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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Metode penelitian 

merupakan prosedur dan langkah kerja. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian eksperimen semu. Adapun desain penelitian ini menggunakan “The 

Randomized Prates-pascates Control Desain”. Metode ini membagi penelitian 

menjadi dua, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tujuan 

pengambilan eksperimen untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun 

sebuah metode penelitian bertujuan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran 

atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan (Kosasih dan Wawan, 2012:195). 

 

B. Desain 

Tabel 3.1 

Desain Metode Penelitian Eksperimen 

Kelompok Tes Awal Perlakuan Tes Akhir 

E O1 X1 O2 

K O3  O4 

(Sugiyono, 2008:112) 

Keterangan: 

E : Kelas Eksperimen 

K : Kelas Kontrol 

O1 : Tes Awal Kelas Eksperimen 

O2 : Tes Akhir Kelas Eksperimen 

X1 :Perlakuan pada kelompok eksperimen berupa pembelajaran dengan 

menggunakan model PBM 

O3 : Tes Awal Kelas Kontrol 

O4 : Tes Akhir Kelas Kontrol 
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Dalam desain ini terdapat kedua kelompok yang dipilih secara random, kemudian 

diberi tes awal dengan tes yang sama (O1 dan O3). Kemudian kelompok E 

sebagai kelas Eksperimen diberi perlakuan khusus yaitu penerapan model 

Pembelajaran Berbasis Masalah dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi (X). 

Sementara itu, kelompok K sebagai kelas Kontrol tidak diberi perlakuan khusus 

tetapi pembelajaran tetap dilakukan secara optimal sebagaimana pembelajaran 

biasa dengan menggunakan buku teks. Setelah itu, kedua kelompok diberi tes 

yang sama sebagai tes akhir (O2 dan O4). Hasil dari keduanya kemudian 

dibandingkan atau diuji perbedaannya. Perbedaan yang signifikan antara kedua 

hasil tes akhir pada kelompok eksperimen dan kelompokm kontrol menunjukan 

pengaruh dari perlakuan yang diberikan. 

 

C. Sumber Data 

1. Populasi 

Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek 

atau obyek itu (Sugiyono, 2008:117). Populasi yang dijadikan objek dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa SMP kelas VII Semester II SMP Kartika XIX-

2 Bandung Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

2. Sampel 

Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (Sugiyono, 2008:118). Yang menjadi sampelnya adalah dua kelas 

dari seluruh kelas VII yang ada di SMP Kartika Chandra, VII-B sebagai kelas 

eksperimen dan VII-A sebagai kelas kontrol. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan cara membuat undian nama dari setiap kelas yang akan dilakukan 

penelitian. 
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D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati (Sugiyono, 2008:148). Instrumen dalam penelitian ini, 

meliputi instrumen perlakuan dan instrumen pengumpulan data. Lebih lanjut 

penjelasan mengenai instrumen dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai 

berikut. 

1. Instrumen Perlakuan 

Instrumen perlakuan adalah alat yang digunakan untuk memberikan perlakuan 

dalam penelitian. Instrumen perlakuan dalam penelitian ini adalah Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP merupakan acuan peneliti dalam proses 

belajar mengajar. Proses belajar yang ideal adalah proses pembelajaran yang telah 

direncanakan sebelumnya. 

 

Dengan menyusun RPP, diharapkan kegiatan  belajar mengajar dapat lebih 

optimal. Mengingat rencana pembelajaran adalah rancangan pembelajaran yang 

digunakan dalam menyajikan suatu bahan pembelajaran dengan memperhatikan 

tujuan, pemilihan bahan, metode, teknik, dan alat evaluasi. 

a. Perencanaan 

Hal yang penulis lakukan dalam menyusun perencanaan pembelajaran adalah 

membuat RPP. RPP diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar. Dalam RPP terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, tujuan pembelajaran, dan hal lain yang dapat menunjang 

pembelajaran. Dalam RPP ini disajikan kebutuhan yang relevan dengan 

pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa, yaitu menulis teks 

eksplanasi. 

 

RPP yang penulis rumuskan yaitu untuk pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar di kelas VII SMP Kartika Chandra XIX-2 Bandung sebagai kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 
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b. Pelaksanaan 

Setelah RPP disusun, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan proses 

belajar mengajar sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Adapun langkah-

langkahnya yaitu mengadakan prates, menyajikan materi dan memberikan 

perlakuan, dan mengadakan pascates. 

1) Pelaksanaan Prates 

Langkah pertama dalam pelaksanaan pembelajaran ini adalah mengadakan 

prates. Hal ini dimaksudkan agar penulis memperoleh data hasil menulis teks 

eksplanasi siswa sebelum mendapatkan perlakuan menulis teks eksplanasi 

dengan menggunakan model PBM. 

2)  Penyajian Materi dan Pemberian Perlakuan 

Setelah dilaksanakan prates, kegiatan selanjutnya adalah menyajikan materi 

dan pemberian perlakuan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam 

RPP. Penyajian materi ini dilaksanakan dengan memberikan penjelasan 

mengenai teks eksplanasi. Materi ini disajikan dalam bentuk media ceramah 

dan gambar. Selanjutnya, pemberian perlakuan kepada siswa, yaitu dengan 

menggunakan model PBM. Siswa diberi pemaparan keterkaitan model PBM 

dengan menulis teks eksplanasi. Pikiran siswa diarahkan pada stimulus yang 

diberikan sehingga siswa mulai memahami bagaimana menulis teks eksplanasi. 

3) Pelaksanaan Pascates 

Pelaksanaan pascates merupakan langkah akhir dari kegiatan-kegiatan 

sebelumnya. Siswa diberikan pascates untuk mengetahui keberhasilan 

pembelajaran yang sudah dilakukan. Pelaksanaan pascates ini sama dengan 

waktu dan siswa pelaksanaan prates. 

 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat yan digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam suatu penelitian. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini 

berupa soal, lembar observasi, dan daftar pertanyaan. 

a. Soal yang digunakan yaitu berupa tes subjektif kemampuan menulis teks 

eksplanasi. Format tes tersebut adalah sebagai berkut. 
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1) Kelas Eksperimen 

Prates  

Buatlah teks eksplanasi dengan ketentuan dibawah ini: 

a) Ketentuan jumlah kata 150-300 

b) Tema karangan “Bencana Alam” 

 

Pascates 

Buatlah teks eksplanasi dengan ketentuan dibawah ini: 

a) Ketentuan jumlah kata 150-300 kata 

b) Tema karangan “ Bencana Alam” dengan memerhatikan gagasan dan 

ketentuan yang telah diberikan. 

 

2) Kelas Kontrol 

Prates 

Buatlah teks eksplanasi dengan ketentuan dibawah ini: 

a) Ketentuan jumlah kata 150-300 

b) Tema karangan “Bencana Alam” 

 

Pascates 

Buatlah teks eksplanasi dengan ketentuan dibawah ini: 

a) Ketentuan jumlah kata 150-300 kata 

b) Tema karangan “ Bencana Alam” dengan memerhatikan gagasan dan 

ketentuan yang telah diberikan. 

 

Beberapa aspek yang dinilai dalam tes menulis teks eksplanasi antara lain: (1) 

diksi (pemilihan kata); (2) ejaan dan tanda baca; (3) kalimat efektif; (4) kohesi dan 

koherensi paragraf; (5) kesesuaian judul dengan isi; (6) isi teks eksplanasi. 

 

Hasil kerja siswa berupa teks akan dinilai berdasarkan pada aspek penilaian tes 

keterampilan menulis teks eksplanasi sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 

Kriteria Aspek Penilaian Tes Keterampilan Menulis Teks Eksplanasi 

Penilaian Subjektif 

No 
Apek yang 

Dinilai 
Skor Bobot 

Kriteria 

Soal 

Total 

Skor 

Aspek Kebahasaan 

1. Diksi 

(pemilihan kata) 

3 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

Pilihan kata yang tepat 

dengan isi. Diksi baik dan 

mudah dipahami 

 

Pilihan kata yang rancu 1-4 

 

Pilihan kata yang rancu 

lebih dari 4 

6 

 

 

 

4 

 

2 

2. EYD dan tanda 

baca 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

Tidak ada kesalahan ejaan 

dan tanda baca 

 

Jumlah kesalahan antara 1-4 

 

Jumlah kesalahan lebih dari 

4 

6 

 

 

4 

 

 

2 

3. Kalimat efektif 3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Semua kalimat yang 

digunakan merupakan 

kalimat efektif sehingga 

makna yang disampaikan di 

setiap kalimat jelas 

 

Sebagian kalimat yang 

digunakan tidak efektif 

sehingga makna yang 

9 

 

 

 

 

 

6 
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1 

disampaikan kurang jelas 

atau bertele-tele 

 

Penggunaan kalimat efektif 

sangat kurang sehingga 

makna yang disampaikan 

tidak jelas 

 

 

 

3 

4. Kohesi dan 

Koherensi 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Tidak ada pengulangan ide 

pokok dan tidak ada kalimat 

yang menyimpang dari ide 

pokok 

 

Pengulangan ide pokok 

sebanyak 1-3 serta 

penggunaan kalimat masih 

ada yang menyimpang dari 

ide pokok 

 

Pengulangan ide pokok 

lebih dari 3 serta 

penggunaan kalimat yang 

menyimpang dari ide pokok 

9 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

5. Kelengkapan 

struktur 

karangan 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

3 Memuat judul, pendahuluan, 

penjelasan (eksplanasi), 

intepretasi 

 

Hanya memuat tiga 

subaspek 

 

Hanya memuat dua 

9 

 

 

 

6 

 

 

3 
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subaspek 

6. Kesesuaian isi 

dengan tema 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

Isi sesuai dengan tema yang 

diberikan dan cukup jelas 

 

Isi kurang sesuai dengan 

tema yang diberikan dan 

kurang jelas 

 

Isi tidak sesuai dengan tema 

yang diberikan dan tidak 

jelas 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

Jumlah 16  48 

 (Kunandar, 2013:306) 

 

Keterangan: 

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kategori penilaian tes penulisan teks 

ekaplanasi, maka cara penghitungannya adalah dengan menjumlahkan seluruh 

poin yang didapatkan dari setiap aspek dibagi emnat, gambaran rumus 

penghitungannya adalah sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel 3.3 

Kategori Penilaian Tes Keterampilan Menulis Teks Eksplanasi 

Interval Tingkat 

Penguasaan 

Kategori Data Keterangan 

85 – 100 A Sangat Baik (SB) 

75 – 84 B Baik (B) 

60 – 74 C Cukup (C) 

40 – 59 D Kurang (K) 

Nilai = Skor peroleh x 100  

 Skor maksimal 
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0 -  39 E Kurang Sekali (KS) 

(Nurgiyantoro, 2009:5) 

 

b. Daftar pertanyaan, refleksi dari setiap pembelajaran kepada siswa. Isi lembar 

daftar pertanyaan ini berupa tangggapan siswa terhadap proses belajar 

mengajar yang berlangsung. 

Tabel 3.4 

Pertanyaan Angket Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No Pertanyaan 
Akternatif 

Jawaban 
Skor 

1. Apakah Anda suka menulis teks/wacana? Ya 

Tidak 

1 

1 

2. Apakah Anda pernah menulis teks eksplanasi 

sebelumnya? 

Ya 

Tidak 

1 

1 

3. Bagi Anda, menulis teks eksplanasi itu? Mudah 

Sedang 

Sulit 

1 

1 

1 

4. Apakah Anda pernah diajari menulis teks 

eksplanasi dengan menggunakan metode yang 

baru oleh gurumu? 

Ya 

Tidak 

1 

1 

 

No Pertanyaan 
Alternatif 

Jawaban 
Skor 

1. Apakah sekarang Anda lebih menyukai kegiatan 

menulis teks eksplanasi dibandingkan 

sebelumnya? 

Ya 

Tidak 

1 

1 

2. Apakah Anda menyukai model pembelajaran 

berbasis masalah dalam menulis teks eksplanasi? 

Ya 

Tidak 

1 

1 

3. Apakah model pembelajaran berbasis masalah 

dapat membantu meningkatkan 

Ya 

Tidak 

1 

1 
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kemampuan/minat siswa dalam menulis teks 

eksplanasi?  

4. Apakah dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah siswa dapat 

dengan mudahnya memecahkan masalah serta 

berpikir kritis? 

Ya 

Tidak 

1 

1 

 

E. Teknik Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian meliputi pengumulan data berupa tes. 

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau 

tingkat penguasaan materi pembelajaran. Hasil tes diolah secara kuantitatif. Proses 

pelaksanaan tes hasil belajar dilakukan setelah berakhir pembahasan satu pokok 

bahasan atau setelah selesai satu catur wulan/satu semester. 

 

Pengumpulan data dalam bentuk tes ini, baik sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan berupa penggunaan model PBM ini disertai dengan adanya tim 

observasi selama proses belajar mengajar berlangsung. Setelah tes berjalan 

dengan baik, selanjutnya diberikan angket berupa pertanyaan tentang tanggapan 

mereka setelah mengikuti proses belajar mengajar yang telah berlangsung. 

 

2. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan melalui perhitungan 

kuantitatif. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui silsilah rata-rata nilai 

prates dan pascates untuk masing-masing aspek yang dinilai sebagai indikator 

efektivitas perlakuan berupa penggunaan model PBM dalam kegiatan menulis 

teks eksplanasi. Hasil perhitungan tentu lebih lanjut harus diinterpretasikan 

sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang komprehensif, benar, dan akurat. 

 

Adapun langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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a. Menganalisis data prates dan pascates. Langkah-langkah analisis data 

dilakukan dengan cara mengubah skor prates dan pascates menjadi nilai 

dengan rumus. 

∑ skor siswa 

 X 100 

 ∑ skor total 

 

b. Menguji reliabilitas antar penimbang. 

Uji reliabilitas antar penimbang dilakukan untuk mengetahui tingkat penilaian 

yang satu dengan yang lainnya. Dengan menggunakan prinsip-prinsip 

ANAVA maka data-data penilaian dimasukkan ke dalam format ANAVA 

sebagai berikut. 

Tabel 3.5 

Format ANAVA 

Sumber 

Variansi 
SS Dk Varians 

Siswa SSt∑dt² N-1 
SSt∑dt2 

N-1 

Penguji 

 

SSp∑d²p 

 

K-1 - 

Kekeliruan 

 

SSk∑d²kk 

 

(N-1) (K-1) 
SSk∑d²kk 

(N-1) (K-1) 

 

 

Selain itu, dilakukan perhitungan reliabilitas dengan rumus berikut. 

   

   r11    =  

 

(Gery dalam Leni, 2008 :38) 

Nilai = 

Vt – vkk 

vt 
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Keterangan: 

r11 = reliabilitas yang dicari 

Vt = varian dari tes 

Vkk = varian dari kekeliruan 

 

Setelah itu, disesuaikan dengan table Guilford. 

Tabel 3.6 

Tabel Guilford 

Nilai Kualitas Korelasi 

< dari 0.20 Sangat rendah 

0,20 – 0,40 Rendah 

0,40 – 0,60 Cukup 

0,60 – 0,80 Tinggi 

0,80 – 1,00 Tingkat tinggi 

 

(Arikunto, 2010:245) 

c. Uji normalitas nilai prates dan pascates 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data prates kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

atau tidak. Perumusan hipotesis untuk uji normalitas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

H
o  

: data prates berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H
1
 : data pascates berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. 

Uji normalitas data prates yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji  

Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikan (α) sebesar 0,05. Kriteria 

pengujiannya adalah H
0
 diterima jika nilai signifikansi > 0,05, dan H

0
 ditolak 

jika signifikansi < 0,05. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan software IBM 

SPSS versi 20.0 
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d. Uji homogenitas varian nilai prates dan pascates 

Uji homogenitas varians bertujuan untuk melihat apakah kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berasal dari populasi yang memilki variansi yang homogen atau 

tidak. Hipotesis yang diuji adalah sebagi berikut. 

H
0 

:   
2
  =    

2 
 

H
1 :    

2
     

2
 

Keterangan : 

  
2  

 : data populasi kelas eksperimen. 

   
2
 : data populasi kelas kontrol 

 

Uji homogenitas varians data  prates yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji Lavene Test dengan taraf signifikan (α) sebesar 0,05. Pengujian ini 

dilakukan dengan bantuan software IBM SPSS versi 20.0. Kriteria pengujian 

hipotesisnya sebagai berikut. 

Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H
0
 diterima. 

Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H
0 
ditolak. 

Analisis uji homogenitas varians menggunakan software IBM SPSS 20.0. 

 

e. Uji kesamaan dua rata-rata data prates dan pascates 

Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rata-rata kemampuan prates kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Karena data prates dan pascates pada kedua kelas penelitian berdistribusi 

normal dan mempunyai varians yang homogen, maka pengujiannya dilakukan 

dengan menggunakan uji t’ namun apabila prates dan pascates tidak memiliki 

data yang normal maka digunakan uji t’ (Wilcoxon)  dengan rumus hipotesis 

pengujiannya sebagai berikut. 

H
0 

: tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan prates kelas eksperimen     

dan kelas kontrol 

H
1 

: terdapat perbedaan rata-rata kemampuan prates kelas eksperimen dan 

kelas kontrol 
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Uji statistik yang digunakana adalah uji statistik dengan mengambil taraf 

signifikan (α) = 0,05 . Kriteria pengujiannya yaitu jika nilai signifikan (2-

tailed) > (α) = 0,05 , maka H
0 

diterima atau jika nilai signifikan (2-tailed) < 

(α) = 0,05, maka H
0
 ditolak. 

 

Pada kelas eksperimen, jika H
o
 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kemampuan menulis teks eksplanasi siswa dengan 

menggunakan model PBM dengan kemampuan menulis teks eksplanasi tanpa 

menggunakan model PBM. Model PBM tidak efektif diterapkan dalam 

pembelajaran menulis teks eksplanasi. 

 

Jika H
o
 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan 

menulis teks eksplanasi siswa dengan menggunakan model PBM dengan 

kemampuan menulis teks eksplanasi tanpa menggunakan model PBM. Model 

PBM efektif diterapkan dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi.  

 

f. Analisis nilai indeks gain 

1) Uji normalitas indeks gain 

Uji Normalitas indeks gain dilakukan untuk mengetahui apakah nilai indeks 

gain dari kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari sampel yang 

berdistribusi normal atau tidak. 

Uji statistik yang digunakana adalah uji Kolmogorov-Smirnov dengan 

mengambil taraf signifikan (α) = 0,05 . Kriteria pengujiannya yaitu jika nilai 

signifikan  > (α) = 0,05 , maka H
0 

diterima. atau jika nilai signifikan < (α) = 

0,05, maka H
0
 ditolak. 

2) Uji homogenitas indeks gain 

Uji homogenitas varians bertujuan untuk melihat apakah kedua kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berasal dari populasi yang memiliki data yang 

homogen atau tidak. Uji homogenitas varian data  prates yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah uji Lavene Statistic Test dengan taraf signifikan (α) 

sebesar 0,05. 

3) Uji hipotesis kesamaan dua-rata indeks gain 

Uji kesamaan hipotesis dua rata-rata nilai indeks gain dilakukan untuk 

mengetahui peningkatan nilai rata-rata di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Hipotesis yang diuji adalah sebagi berikut. 

H
0
 : tidak terdapat perbedaan rata-rata indeks gain antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

H
1
 : rata-rata indeks gain kelas eksperimen lebih baik daripada kelas control. 

Uji statistik yang digunakan adalah uji t’ dengan Levene’s Test dengan taraf 

signifikan (α) sebesar 0,05. Kriteria pengujiannya yaitu jika nilai signifikansi 

(2-tailed) > 0,05, maka H
0
 diterima atau jika jika nilai signifikansi (2-tailed) < 

0,05, maka H
0
 ditolak. 

g. Menghitung hasil pengamatan berupa angket 

Pengolahan dan penganalisisan angket dinilai dengan menghitung dan 

mempresentasekannya sesuai dengan rumus berikut ini. 

 

 

 

Keterangan: 

P : presentase 

Fo : frekuensi responden yang menjawab pilihan setiap pertanyaan 

N : jumlah responden 

 

Angket dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung penelitian. 

Angket yang berisi lima pertanyaan pada masing-masing kelas dan bersifat 

campuran ini disebarkan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil 

angket dihitung presentasenya dengan ketentuan rumus berikut. 

P = fo x 100 

         N 
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Keterangan: 

N : presentase hasil angket 

JJ  :keseluruhan jawaban yang dipilih responden tiap satu pertanyaan 

JR : jumlah responden keseluruhan 

 

Adapun Kriteria yang digunakan oleh peneliti adalah skala Likert sebagai 

berikut. 

 

   75%-100% = Sangat baik 

  50%-74% = Baik 

  25%-49% = Sedang 

  0%-24% = Kurang 

 

N = jumlah jawaban(JJ) x 100  atau  P = fo x 100 

 jumlah responden(JR)                    N 


