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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Langkah-Langkah Penelitian 

 

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu bentuk upaya persiapan 

sebelum melakukan penelitian yang sifatnya sistematis yang meliputi 

perencanaan, prosedur hingga teknis pelaksanaan dilapangan. Hal ini 

dimaksudkan agar dalam penelitian yang akan dilaksanakan dapat berjalan 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun langkah-langkah yang 

penulis lakukan secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

1. Persiapan Pengajuan Judul 

Langkah awal yang pertama dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan permasalahan guna 

pengajuan judul. Setelah menemukan masalah maka peneliti mengajukan 

dua alternatif judul kepada dosen pembimbing akademik, setelah salah 

satu judul disetujui, maka pada tanggal 23 November 2013 judul diajukan 

kepada Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada saat itu juga disetujui dan 

sekaligus menetapkan dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi. 
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2. Penelitian Pendahuluan 

Setelah mendapatkan surat izin penelitian pendahulan dari Dekan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung No. 

266/UN26/3/PL/2013 maka peneliti mulai melaksanakan penelitian 

pendahuluan di SMP Negeri 1 Jati Agung Kabupaten  Lampung Selatan.  

 

Penelitian pendahuluan ini dimaksudkan untuk mengetahui lokasi, dan 

keadaan tempat penelitian, untuk mendapatkan data-data dan serta 

gambaran secara umum tentang berbagai masalah yang akan diteliti dalam 

rangka menyusun proposal penelitian ini yaitu, “Pengaruh pemberian 

penguatan oleh guru terhadap hasil belajar pendidikan kewarganegaraan 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jati Agung Kabupaten  Lampung Selatan 

TP  2012/2013”, yang ditunjang dengan beberapa litelatur serta arahan 

yang diberikan oleh dosen pembimbing kepada peneliti.  

 

Hasil penelitian tersebut dibuat menjadi proposal penelitian untuk 

diseminarkan. Seminar proposal dilakukan pada tanggal  10 April 2013. 

Tujuan diseminarkan proposal ini adalah untuk mendapatkan masukan-

masukan saran dan kritik dari dosen pembimbing dan dosen lainnya serta 

teman-teman mahasiswa untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini. 

Setelah seminar proposal selesai dilaksanakan, peneliti kemudian 

melakukan perbaikan berdasarkan saran dan masukan dari dosen 

pembimbing dan dosen pembahas. 

 

 



36 
 

3. Pengajuan Rencana Penelitian 

Rencana penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan, maka 

dilaksanakanlah seminar proposal setelah malalui proses konsultasi/ 

bimbingan dan perbaikan-perbaikan proposal dari pembimbing I dan 

pembimbing II, maka seminar proposal dilaksanakan pada tanggal 10 

April 2013, yang bertujuan untuk mendapatkan masukan, saran-saran dan 

kritik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Setelah kegiatan seminar 

proposal, selanjutnya peneliti melakukan perbaikan yang sesuai dengan 

masukan dan saran-saran pada saat seminar proposal tersebut, dari dosen 

pembahas II dan dosen pembahas I.  

 

4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data 

Sesuai dengan alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam 

penelitian ini, maka penulis mempersiapkan angket yang akan diberikan 

kepada responden yang berjumlah 40 siswa dengan jumlah pertanyaan 

sebanyak 20 item soal dengan 3 (tiga) alternatif jawaban. Adapun 

langkah-langkah dalam pembuatan angket ini adalah sebagai berikut: 

a. Membuat kisi-kisi soal tentang Pengaruh pemberian penguatan oleh 

guru terhadap hasil belajar pendidikan kewarganegaraan siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Jati Agung Kabupaten  Lampung Selatan TP  

2012/2013. 

b. Mengkonsultasikan angket kepada Pembimbing I dan Pembimbing II. 

c. Setelah angket tersebut disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing 

II, angket disebarkan kepada responden.  
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d. Setelah mendapat persetujuan dari Pembimbinng I dan Pembimbing 

II, peneliti mengadakan uji coba angket kepada sepuluh orang sebagai 

responden di luar sampel yang sebenarnya. 

 

5. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian di lapangan dengan membawa surat izin penelitian 

dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

dengan Nomor: 2911/UN26/3/PL/2013 setelah mendapat surat pengantar 

dari Dekan, selanjutnya peneliti mengadakan penelitian yang 

dilaksanakan pada tanggal 10-13 Mei 2013.  

 

B.  Metode Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan deskriptif korelasional dengan 

pendekatan ex post facto dan survei. 

Menurut Nawawi, Martini (1996: 73) “metode deskriptif dapat diartikan 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan 

menggambarkan/ melukiskan keadaan objek penelitian pada saat 

sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan 

fakta-fakta (fact finding) sebagaimana keadaan sebenarnya”. 

 

Berdasarkan jenis masalahnya maka digunakan pendekatan ex post facto dan 

survei. Menurut Sugiono (2004: 7) ”penelitian dengan pendekatan ex post 

facto merupakan penelitian yang meneliti peristiwa yang telah terjadi dengan 

menurut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan 

kejadian tersebut”. Sedangkan pendekatan survey menurut Nawawi, Martini 

(1996: 75) ”survey bersifat menyeluruh dan meluas dalam mengungkapkan 
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masalahnya, tanpa mengkhususkan perhatiannya pada gejala atau aspek 

tertentu di dalamnya”. 

 

C. Populasi dan Sampel 

 
Menurut Sugiono (2004: 72) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. 

 

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

Agung Kabupaten Lampung Selatan TP 2012/2013 sebanyak 4 kelas dengan 

jumlah siswa keseluruhan adalah 158  siswa.  

 

Tabel 3.1 Jumlah Siswa Kelas VIII  SMP Negeri 1 Jati Agung Kabupaten  

Lampung Selatan TP 2012/2013 
 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah Siswa 

1 VIII A 18 21 39 

2 VIII B 15 25 40 

3 VIII C 20 20 40 

4 VIII D 16 23 39 

Jumlah 69 89 158 

 Sumber: Tata usaha SMP Negeri 1 Jati Agung 

 

D. Tekhnik Sampling 

Apabila subjek kurang dari seratus, lebih baik diambil semuanya sehingga 

penelitian tersebut menjadi penelitian populasi. Selanjutnya bila jumlah subjek 
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penelitian lebih besar dari seratus maka diambil antara 10%-15% atau 20%-

25%. (Suharsimi Arikunto, 1986: 107) 

 

Mengingat keadaan populasi, maka sampel dalam penelitian ini adalah 

menggunakan sampel dari beberapa populasi, yaitu diambil 25% dari masing-

masing kelas yang menjadi sampel. 

waxJumlahSisR
100

25


 

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Penelitian Pada Siswa SMP Negeri 1 Jati Agung   

Kabupaten Lampung Selatan TP 2011/2012 
 

No Kelas Jumlah Sampel 

1 VIII A 39 10 

2 VIII B 40 10 

3 VIII C 40 10 

4 VIII D 39 10 

Jumlah 158 40 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan TP 2012/2013 sebanyak 4 kelas dengan jumlah 

siswa keseluruhan adalah 158  siswa. Sampel diambil 25% dari populasi yaitu 

40 orang. 

E. Variabel Penelitian 

 
Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Bebas (Variabel Independent) 

Yaitu pemberian penguatan oleh guru (X) 
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2. Variabel Terikat (Variabel Dependent) 

Yaitu hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas VIII (Y) 

F. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

 

1. Definisi Konseptual Variabel 

Definisi konseptual diperlukan dalam penelitian karena definisi itu akan 

mempertegas masalah apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini 

membahas sebagai berikut: 

1) Pemberian penguatan adalah umpan balik yang diberikan guru sebagai 

suatu bentuk penghargaan untuk memperkuat perilaku yang 

diinginkan dan memberi hukuman/ memadamkan perilaku yang tidak 

diinginkan.     

2) Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran dalam bentuk simbol atau nilai.   

 
2. Definisi Operasional Variabel 

     Definisi konseptual variabel dalam penelitian ini adalah: 

1) Pemberian penguatan oleh guru  

Pemberian penguatan oleh guru dalam penelitian ini adalah penilaian 

siswa terhadap guru  dalam memberikan rangsangan atau semacam 

penghargaan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan 

memberi hukuman/ memadamkan perilaku yang tidak diinginkan.  

 
Indikator-indikator yang dapat mengukur Pemberian penguatan yaitu: 

a. Penguatan Positif 

b. Penguatan Negatif 
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2) Hasil belajar pendidikan kewarganegaraan  

Hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan adalah kemampuan siswa 

dalam menguasai materi pendidikan kewarganegaraan setelah 

mengikuti proses pembelajaran dalam bentuk simbol atau nilai, 

dengan kriteria:  

a. Kognitif 

b. Afektif 

G. Rencana Pengukuran Varibel 

 
1. Pemberian penguatan pengukurannya dilakukan melalui  

skor yang berskala 3 nilai pengukuran efektif, cukup efektif dan kurang 

efektif melalui indikator yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. 

 

2. Hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan diukur melalui skor yang 

berskala 3 nilai pengukuran yaitu tinggi, sedang, rendah melalui  indikator 

yaitu kognitif dan afektif. 

 

Hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan dalam bentuk sikap diukur 

dengan menggunakan tes sikap dengan skala guttman, dimana responden 

diminta mengisi angket yang berisi pertanyaan dan pernyataan yang telah 

disediakan alternatif jawaban sehingga responden hanya perlu memilih 

jawaban yang tersedia. 
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H. Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 

1. Teknik Pokok 

 

a. Angket/ Kuesioner  

Teknik pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

angket. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

pemberian penguatan dan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan. 

Skala pengukuran untuk data ini adalah interval sehingga kuesioner 

yang digunakan berbentuk semantic differential. 

 
Angket dalam penelitian ini dipakai karena data yang diperlukan 

adalah angka-angka yang berupa skor nilai, untuk memperoleh data 

utama dan dianalisis. Dalam setiap tes memiliki tiga alternatif jawaban 

dan masing-masing mempunyai bobot atau skor nilai yang berbeda. 

Menurut Mohammad Natsir (1999:404) “skor yang diberikan adalah: 

a. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan diberikan skor 3 

b. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan diberikan skor 

2 

c. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan diberikan skor 1 

 
b. Tes Sikap 

 

Hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan dalam bentuk sikap diukur 

dengan menggunakan tes sikap dengan skala guttman, dimana 

responden diminta mengisi angket yang berisi pertanyaan dan 
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pernyataan yang telah disediakan alternatif jawaban sehingga 

responden hanya perlu memilih jawaban yang tersedia 

 

2. Teknik Penunjang 

 

a. Observasi 

Yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek/ orang, benda atau 

kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi 

dengan individu-individu yang diteliti. Dalam hal ini peneliti tidak 

melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau 

organisasi yang diamati. 

 
b. Teknik Wawancara  

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan  

menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian baru dilakukan 

wawancara dengan responden mengenai masalah yang diteliti yaitu 

pengaruh pemberian penguatan oleh guru terhadap hasil belajar 

pendidikan kewarganegaraan. 

 
c. Teknik Dokumentasi  

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait 

dengan jumlah siswa, nilai mid semester siswa dan keadaan SMP 

Negeri 1 Jati Agung  Kabupaten Lampung Selatan. 
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I. Pelaksanaan Uji Coba Angket 

 

1. Analisis Validitas Angket 

Untuk mengatasi uji validitas angket diadakan melalui kontrol langsung 

terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator variabel yang 

disesuaikan dengan maksud dan isi butir soal yang dilakukan melalui 

korelasi angket dengan berkonsultasi kepada pembimbing. 

 
Guna mengetahui validitas angket, penulis melakukan konsultasi kepada 

beberapa dosen khususnya dan terutama dengan dosen pembimbing I dan 

pembimbing II setelah dinyatakan valid maka angket tersebut dapat 

digunakan sebagai alat pengukur data ini. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Sebuah alat ukur akan dapat dinyatakan baik apabila mempunyai 

reliabilitas yang baik pula, yaitu ketepatan suatu alat ukur. Hal ini 

dimaksudkan bahwa ketepatan alat ukur ini akan sangat berpengaruh 

dalam menentukan layak tidaknya suatu alat ukur untuk digunakan sebagai 

alat pengumpul data. Untuk mengetahui reliabilitas angket yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti mengadakan uji coba angket 

kepada 10 orang  di luar responden. Pengolahan data tentang uji coba 

angket ini digunakan rumus Product Moment, yang kemudian dilanjutkan 

dengan rumus Spearman Brown.  

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 170) “Uji reliabilitas merupakan suatu 

instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 
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pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik sehingga mampu 

mengungkap data yang bisa dipercaya”. 

 

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam upaya untuk 

menguji reliabilitas angket dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Mengadakan uji coba angket  kepada 10 orang di luar responden di  

SMP Negeri 1 Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan di luar 

responden sebenarnya.  

b. Dari hasil uji coba angket tersebut dikelompokkan ke dalam item 

ganjil dan item genap.  

c. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan rumus Product 

Moment, yaitu:  

 

Tabel 3.3 Distribusi Hasil Uji Coba Angket  Dari 10 Orang 

Responden Di Luar Sampel Untuk Item Soal Kelompok 

Ganjil (X) 
 

No 

Resp 

Nomor Item Soal Kelompok Ganjil (X) Skor 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19  

1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 26 

2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 27 

3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 22 

4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 24 

5 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 25 

6 3 3 1 1 2 3 2 3 1 3 22 

7 3 1 1 1 2 3 2 3 1 3 20 

8 2 1 3 1 2 1 2 1 3 2 18 

9 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 24 

10 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 27 

  Sumber: Analisis Data Hasil Uji Coba Angket Tahun 2013 
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Tabel 4 menjelaskan distribusi hasil uji coba angket dari 10 responden di 

luar sampel untuk item soal kelompok ganjil (X). Dapat diketahui jumlah 

skor yang diperoleh cukup bervariasi.  

 

Tabel 3.4 Distribusi Hasil Uji Coba Angket  Dari 10 Orang Responden 

Di Luar Sampel Untuk Item Soal Kelompok Genap (Y) 

No 

Resp 

Nomor Item Soal Kelompok Genap (Y) Skor 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20  

1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 23 

2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 22 

3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 19 

4 3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 25 

5 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 23 

6 3 1 3 3 2 3 2 3 2 2 24 

7 3 1 2 2 3 1 2 3 2 3 22 

8 1 1 2 2 2 3 2 1 3 3 20 

9 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 20 

10 3 1 3 3 2 3 1 2 2 3 23 

  Sumber: Analisis Data Hasil Uji Coba Angket Tahun 2013 

 

Tabel 5 menjelaskan tentang distribusi hasil uji coba angket  dari 10 orang 

responden di luar sampel untuk item soal kelompok genap (Y). Dengan 

jumlah soal sebanyak 20 pertanyaan yang terdiri dari tiga indikator. 

Selanjutnya hasil pengolahan masing-masing nomor item soal kelompok 

ganjil dan item soal kelompok genap didistribusikan ke dalam tabel kerja 

untuk memudahkan analisis data bagi peneliti. Data tersebut 

didistribusikan pada tabel 6 berikut ini: 

 

Tabel 3.5  Distribusi Antara Item Soal Kelompok Ganjil (X) dan Item 

Soal Kelompok Genap (Y) 

No Resp X Y X
2 

Y
2 

XY 

1 26 23 676 529 598 

2 27 22 729 484 594 

3 22 19 484 361 418 

4 24 25 576 625 600 

5 25 23 625 529 575 
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6 22 24 484 576 528 

7 20 22 400 484 440 

8 18 20 324 400 360 

9 24 20 576 400 480 

10 27 23 729 529 621 

Jumlah 235 221 5603 4917 5214 

Sumber: Analisis Data Hasil Uji Coba Angket Tahun 2013 

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui: 

X = 235  

Y = 221 

X
2 

= 5603 

Y
2 

= 4917 

XY = 5214 

 
Berdasarkan data yang diperoleh di atas, maka untuk mengetahui 

reliabilitas, selanjutnya dikorelasikan dan diolah dengan rumus Product 

Moment sebagai berikut: 
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  1.488449175,55225603

5,51935214




XYr  

  9,325,80

5,20
XYr  

45,2648

5,20
XYr    

 
46,51

5,20
XYr  

 39,0XYr  

Langkah selanjutnya adalah mencari realiabilitas alat ukur ini maka 

dilanjutkan dengan penggunaan rumus Spearman Brown agar diketahui 

koefisien seluruh item dengan langkah sebagai berikut: 

 

gg

gg

XY
r

r
r




1

2
 

 
39,01

39,02


XYr  

39,1

78,0
XYr  

56,0XYr   

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, kemudian peneliti 

mengkorelasikan dengan kriteria reliabilitas menurut Manase Malo 

(1989:139)  sebagai berikut: 

0, 90 – 1,00 = reliabilitas tinggi. 

0,50 – 0, 89 = reliabilitas sedang. 

0,00 – 0, 49 = reliabilitas rendah. 
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Hasil analisis yang telah dilakukan di atas menunjukkan bahwa item 

pertanyan mengenai Pengaruh pemberian penguatan oleh guru terhadap 

hasil belajar pendidikan kewarganegaraan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Jati Agung Kabupaten  Lampung Selatan TP  2012/2013 menunjukkan 

angka koefisien reliabilitas 0,56, korelasi tersebut termasuk korelasi 

sedang. Berdasarkan reliabilitas di atas, maka angket tersebut dapat 

dipergunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

selanjutnya.  

 

J. Tekhnik Analisis Data 

 
 
Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data. Dalam 

penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-

kata dalam kalimat serta angka dalam kalimat secara sistematis. Selanjutnya 

disimpulkan untuk mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan 

rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (2005: 39) yaitu: 

I = 
K

NRNT 
 

Dimana: 

I = Interval 

NT = Nilai Tertinggi 

NR = Nilai Terendah 

K = Kategori 

 

Penelitian ini menggunakan suatu analisis deskriptif dengan menggunakan 

rumus Chi Kuadrat, yaitu: (Sudjana, 1996: 280) 



50 
 

 

ij

ijij
B

ji

K

LJ E

EO
x

2

2



 

 

Keterangan: 

2x    = Chi Kuadrat 




B

ji

= Jumlah baris 




K

LJ

= Jumlah kolom 

ijO   = Banyak data yang diharapkan terjadi 

ijE   = Banyak data hasil pengamatan 

 

Dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika 2x  hitung lebih besar atau 2x  tabel dengan taraf signifikan 5% maka 

hipotesis diterima 

b. Jika 2x  hitung lebih kecil atau 2x  tabel dengan taraf signifikan 5%  maka 

hipotesis ditolak 

 

Selanjutnya data diuji dengan rumus koefisien kontingensi, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian penguatan terhadap hasil 

belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan TP 2012/2013. 
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Keterangan: 

C   = Koefisien kontingensi 

2x  = Chi kuadrat 

n   = Jumlah sampel. (Sudjana, dalam Wulandari, 2009: 49) 

 

Agar harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajad 

asosiasi faktor-faktor maka harga C dibandingkan dengan koefisien 

kontingensi maksimum. Harga C maksimum dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: (Sutrisno Hadi, 2005:317) 

Cmaks 
m

m 1


 

Keterangan: 

Cmaks = koefisien kontingensi maksimum 

m        = harga minimum antara banyak baris dan kolom dengan kriteria uji 

pengaruh makin dekat harga C maksimum maka  makin besar 

derajad asosiasi antar faktor. (Sutrisno Hadi, 1989: 317) 

 

klasifikasi atau pengkategorian : 

0,55 – 0,81 = kategori tinggi 

0,28 – 0,54 = kategori sedang 

0,00 – 0,27 = kategori rendah 

 

 

 


