajaran atau 

tidak. Subjek penelitian ini diambil siswa kelas XII, serta guru bidang 

studi fisika dari SMA Negeri atau Swasta di Sub Rayon 8 Lampung 

Timur. Subjek coba penelitian ini ada 3 SMA, yaitu  SMAN 1 

Sekampung, SMAN 2 Sekampung  dan  SMA N 1 Batanghari 

Lampung Timur. 



Subjek coba kelas eksperimen/kontrol adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4  Subjek  kelas Coba dan Kelas Kontrol. 

No Sekolah 

Jml 

Kelas 

XII 

IPA 

Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok 

Kontrol 

1 SMAN 1 Sekampung 2 XII IPA 1 XII IPA 2 

2 SMAN 2 Sekampung 2 XII IPA 1 XII IPA 2 

3 SMAN 1 Batanghari 2 XII IPA 1 XII IPA 2 

 

2) Uji Coba 

Uji coba produk dalam penelitian ini didasarkan atas dirancangnya 

model pembelajaran  BEBAS akan diuji cobakan pada  subjek coba. 

Setelah diujicobakan pada uji coba tahap I (uji terbatas dan uji 

lapangan) dan dilakukan revisi berdasarkan  masukan dari guru 

pengguna dan siswa, model ini di implementasikan pada beberapa 

kelas yang mewakili sekolahnya masing-masing. 

 

3.5.3  Teknik Analisis Data 

 

Untuk menganalisis data dalam penelitian  tahap II ini akan dibedakan 

menjadi 2 jenis analisis  data yaitu analisis  data kuantitatif dan 

analisis data kualitatif. Statistik yang digunakan adalah statistik 

inferensial dengan prosedur analisis data sebagai berikut: 

 

3.5.3.1   Analisis Data Secara Kuantitatif 

Analisis data secara kuantitatif pada penelitian tahap II ini 

digunakan untuk menganalisis hasil belajar fisika. Dalam 

menganalisis data pada aspek kognitif atau penguasaan 



konsep dengan menggunakan skor gain. Gain adalah selisih 

antara nilai kontrol dan coba,  gain menunjukkan peningkatan 

pemahaman atau penguasaan konsep siswa setelah 

pembelajaran dilakukan. Pengujian N-Gain dilakukan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar antara kelas coba dan 

kelas kontrol sesudah pembelajaran, dihitung dengan rumus: 

 

Keterangan: 

g   = Gain 

S coba  = Skor kelas coba 

S kontrol  = Skor kelas kontrol 

S maks  = Skor maksimum 

(Meltzer, 2002: 1260).  

Tingkat perolehan skor dikategorikan atas tiga kategori, 

yaitu: 1) Tinggi : g ≥ 0,7 , 2) Sedang: 0,3 ≤ g < 0,7,  

3)Rendah:  g < 0,3 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah quasi 

eksperiment. Di dalam penelitian ini test dilakukan pada 

masing-masing kelompok sebanyak 1 kali yaitu kelompok 

eksperimen 1 kali  dan kelompok kontrol 1 kali. 

 

3.5.3.2  Analisis Data Secara Kualitatif 

 

Analisis data secara kualitatif pada penelitian tahap II ini 

adalah  dengan menganalisis data hasil angket dan 

wawancara dengan guru fisika/pendidik.  



Dalam analisis data kualitatif ini, data kuantitatif  yang 

diperoleh melalui instrumen penilaian dikonversikan  ke data 

kualitatif dengan skala 4, kemudian dideskripsikan  dan hasil 

deskripsi tersebut dijadikan sebagai dasar menilai kualitas 

model pembelajaran  BEBAS yang dikembangkan. Konversi 

data kuantitatif ke dalam kualitatif dengan skala 4 

menggunakan aturan yang  merupakan modifikasi dari aturan 

yang dikembangkan  oleh Sugiono (2003: 329 – 339). 

Kegiatan dalam tahap  analisis data sebagai berikut: 

1) Mengolah angket. 

2) Klasifikasi data. 

3) Tabulasi data. 

4) Menghitung frekuensi jawaban. 

5) Menghitung presentase jawaban siswa yang bertujuan 

untuk melihat besarnya persentase setiap jawaban dari 

pertanyaan sehingga data  yang diperoleh dapat dianalisis 

sebagai temuan. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase 

jawaban siswa per item adalah sebagai berikut:  

     (Sudjana, 2002: 64). 

Keterangan : 

%J in  = persentase pilihan jawaban. 

∑Ji   = jumlah responden yang memilih pilihan. 

N   = jumlah seluruh siswa. 

 

6) Memvisualisasikan data untuk memberikan informasi 

berupa data temuan dengan menggunakan  analisis data 



non statistik yaitu analisis yang dilakukan dengan cara 

membaca tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka 

yang tersedia. 

7) Menafirkan data, harga persentase setiap jawaban 

pertanyaan dalam angket dapat ditafsirkan  dengan 

menggunakan tafsiran harga persentase. 

8) Menghitung skor jawaban siswa. 

9) Menghitung persentase jawaban angket menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

     (Sudjana, 2002: 69). 

Keterangan : 

%X in = persentase angket. 

∑S   = jumlah skor jawaban. 

S maks = jumlah maksimum yang diharapkan. 

 

10) Menafsirkan persentase angket  untuk mengetahui 

kemampuan siswa  secara keseluruhan dengan 

menggunakan tafsiran Arikunto (2006: 155)  

 

3.5.5.3 Uji Normalitas 

Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidaknya 

maka kita uji data dengan uji normalitas.  Pengujian 

normalitas pada penelitian ini dengan menggunaan program 

SPSS 16. Langkah yang digunakan dengan mengklik menu 

Analyze, kemudian nonparametric Test, 1-sampel, dan One 

Sampel Kolmogarov-Smirnov Test. Data yang akan diuji 

terleak di kiri dan pindahkan ke kanan dengan tanda panah. 



Pada output  dapat dilihat pada baris paling bawah  dan 

paling kanan yang berisi Asymp.Sig.(2-tailed). Jika nilai di 

atas 0.05 maka distribusi data  dinyatakan memenuhi 

asumsi normalitas, dan jika nilainya di bawah 0.05 maka 

diinterpretasikan  sebagai data tidak normal. 

Berdasarkan hasil uji  didapat Asymp.Sig. (2-tailed) > 0.05 

untuk kelas coba sebesar 0.068 yang  berarti data tersebut 

berdistribusi normal, dan     untuk kelas kontrol Asymp.Sig. 

(2-tailed) didapat 0.085 yang berarti lebih dari 0.05 berarti 

data yang diperoleh pada kelompok kontrol berdistribusi 

normal. 

 

 3.5.5.4.. Uji-t (sampel mandiri) 

Menurut Sudijono (2007:284), menyatakan bahwa istilah 

sampel mandiri digunakan dengan alasan karena kelompok 

subyeknya berbeda.  Perbedaan rata-rata dari kedua 

kelompok baik kelompok coba maupun kelompok kontrol 

dalam suatu eksperimen dapat diketahui dengan 

menggunakan uji-t, dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

T0  

Keterangan: 

T0 = t hasil perhitungan 

M1 = Mean hasil belajar kelompok coba 

M2= Mean hasil belajar kelompok kontrol 



SEM1-M2 = Standar kesalahan perbedaan dua mean 

Bila t hitung lebih besar dari pada harga kritik “t” yang 

tercantum pada tabel nilai kritis t (diberi lambang t1), maka 

hipotesis nilai yang nantinya dirumuskan tidak adanya 

perbedaan mean dari kedua sampel, ditolak dan berarti 

bahwa perbedaan mean dari kelompok sampel tersebut 

diatas adalah perbedaan yang signifikan. Untuk  

perhitungan analisis Uji-t ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 16.0  for windows. 

Berdasarkan hasil uji-t diperoleh Asymp.Sig. (2-tailed) 

untuk kelas coba sebesar 0.003 < 0.05 maka ada perbedaan 

rata-rata antara skor akhir kelas coba dengan kelas kontrol. 


