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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Populasi/ Sampel Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMKN 12 Bandung yang beralamat di Jl. Pajajaran 

No. 92 Telp./ Fax 022-6038055, Bandung 40173.  

2. Subjek Populasi/ Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas X.D Program Studi 

Teknologi Pesawat Udara SMKN 12 Bandung Tahun Ajaran 2013/2014 yang 

berjumlah 27 siswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012, hlm.124). Teknik 

ini cocok digunakan dalam penelitian karena jumlah populasi yang relatif kecil. 

 

B. Waktu dan Prosedur Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 20 minggu (April s/d September 2014) 

dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir penelitian. 

2. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 3.1 

sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

Langkah – langkah kegiatan yang dilakukan pada alur penelitian yaitu 

sebagai berikut : 

Pada tahap persiapan penelitian : 

a. Studi pendahuluan, yaitu mewawancarai guru mata pelajaran terkait hal-hal 

yang berhubungan dengan proses kegiatan belajar mengajar pada mata 

pelajaran alat ukur listrik ohm meter. Hal-hal yang diwawancarai meliputi 

penggunaan metode, media dan alat evaluasi yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. 
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b. Studi literatur, pada kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh teori yang 

akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti yaitu dengan 

mengumpulkan teori-teori dari berbagai sumber. 

c. Menentukan sampel penelitian, pada kegitatan ini sebelumnya menentukan 

populasi terlebih dahulu kemudian menentukan sampel yang akan digunakan 

untuk diteliti. 

d. Penyusunan rencana pembelajaran yaitu, membuat RPP sesuai dengan 

kompetensi dasar yang akan dipelajari, dalam penelitian ini dibuat sebanyak 3 

RPP. Pada RPP tersebut terdapat rancangan media, metode dan alat evaluasi 

yang akan digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

e. Penyusunan instrumen penelitian, pada kegiatan ini membuat instrumen tes 

jenis tes objektif bentuk soal pilihan ganda sebanyak 45 soal.  

f. Uji coba instrumen, sebelum dilaksanakan uji coba instrumen terhadap 

lembar tes kognitif, terlebih dahulu dilakukan pengujian kelayakan instrumen 

penelitian. Pengujian kelayakan instrumen dilakukan untuk menilai apakah 

butir soal dalam lembar tes kognitif telah sesuai dengan kompetensi dasar 

serta telah mencapai indikator yang mencakup tujuan pembelajaran. Setelah 

merevisi butir soal pada lembar kognitif, selanjutnya adalah melakukan tahap 

uji coba instrumen terhadap butir soal pada lembar kognitif sebanyak 45 butir 

soal pilihan ganda. Tujuannya adalah untuk mengetahui butir soal yang valid 

dan tidak valid, serta menilai tingkat reliabilitas soal dan tingkat kesukaran 

soal. Uji coba instrumen tes kognitif dilakukan pada kelas X bengkel EPU 

yang berjumlah 27 orang peserta. Hasil jawaban akan dihitung dengan rumus 

statistika penelitian menggunakan Microsoft Excel 2007 dan dianalisis tingkat 

validitas, reliabilitas, daya beda dan daya sukarnya. Soal yang dinyatakan 

valid akan dijadikan soal pretest-posttest pada kelas eksperimen dan soal 

yang tidak valid akan dibuang. Dalam penelitian ini, soal yang valid sebanyak 

22 butir soal dari 45 butir soal yang di uji validitasnya 

Pada tahap pelaksanaan penelitian : 
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a. Pretest, pada kegiatan ini memberikan tes awal pada kelas eksperimen untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa.  

b. Treatment, pada kegiatan ini pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning melalui pendekatan scientific. 

c. Postest, pada kegiatan ini memberikan tes akhir pada kelas eksperimen untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan kognitif siswa.  

Pada tahap analisis data : 

a. Pengolahan data, pada kegiatan ini akan dilakukan beberapa perhitungan data 

untuk menjawab hipotesis, diantaranya adalah mengolah data hasil pretest 

dan postest, menganalisis hasil rata-rata pretest dan postest pada setiap kelas 

untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kognitif atau tidak (gain 

ternormalisasi), melakukan uji normalitas dan uji hipotesis. Pengolahan data 

dilakukan dengan menggunakan software microsoft excel 2007.                                           

b. Kesimpulan yaitu, memberikan kesimpulan berdasarkan temuan hasil 

penelitian. 

c. Pembuatan laporan. 

 

C. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Group 

Pretest-Posttest Design. Tahapan penelitiannya yaitu dengan melakukan satu kali 

pengukuran sebelum adanya perlakuan dan setelah diberikan perlakuan.  

Alur dari penelitian ini adalah dengan memberikan pretest kepada kelas 

eksperimen, kemudian dilanjutkan dengan pemberian perlakuan (treatment) yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning dengan 

pendekatan Scientific, kemudian dilanjutkan dengan memberikan posttest. Desain 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Keterangan : 

Pretest Treatment Protest 

O1 X O2 
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O1 : Tes awal (pretest) kepada kelas eksperimen, sebelum  proses 

pembelajaran menggunakan model Problem Based  Learning dengan 

pendekatan scientific dilakukan. 

X : Perlakuan (treatment) kepada kelas eksperimen berupa proses 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning dengan pendekatan scientific dilakukan. 

O2 : Tes akhir (posttest) kepada kelas eksperimen, yang dilakukan setelah   

proses pembelajaran menggunakan model Problem Based  Learning 

dengan pendekatan scientific dilakukan. 

 

 

 

D. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan  instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2012, hlm.11).  

Dan jenis penelitian yaitu eksperimen dengan desain pre-experimental 

design bentuk one group pretest-posttest design. Metode penelitian pre-

experimental belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh, karena masih 

terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel 

dependen atau variabel terikat. Jadi, hasil eksperimen yang merupakan variabel 

dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen atau 

variabel bebas. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan 

dampel tidak dipilih secara random (Sugiyono, 2012, hlm.111). 

Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan perlakuan kepada satu 

kelas yang menjadi kelas eksperimen dengan menerapkan model pembelajaran 



33 

 

 
Yusliadi Fanji Muslim, 2014 
Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning Dengan Pendekatan Scientific Pada 
Mata Pelajaran Basic Skill Epu Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Problem Based Learning dengan pendekatan Scientific dalam proses 

pembelajaran. Kemudian dari hasil Pretest dan Posttest tersebut akan diolah 

secara statistik dan menghasilkan hasil penelitian berupa angka-angka.  

 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari adanya salah 

pemaknaan dari setiap istilah yang digunakan dalam penelitian, dalam penelitian 

ini istilah-istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut : 

1. Belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Perubahan 

itu bersifat secara relatif konstan dan berbekas (Winkel, Riyanto, 2009, 

hlm.5) 

2. Kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka 

menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan 

untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan 

hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan 

untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi 

yang diharapkan ( Mendikbud, 2013, hlm.3) 

3. Di dalam pengajaran efektivitas berkenaan dengan pencapaian tujuan, 

dengan demikian analisis tujuan merupakan kegiatan pertama dalam 

perencanaan pengajaran  ( Poerwadarminta, 1994, hlm.32, http:// 

repository.upi.edu/1284/3/s_c0551_11995_chapter2.pdf) 

4. Keefektifan program pembelajaran ditandai dengan ciri-ciri yaitu, berhasil 

menghantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah 

ditetapkan, memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa 

secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional dan 

memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar ( Firman, 
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1987,http://eprints.ung.ac.id/4136/5/2012-1-87201-231408028-bab2-08082 

012125931.pdf) 

5. Tingkat efektivitas pembelajaran dapat  diukur dengan menghitung nilai 

rata-rata gain normalisasi (N-Gain) dari data skor pretest dan posttest 

dengan kriteria peningkatan hasil belajar dikatakan tinggi apabila memiliki 

batas gain>0,7 ; sedang apabila  memiliki batas 0,3 ≤ gain ≤ 0,7 ; rendah 

apabila memiliki batas gain < 0,3 (Savinainen & Scott, 2002, hlm.45). 

6. Pembelajaran dapat dikatakan tuntas apabila sekurang-kurangnya 75% dari 

jumlah siswa telah memperoleh nilai > 60 dalam peningkatan hasil belajar 

(Nurgana, 1985, hlm.63) 

7. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) memfokuskan pada 

siswa dengan mengarahkan siswa menjadi pembelajaran yang mandiri 

dan terlibat lansung secara aktif dalam pembelajran kelompok. Model 

ini membantu siswa untuk mengembangkan berpikir siswa dalam 

mencari pemecahan masalah melalui pencarian data sehingga diperoleh 

solusi untuk suatu masalah dengan rasional dan autentik ( Riyanto, 2009, 

hlm.288)  

8. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku, tingkah 

laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang 

kognitif, afektif dan psikomotoris ( Sudjana, 2011, hlm.3 ) 

9. Pendekatan ilmiah (Scientific Approach) adalah pendekatan pembelajaran 

pada kurikulum 2013 yang meliputi aspek mengamati, menanya, menalar, 

mencoba dan membentuk jejaring (Mendikbud, 2013, hlm.4). 

 

F. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. 

Variabel bebas adalah merupakan varibel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Pada penelitian 

ini yang menjadi variabel bebasnya (X) adalah : 

http://eprints.ung.ac.id/4136/5/2012-1-87201-231408028-bab2-08082%20012125931.pdf
http://eprints.ung.ac.id/4136/5/2012-1-87201-231408028-bab2-08082%20012125931.pdf
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 X1 = Penggunaan model pembelajaran problem based learning dengan 

pendekatan scientific pada matapelajaran basic skill epu.   

2. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, criteria, konsekuen. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari 

varibel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya (Y) adalah : 

Y1 =  Peningkatan kemampuan kognitif siswa kelas eksperimen pada 

matapelajaran basic skill epu.  

 

G. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012, hlm.148), mengemukakan bahwa instrumen 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. 

Instrumen yang digunakan adalah lembar test kognitif, lembar tes kognitif 

digunakan untuk penilaian aspek kognitif siswa, dengan diberikan pretest (tes 

awal) untuk mengukur kemampuan awal siswa pada kelas eksperimen kemudian 

diberikan posttest (tes akhir) untuk mengukur kemajuan dan peningkatan prestasi 

belajar siswa setelah diberikan treatment. Soal berbentuk pilihan ganda sebanyak 

22 soal. Pretest dan postest digunakan soal yang sama.  

 

H. Proses Pengembangan Instrumen  

1. Kriteria Instrumen Penelitian 

Kriteria instrumen penelitian harus valid dan reliabel, Menurut Sugiyono 

(2012, hlm.168), mengemukakan bahwa valid menunjukkan instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

Reliabel menunjukkan bila instrumen digunakan beberapa kali untuk 

megukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2012, 

hlm.168). 

2. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen 
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Pada penelitian ini, cara untuk menghitung validitas instrumen adalah 

dengan menghitung koefisien validitas menggunakan rumus Korelasi Product 

Moment sebagai berikut : 

 

 

 

      (Suharsimi Arikunto, 2010, hlm.213) 

Keterangan : 

 r = Koefisien antara variabel X dan variabel Y 

 X = Skor tiap item dari responden uji coba variabel X 

 Y = Skor tiap item dari responden uji coba variabel Y 

 N = Jumlah responden 

Interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi yang menunjukkan nilai 

validitas ditunjukkan oleh tabel 3.2 berikut : 

 

 

Tabel 3.2 Kriteria Validitas Soal 

 

(Arikunto, 2010, hlm.160) 

Setelah diketahui koefisien korelasi, selanjutnya dilakukan uji signifikansi 

untuk mengetahui validitas setiap item soal. Uji signifikansi dihitung dengan 

menggunakan uji t dengan rumus: 

   thitung = 
     

      
 
 

(Sugiyono, 2009, hlm.230) 

Keterangan:      thitung   = Hasil perhitungan uji signifikansi 

                          rxy   = Koefisien korelasi antara variable X dan variable Y, 

Koefisien Korelasi Kriteria Reliabilitas 

0,81 – 1,00 Sangat Tinggi  

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,41 – 0,60 Cukup 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 
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       dua variabel yang dikorelasikan 

          n   = Jumlah sampel penelitian 

Hasil perolehan thitung dibandingkan dengan ttabel pada derajat kebebasan 

(dk)= n-2 dan taraf signifikansi (         Apabila thitung>ttabel, maka item soal 

dinyatakan valid. Dan apabila thitung< ttabel maka item soal dinyatakan tidak valid. 

 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Untuk mengukur reliabilitas item pertanyaan dengan skor 1 dan 0 digunakan 

rumus K-R 20 (Kuder-Richardson) yaitu: 

     
 

   
  

       

   
  

(Arikunto, 2010, hlm.231) 

Keterangan ;   

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau soal 

Vt = Varians total 

P = Proporsi subjek yang menjawab benar pada item soal 

q  = 1-p 

 

Kemudian, harga varians total (Vt) dapat dicari dengan rumus sebagai 

berikut : 

    
    

     

 
 

 

(Arikunto, 2010, hlm.227) 

Keterangan:   

         = Jumlah skor total 

N        = Jumlah responden 

S        = Standar Deviasi 

S
2
       = Varians, selalu ditulis dalam bentuk kuadrat,  

             karena standar deviasi  kuadrat 

 

Dari hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan nilai dari tabel product 

moment.  Jika r11> rtabel maka instrumen tersebut reliabel sehingga dapat 

digunakan bagi penelitian selanjutnya. Sebaliknya jika r11< rtabel maka instrumen 

tersebut tidak reliabel. 
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 Adapun interpretasi derajat reliabilitas instrumen ditujukkan oleh tabel 3.3 

sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Kriteria Reliabilitas Soal 

Koefisien Korelasi Kriteria Reliabilitas 

0,81 – 1,00 Sangat Tinggi  

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,41 – 0,60 Cukup 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 

(Arikunto, 2010, hlm.75) 

c. Uji Tingkat Kesukaran 

Menurut Arikunto (2010: 208) bahwa “Analisis tingkat kesukaran 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut mudah atau sukar.” 

Indeks kesukaran (difficulty index) adalah bilangan yang menunjukkan 

sukar dan mudahnya suatu soal. Untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir 

soal digunakan persamaan: 

   P = 
 

  
 

      (Arikunto, 2010, hlm.208) 

Keterangan : 

            P = Indeks kesukaran 

           B = Banyaknya siswa yang menjawab benar 

          JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

 Indeks kesukaran diklasifikasikan sesuai dengan tabel 3.4 sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran Klasifikasi 

0,00  0,30 Soal Sukar 

0,31 – 0,70 Soal Sedang 

0,71 – 1,00 Soal Mudah 

(Arikunto, 2010, hlm.208) 

d. Uji Daya Pembeda 

Arikunto (2010, hlm.211) mengemukakan bahwa “Daya pembeda soal 

adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan peserta didik yang 
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berkemampuan tinggi (pandai) dengan peserta didik berkemampuan rendah 

(bodoh).” 

Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks 

diskriminasi, disingkat D. Indeks diskriminasi (daya pembeda) berkisar antara 

0,00 sampai 1,00. 

Untuk mengetahui daya pembeda pada soal perlu dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1) Mengurutkan skor total masing-masing siswa dari yang tertinggi sampai 

yang terendah. 

2) Membagi dua kelompok yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. 

3) Menghitung soal yang dijawab benar dari masing-masing kelompok pada 

butir soal. 

4) Mencari daya pembeda (D) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

   D = 
  

  
  

  

  
 

(Arikunto, 2010, hlm.213) 

Keterangan:  D     = Daya pembeda 

   = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB    = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

   = Banyaknya peserta tes kelompok atas  

   = Banyaknya peserta tes kelompok  bawah 

 

Adapun kriteria indeks daya pembeda dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai 

berikut : 

Tabel 3.5 Klasifikasi Indeks Daya Pembeda 

Indeks Daya Pembeda Klasifikasi 

0,00 – 0,20 Jelek 

0,21 – 0,40 Cukup 

0,41 – 0,70 Baik 

0,71 – 1,00 Baik Sekali 

Negatif Tidak Baik, Harus Dibuang 

(Arikunto, 2010, hlm.218) 
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I. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.  Interview (wawancara) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2012, 

hlm.188). Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur  kepada 

guru mata pelajaran basic skill epu. 

 

2. Teknik Dokumentasi  

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari 

arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Menurut 

Arikunto (2006, hlm.132), teknik dokumentasi yaitu “mencari  data mengenai hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya”.Pada penelitian ini teknik dokumentasi 

dilakukan untuk mengumpulkan data nilai siswa tahun lalu, silabus mata pelajaran 

dan foto penelitian dilapangan. 

 

3. Tes 

Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukursesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang telah 

ditentukan (Suharsimi Arikunto, 2010, hlm.53). Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes prestasi (achievement test), yaitu tes yang digunakan 

untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. 

4. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan informasi  dengan memanfaatkan 

literature yang relevan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara membaca, 
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mempelajari, menelaah, mengutip pendapat dari berbagai sumber berupa buku, 

diktat, skripsi, internet, surat kabar, dan sumber lainnya. 

 

J. Teknik  Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data terkumpul, dengan cara mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab perumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis (Sugiyono, 2011, hlm.207). 

1. Data Pretest Dan Postest 

Data Pretest merupakan data sebelum perlakuan (treatment), dan data 

Posttest merupakan data setelah diberikan perlakuan (treatment).  Kemudian  

dapat diketahui peningkatan (gain) setelah penggunaan model pembelajaran 

problem based learning  pada matapelajaran basic skill epu. Selisih gain antara 

kedua kelas tersebut menjadi salah satu indikator efektifitas penggunaan model 

pembelajaran problem based learning  . 

a. Pemeriksaan hasil tes 

Pemeriksaan hasil tes setiap siswa dilakukan dengan memberi skor pada 

lembar jawaban. Setelah penskoran tiap butir jawaban, langkah 

selanjutnya adalah menjumlahkan skor yang diperoleh oleh masing-

masing siswa dan mengkonversinyadalam bentuk nilai dengan rumus 

berikut : 

                   

             
       

b. Analisis gain normalisasi 

Analisis gain normalisasi dilakukan setelah hasil dari pretest dan posttest 

didapatkan. Rumus indeks gain ternormalisasi menurut Meltzer (2002 , 

hlm.183) yaitu : 

                 
                          

                           
  



42 

 

 
Yusliadi Fanji Muslim, 2014 
Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning Dengan Pendekatan Scientific Pada 
Mata Pelajaran Basic Skill Epu Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Tingkat perolehan gain skor ternormalisasi dikategorikan ke dalam tiga 

kategori, yaitu : 

g-tinggi : dengan (<g>) > 0,7 

g-sedang  : dengan 0,7 > (<g>) > 0,3 

g-rendah : dengan (<g>) < 0,3           

                                   (Savinainen & Scott, 2002, hlm.45) 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kondisi data apakah 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk mendapatkan data yang berdistribusi 

normal maka digunakan uji distribusi chi kuadrat (X
2
).  

Langkah-langkah pengujian normalitas data dengan Chi Kuadrat adalah 

sebagai berikut (Sugiyono, 2012: 172) : 

a. Merangkum data seluruh variabel yang akan diuji normalitasnya. 

b. Menentukan  jumlah Kelas Interval 

c. Menentukan panjang interval kelas 

  Panjang Kelas = 
                           

                         
    

   (Sugiyono, 2012, hlm.172) 

d. Menyusun tabel distribusi frekuensi, yang sekaligus merupakan tabel 

penolong untuk menghitung harga Chi Kuadrat. Berikut ini tabel distribusi 

frekuensi dan tabel penolong untuk menghitung harga Chi Kuadrat hitung 

pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Tabel Penolong Menghitung Harga Chi 

        

Interval f0 fh f0 - fh
 

( f0 - fh )
2
            

 

  
 

Kelas Interval-1      

Kelas Interval-2      

Kelas Interval-3      

Kelas Interval-4      

Kelas Interval-5      

Kelas Interval-6      

Jumlah      
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e. Menghitung frekuensi yang diharapkan (fh), dengan cara mengalikan 

persentase luas tiap bidang kurva normal dengan jumlah anggota sampel. 

f. Memasukan harga-harga fh  ke dalam tabel kolom fh , sekaligus menghitung 

harga-harga ( f0 - fh 
)2  

 dan  
            

  
  , dan menjumlahkannya. Harga   

            

  
 adalah merupakan harga Chi Kuadrat (x

2
) hitung. 

g. Membandingkan harga Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat Tabel. 

Bila harga Chi Kuadrat lebih kecil ( ) dari harga Chi Kuadrat tabel, maka 

distribusi data dinyatakan normal, dan bila lebih besar (>) dari harga Chi 

Kuardrat tabel, maka dinyatakan tidak normal. 

3. Uji Hipotesis 

Rumusan t-test yang digunakan untuk menguji hipotesis deskritif satu 

sampel ditunjukan pada Rumus dibawah ini: 

t = 
    
 

  

 

 (Sugiyono, 2012, hlm.236) 

Keterangan :  

t =  nilai t yang di hitung 

x  = nilai rata-rata 

µo = nilai yang di hipotesiskan 

s = simpangan baku sampel 

n = jumlah anggota sampel 

Setelah melakukan perhitungan uji t, selanjutnya dibandingkan dengan nilai 

t tabel. Jika dilihat dari statistic hitung (thitung) dengan statistik tabel (ttabel), maka 

penarikan kesimpulan ditentukan dengan aturan sebagai berikut : 

Jika : thitung    ttabel H1 diterima dan H0 ditolak 

 thitung   ttabel  H1  ditolak dan H0  diterima. 

ttabel didapat pada taraf nyata 0,05 dengan derajat kebebasan (dk) pada 

jumlah sampel yang berbeda dan varian yang homogen yaitu, dk = n1 + n2 – 2. 

x
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