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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh 

data yang berasal dari responden. Lokasi penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 

1 Lembang di Jalan Maribaya 68 Kecamatan Lembang.  

2. Populasi 

Sugiyono (2008, hlm. 80) memberikan pengertian bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas atau 

karakter tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah SMAN 1 

Lembang. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

XI SMAN 1 Lembang. 

3. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2008, hlm. 81). Dalam sebuah penelitian yang 

memiliki populasi besar, tidak mungkin peneliti mempelajari keseluruhan 

subjek/objek yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi. Akan tetapi sampel dalam penelitian ini adalah kelas 

XI IPS 1 yang berjumlah 30 orang siswa sebagai kelas ekperimen, dan kelas XI 

IPS 2 yang berjumlah 30 orang sebagai kelas kontrol. 

 

B. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitaitif, dimana 

pendekatan kuantitatif ini merupakan suatu metode penelitian yang datanya 
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berupa angka-angka. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2003) bahwa 

”penelitian kuantitatif meruapan penelitian dengan memperoleh data yang 

berbentuk angka atau data kualitaitif yang diangkakan”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi 

eksperimen. Metode ini merupakan bagian dari metode kuantitatif yang dimana 

memiliki kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai  pembanding. Metode ini 

dapat diartikan bukan merupakan eksperimen murni tetapi seperti murni sehingga 

disebut eksperimen semu. Sesuai pendapat Arikunto  (2010, hlm. 3) “eksperimen 

selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat dari suatu perlakuan”. 

Adapun menurut Sukmadinata (2012, hlm. 207) bahwa, “kuasi eksperimen bisa 

digunakan minimal kalau dapat menegenal satu variabel meskipun beberapa 

karakteristik, kalau bisa random lebih baik”. Pemilihan metode ini disesusaikan 

dengan tujuan yang hendak dicapai.  

Tujuan dari penelitian kuasi eksperimen adalah untuk menyelidiki ada 

tidaknya hubungan sebab akibat serta berapa besar hubungan sebab akibat 

tersebut dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa 

kelompok eksperimen dan menyediakan kelompok kontrol untuk perbandingan 

(Nazir, 1998, hlm. 75). 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi subjek penelitian menjadi dua 

kelompok yang terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran sains teknologi 

masyarakat sebagai model pada mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, 

sedangkan kelompok kontrol menggunakan metode diskusi. Dengan 

membandingkan hasil penelitian antara post test dengan pre test akan diketahui 

seberapa besar perubahan hasil belajar siswa. Tes yang digunakan berupa tugas 

untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa pada kelompok eksperimen 

dan kelopok kontrol.  
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C. Desain Penelitian 

Menurut Sugiyono (2007, hlm. 79) mengatakan bahwa “desain penelitian 

adalah sesuatu yang berkaitan dengan metode dan alas an mengapa metode 

tersebut digubnakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan desain quasi 

eksperimen dengan langkah-langkah (model desain) sebagai berikut: 

1. Penelitian ini memakai desain Nonquivalen Control Group Design. 

Desain ini hampir sama dengan pre test – post test control group design, 

hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen dan kelomok kontrol 

tidak dipilih secara acak (random). 

2. Pada desain ini menggunakan dua kelas sampel. Sampel pertama 

menggunaka sebagai kelas eksperimen dimana akan diterapkan 

pengajaran desain menggunakan model  pembelajaran sains teknologi 

masyarakat. Sedangkan pada sampel kedua akan dijadikan sebagai kelas 

kontrol, dimana akan diterapkan pengajaran  menggunakan metode 

diskusi. Adapun Pola eksperimen yang digunakan adalah Matching 

Pretest-Postest Control Group Design dengan pola sebagai berikut : 

 

 

 

 

(Sukmadinata, 2012, hlm. 207) 

Keterangan : 

E   =   Kelompok Eksperimen  

E   O1 X1 O2 

 

K  O1 X2 O2 
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K   =   Kelompok Kontrol 

X1  =   Perlakuan menggunakan model STM 

X2  =   Perlakuan menggunakan metode Diskusi 

O1  =   Tes yang dilakukan sebelum (pre test) perlakuan (treatment)  

O2  =  Tes yang dilakukan setelah (post test) perlakuan (treatment) 

 

D. Variabel Penelitian 

Dalam suatu penelitian kuantitatif diperlukan adanya variabel. Menurut 

Sugiyono (2008, hlm. 60) “variable penelitian pada dasarnya adalah segala 

sesuatu  yang berbentuk apa saja yang di terapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi  tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya”.  

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni 1) variabel bebas 

(independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab 

perubahan pada pariabel tersebut. 2) variabel terikat (dependen) adalah variabel 

yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas. Adapun yang menjadi 

variable dalam penelitian ini adalah: 

 

        ʳ 

 

1. Variabel X (Variabel independen) : Model pembelajaran Sains 

Teknologi Masyarakat. 

2. Variabel Y (Variabel Dependen) : Pembentukan karakter berfikir kritis 

siswa. 

 

X Y 
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Hubungan antar kedua variabel bahwa variable X mempengaruhi variabel 

Y, sedangkan indikator dari kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 3.1 

Indikator variabel X dan variabel Y 

VARIABEL  INDIKATOR 

Variabel X : Model 

Pembelajaran Sains Teknologi  

Masyarakat 

a. Konsep, fakta dan generalisasi 

merupakan kekhasan masing-

masing bidang ilmu 

b. Peka terhadap masalah atau 

situasi yang ada di lingkungan 

c. Kreatif dalam menunjukan 

banyak ide untuk 

menyelesaikan masalah-

masalah iptek 

d. Melengkapi pengalaman yang 

kaya dengan konsep-konsep 

yang bermakna dapat 

dikembangkan 

e. Memperluas wawasan dan 

pengalaman terhadap isu-isu 

permasalahan yang timbul 

Variabel Y : Pembentukan 

karakter berfikir kritis siswa 

a. Melakukan klarifikasi dasar 

terhadap masalah 

b. Mengumpulkan informasi 
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dasar 

c. Membuat referensi 

d. Melakukan karifikasi lanjut 

e. Membuat dan 

mengkomunikasikan 

kesimpulan yang terbaik 

 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penegrtian judul, maka 

penulis memberikan penjelasan definisi oprasionalisasi variabel adalah sebagai 

berikut:  

1. Model Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (Variabel X) 

Pendekatan STM merupakan salah satu pendekatan yang berbasis 

kontekstual agar pembelajaran lebih bermakna dengan cara mengaitkan kegiatan 

pembelajaran dengan kehidupan nyata. Diharapakan siswa memilik perasaan, 

perhatian, kemauan, ingatan dan pikiran yang mengalami perubahan berkat 

pengalaman hidup. Pendekatan ini berusaha untuk menjembatani materi di dalam 

kelas dengan situasi dunia nyata di luar kelas yang menyangkut perkembangan 

teknologi dan situasi sosial kemasyarakatan. Pendekatan ini menuntut agar siswa 

diikutsertakan dalam penentuan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, cara 

mendapatkan informasi, dan evaluasi pembelajaran. 

Model pembelajaran sains, teknologi, dan masyarakat terdiri atas lima 

tahap, yaitu pendahuluan, pembentukan/ pengembangan konsep, aplikasi konsep, 

pemantapan konsep dan penilaian.  

 

2. Berpikir Kritis (Variabel Y) 

Somantri (2001: 165) menyatakan bahwa keterampilan berpikir adalah : 

seperangkat jenis-jenis keteramilan dan dimesi berpikir serta keteramilan sosial 

dan berkomunikasi yang terdiri atas lima tingkat, yaitu: menafsirkan, 
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menerapkan, mrnganalisis, dan mengevaluasi. Keteramilan dalam dimensi ini 

termasuk keteramilan mengajuakn pertanyaan, dan merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menafsirkan, dan menganalisis, 

mengoreksi dan menguji, hipotesis, merumuskan generalisasi, 

mengkomunikasikan kesimpulan.  

 

 

Tabel 3.2 

Indikator dan Sub Indikator Berpikir Kritis 

 Indikator Berfikir Kritis  Sub indkator Berpikir Kritis 

Melakukan klarifikasi dasar 

terhadap masalah 

 Memahami isu-isu dengan 

cermat 

 Bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang 

mengkarifikasikan dan 

menantang 

Mengumpulkan informasi dasar  Mengumpulkan data dan menilai 

informasi 

Membuat referensi  Memikirkan alternatif 

 Memcahkan masalah  

 Menarik kesimpulan 

Melakukan karifikasi lanjut  Mendefinisikan istilah dan 

menentukan definisi jika 

diperlakukan 

Membuat dan mengkomunikasikan 

kesimpulan yang terbaik 

 Memutuskan suatu tindakan 

 Mengkomunikasikan keputusan 

kepada orang lain 
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E. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang di tempuh dalam penelitian ini antara lain : 

1. Tahap Persiapan 

a. Studi pendahuluan (pra penelitian), dilaksanakan melalui observasi dan 

wawancara terhadap guru mata pelajaran PKn SMAN 1 Lembang. Hal ini 

diakukan untuk mengetahui kondisi sekolah, meliputi: kondisi dan guru mata 

pelajaran PKn, data dan kondisi siswa, kondisi sistem pembajaran dan 

pelaksanaan pembelajaran PKn, di sekoalh tersebut. 

b. Studi literature, dilakukan untuk memperoleh teori-teori yang relevan 

mengenai permasalahan yang dikaji. 

c. Telaah kurikulum mengenai pokok bahasan yang akan dijadikan sebagai 

materi pembelajaran dalam penelitian, kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai. 

d. Membuat pemetaan KI dan KD, selanjutnya menyususn silabus, menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan penyususnan sekenario 

pembelajaran pokok bahasan yang dijadikan materi pembelajaran dalam 

penelitian. 

e. Membuat dan menyusun instrument penelitian, untuk selanjutnya di 

konsultasikan dengan dosen pembimbing dan guru mata pelajaran PKn di 

sekolah. 

f. Menguji coba instrument penelitian yang sudah di judgement oleh dosen 

pembimbing. 

g. Menganalisis hasil uji coba instrument dan menentukan subjek penelitian. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memberikan pre-test (tes awal) berupa angket sekala motivasi terhadap 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
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b. Memberikan treatment (perlakuan) berupa pengajaran mata pelajaran PKn 

dengan menggunakan model STM pada kelompok eksperimen dan pengajaran 

dengan mentode diskusi pada kelompok kontrol. 

 

3. Tahap Akhir 

a. Melakuakn analisis data penelitian 

b. Membahasa hasil temuan penelitian 

c. Memberikan kesimpulan dan saran 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Arikunto (2010, hlm. 203) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data 

merupakan “cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitiannya”. Untuk mengumpulkan data, dibutuhkan instrument penelitian.  

Menurut Arikunto (2010, hlm. 203) bahwa pengertian instrument penelitian 

adalah “ alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data agar pekerjaannya lenih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam artian lebih 

cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah”. 

Sesuai dengan Metode yang digunakan, maka penulis menggunakan 

Teknik Pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Tes 

Tes yaitu “serentetan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegrasi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok”. (Arikunto, 2010, hlm. 193). Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa pre test (tes awal) dan post test (tes akhir) 

mengenai pemahaman siswa terhadap konsep dalam materi Pembelajaran PKn.  

Adapun bentuk instrument testnya adalah soal-soal tes objektif sebanyak 25 soal. 

Tes ini digunakan untuk memperoleh data mengenai pemahaman siswa dalam 
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mata pelajaran PKn sebelum dan sesudah mendapatkan model pembelajaran 

sains teknologi masyarakat. 

2. Observasi 

Metode observasi adalaha penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh 

fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan 

secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu 

kelompok ataupun suatu daerah, (Nazir, 1998, hlm. 65). Adapun menurut 

Sutrisnmo hadi (1986) (dalam Sugiyono, 2012, hlm. 145) bahwa “observasi 

mwerupana suatu yang proses yang kompleks, suatu poroses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua dianatara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan”. 

3. Angket  

Angket/kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Menurut Sugiyono (2012, hlm. 142) bahwa 

“kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisisenbila peneliti tahu 

dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden.  

4. Studi Dokumentasi 

Studi Dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang 

diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, 

seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk, 

grafik, gambar, surat-surat, foto, akte, dan sebagainya. Endang Danial (2009, 

hlm. 79). 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Kualitas Instrumen penelitian 
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Menurut Arifin (2009, hlm.  246) bahwa “analisis kualitas tes merupakan 

suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes, 

baik tes secara keseluruhan maupun butir soal yang menjadi bagian dari tes 

tersebut. Dalam penelitian ini, tes dapat menggambarkan nilai objektif secara 

akurat sehingga dapat terlihat dari seberapa besar hasil belajar siswa melalui tes 

tesebut. Untuk mengetahui apakah tes benar-benar dapat mengukur apa yang 

seharusnya diukur, maka kita harus melihat derajat validitas dn realibilitasnya. 

a. Uji  Validitas instrumen 

Untuk melihat apakah tes yang digunakan valid (sahih) makan terlebih 

dahulu hendaknya mengukur derajat validasi tes tersebut. Dalam mengukur 

derajat validasi tes, maka penulis membandingkan skor siswa  yang didapat 

dalam tes dengan skor yang dianggap sebagai nilai baku. Dalam penelitian ini 

jenis validasi yang digunakan adalah validasi empiris (empirical validity). 

Mengenai validitas empiris Arfin (2010, hlm. 229) mengemukakan bahwa 

“validasi empirik basanya menggunkan teknik statistik, yaitu analisis korelasi. 

Hal ini disebabkan validitas empiris mencari hubungan antara skor tes dengan 

suatu kriteria tertentu yang merupakan yang merupakan suatu tolak  ukur di luar 

tes yang bersangkutan”. Untuk menguji validitas empiris maka peneliti 

menggunakan rumus kohesi prodcut-moment dengan angka kasar sebagai 

berikut: 

Gambar 3.1  

Rumus  Kohesi Prodcut-Moment 

𝑟  =
𝑁 𝛴𝑋𝑌 −  𝛴𝑋  𝛴𝑋 

  NΣX2 −   Σx 2  {NΣY − (ΣY)²}
 

              (Arifin, 2010: 299) 

   Keterangan : 
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   r  = koefisien korelasi 

   N  = jumlah sampel 

   Y  = skor total item 

   X   = skor tiap item 

   ΣXY  = jumlah produk X dan Y 

 

Untuk menginterpretasikan nilai validitas tes yang diperoleh dari 

perhitungan diatas,  digunakan kriteria  validitas sebagai berikut: 

 

 

Table 3.3 

Interprestasi Validitas 

Besarnya Nilai r Interprestasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Cukup  

Rendah  

Sangat Rendah  

Sumber : Arikunto (2010, hlm. 319) 

Sebuah instrument tes dikatakan valid jika dapat mengukur apa yang ingin 

diukur. Penentuan suatu tes dikatakan valid atau tidak dapat menggunakan 

ketentuan sebagai apabila r hitung > dari r table (0,361) dapat diinterpretasikan 

valid dan sebaliknya bila r hitung < r table (0,361) maka dapat dikatakan tidak 

valid (Widoyoko, 2009, hlm. 143). Valid atau tidaknya suatu butir soal diperoleh 
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dengan pengolahan data menggunakan formula Product Momen Pearson 

program SPSS versi 20. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas melalui bantuan program 

SPSS, diperoleh hasil dari 25 soal yang diujicobakan dapat dikatakan valid, 

seperti yang terlihat pada tabel 3.4 berikut: 

 

Tabel. 3.4 

Hasil Uji Validitas Butir Soal 

 

No  

 

r hitung (rxy) 

 

Keterangan  

1 0,597 Valid 

2 0,715 Valid 

3 0,609 Valid 

4 0,575 Valid 

5 0,502 Valid 

6 0,564 Valid 

7 0,715 Valid 

8 0,715 Valid 

9 0,460 Valid 

10 0,620 Valid 

11 0,699 Valid 

12 0,715 Valid 

13 0,699 Valid 

14 0,715 Valid 

15 0,715 Valid 

16 0,699 Valid 

17 0,466 Valid 

18 0,715 Valid 
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19 0,699 Valid 

20 0,434 Valid 

21 0,715 Valid 

22 0,568 Valid 

23 0,379 Valid  

24 0,379 Valid  

25 1,00 Valid  

  

b. Uji Realibilitas 

Instrumen yang reliable adalah instrument yang bila digunakan berapa kali 

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama”. 

(Arikunto, 2010, hlm. 168). Jadi, hasil penelitian yang reliable adalah, bila data 

yang diperoleh sama walaupun waktu penelitiannya berbeda. Untuk menguji 

rebilitas instrument maka peneliti menggunakan rumus Sperman Brown sebagai 

berikut:   

Gambar 3.2 

Rumus Sperman Brown 

𝑟₁₁ =
2𝑥𝑟₁/₂₁/₂

(1 + 𝑟₁/₂₁/₂)
 

        (Arikunto, 2010, hlm. 223) 

Keterangan :  

r₁ =  reliabilitas internal 

rь = rᵪᵧ yang disebut sebagai indeks korelasi 

 

Untuk menginterpretasikan nilai realibilitas tes yang diperoleh dari rumus 

perhitungan rumus diatas, digunakan kriteria realibilitas sebagai berikut; 

Tabel 3.5 



15 
 

arifin, 2015 
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SAINS TEKNOLOGI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN   
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

Interprestasi Reabilitas 

Besarnya Nilai r Interprestasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Cukup  

Rendah  

Sangat Rendah  

Sumber : (Arikunto 2010, hlm. 319) 

Penentuan tes dikatakan reliable atau tidak menggunakan ketentuan 

apabila r hitung > r table (0,926) dapat diinterpretasikan reliable dan sebaliknya 

jika r hitung < r table (0,926) maka dikatakan tidak reliable. Reliabilitas ini 

menggunakan bantuan program SPSS versi 20. 

Berdasarkan uji reliabilitas melalui bantuan program spss diketahui bahwa 

nilai r adalah 0,751 seperti ditunjukan oleh table berikut ini: 

 

 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Reabilitas 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.751 26 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka instrument dinyatakan reliable karena  

Alpha (0,751) > dari r tabel (0,396). 

 

c.  Uji Daya Pembeda 
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Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah. Angka yang menunjukan besarnya daya pembeda disebut indeks 

diskriminasi (D). rumus untuk menentukan indeks diskriminasi adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 3.3 

Rumus Uji Daya Pembeda 

 

D = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 −  

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 =  Pᴀ− Pв 

(Arikunto,  2009,  hlm. 213) 

Keterangan : 

J   = Jumlah peserta test 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atav yang menjawab benar 

BB. = banyaknya peerta kelompok bawah yang menjawab benar 

Pᴀ = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 proporsi peserta kelompok atas yang menjwab benar 

Pв = 
𝐵𝐵

𝐽𝐵
  proporsi kelompok bawah yang menjawab benar 

 

 Untuk menginterpretasikan daya pembeda yang diperoleh dari perhitungan 

rumus diatas, digunakan kriteria daya pembeda sebagai berikut : 

Tabel 3.7 

Interpretasi Daya Pembeda Butir Soal 
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Indek daya Pembeda Interprestasi 

Antara 0,00 sampai dengan 0,20 

Antara 0,20 sampai dengan 0,40 

Antara 0,40 sampai dengan 0,70 

Antara 0,70 sampai dengan 1,00 

Negatif  

Jelek  

Cukup 

Baik   

Baik Sekali 

Sangat Rendah  

Sumber : Arikunto (2009, hlm. 218) 

Berdasarkan hasil perhitungan, dari 25 butir soal terdapat 16 butir soal 

yang mempunyai daya pembeda yang baik, dan 9 butir soal yang mempunyai 

daya pembeda yang cukup. Selengkapnya dapat dilihat pada table 3.9 berikut: 

 

Tabel 3.8 

Daya Pembeda Instrumen  Soal 

Daya Pembeda No Soal 

Baik 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 

22, 23 

Cukup 1, 3, 4, 5, 6, 10, 18, 24, 25 

 

d. Uji Tingakt Kesukaran Soal 

Arikunto (2010, hlm 207), mengatakan bahwa “Tingkat kesukaran atau 

disebut juga indeks kesukaran (difficult index) merupakan bilangan yang 

menunjukan sukar atau mudahnya suatu soal”. Jika suatu soal memiliki tingkat 

kesukaran yang seimbang, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. 

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.4  

Rumus Uji Tingkat Kesukaran 
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P = 
𝐵

𝐽S
 

    (Arikunto, 2010, hlm. 208) 

Keterangan : 

P   = Tingkat kesukaran 

B   =  Jumlah siswa yang menjawab benar 

JS  =  Jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran yang diperoleh dari 

perhitungan rumus diatas, digunakan kriteria tingkat kesukaran sebagai berikut: 

Tabel 3.9  

Interpretasi Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Indek daya Pembeda Interprestasi 

<  dari 0,30 

Antara 0,30 sampai dengan 0,70 

Antara 0,70 sampai dengan 1,00 

Sukar  

Sedang  

Mudah 

Sumber : Arikunto (2009, hlm. 210) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, dari 25 butir soal terdapat 14 butir soal 

mudah dan 11 butir soal yang tergolong sedang. Selengkapnya dapat dilihat pada 

table 3.10 berikut. 

Tabel 3.10 

Tingkat Kesukaran Instrumen 

Tingkat Kesukaran No Soal 
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Sedang 1, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 

Mudah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 22 

 

2. Analisis Data Hasil Tes 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian merupakan data mentah yang 

harus diproses terlebih dahulu agar data tersebut dapat lebih bermakna dan dapat 

memberikan gambaran yang nyata. Sehingga permasalahan yang dileiti dan 

hipotesis dapat dipecahkan. Proses yang dilakukan peneliti untuk menganalisis 

data hasil tes adalah sebagai berikut: 

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakuakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data 

pre test dan post test sikap siswa berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang 

digunakan adalah : 

Hₒ  : sampel berdistribusi normal 

Hɑ : sampel tidak berdisribusi normal 

 

Uji normalitas digunakan uji Komogrov-Smimov, dengan menggunakan 

SPSS for windows 17. Siregar (2013, hlm. 148) mengemukakan bahwa “uji 

kolomogrov smirnov dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi 

beberapa data”.  Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

- Jika nilai probabilitas (sig) > ɑ = 0,05, maka data berdistribusi normal. 

- Jika nilai probabilitas (sig) < ɑ = 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. 

 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas varians dengan maksud untuk mengetahui apakah 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang homogen 
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atau tidak. Untuk menguji homogentitas kedua varians digunakan distribusi F. 

Adapun langkah-langkah  yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung nilai F, dengan rumus : 

 

 F hitung =  
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 s terbesar

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  terkecil
  

      (Riduan, 2006, hlm. 186) 

 

2) Menentukan kriteria homogenitas sebagai berikut: 

Jika, F Hitung < F Tabel, maka varians tersebut homogen 

Jika, F Hitung > F Tabel, maka varians tersebut tidak homogen 

       (Riduan, 2006, hlm. 186) 

c. Menghitung Gaint 

Gaint merupakan selisih antara hasil tes akhir dan tes awal. Indeks 

dihitung untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dari pre test dan post 

test pada masing-masing kelompok. Adapun rumusnya sebagai berikut:  

Gambar 3.5  

Rumus Menghitung Gain 

 

g = 
skor  𝑝𝑜𝑠𝑡  𝑡𝑒𝑠𝑡 − skor  𝑝𝑟𝑒  𝑡𝑒𝑠𝑡

skor max − skor  𝑝𝑟𝑒  𝑡𝑒𝑠𝑡
 

 (Meltzer dalam Rahmawati, 2009, hlm. 52) 

 

kriteria indeks gain (g) dapat dilihat pada tabel berikut: 

 Tabel 3.11  
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Kriteria Indeks Gain 

Indek Gain Kriteria 

g > 0,7 

0,3 <  g ≤ 0,7 

g ≤ 0,3 

Tingga  

Sedang 

Rendah  

Sumber : Guntur (dalam Rahmawati, 2009, hlm 53) 

H. Rancangan Uji Hipotesis 

Hipotesis adalah kesimpulan penelitian yang belum sempuran, sehingga 

dalam penyempurnaanya diperlukan pengujian hipotesis. Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah dugaan sementara, seperti yang dikatakan Nasution (2009, 

hlm. 39) “Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan atau terkaan 

tentang apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya”. Uji hipotesis 

dengan menggunakan uji-t dengan syarat data berdistribusi normal dan homogen. 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan pada bab 1, hipotesis yang 

dapat diuji dalam penelitian ini adalah: 

a) Hipotesis alternatif (Ha) 

Terdapat pengaruh model pembelajaran sains teknologi masyarakat terhadap 

peningkatan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran PKn di SMAN 1 

Lembnag. 

b) Hipotesis nol (Ho) 

Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran sains teknologi masyarakat 

terhadap peningkatan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran PKn di SMAN 

1 Lembnag. 

 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan kriteria Hₒ  diterima jika t-hitung < t-

tabel dan Hₒ  ditolak untuk kondisi lain”. Namun, sebelum mencari t-hitung terlebih 
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dahulu mencari simpangan baku gabungan dengan menggunakan rumus sebagai 

beikut:  

Gambar 3.6 

Rumus Simpangan Baku 

 

𝑆² =
 n₁ −  1 𝑆₁2 +    n ₂ − 1   𝑆²

n1 +  n ₂ − 2
 

(Sugiyono, 2012, hlm. 181) 

 

Untuk mencari t-hitung digunakan rumus sebagai berikut : 

 Gambar 3.7 

Rumus T-hitung 

t hitung =
x₁ −  x₂

𝑆 𝑔𝑎𝑏 
1
𝑛₁ +

1
𝑛₂

 

 (Sugiyono, 2012, hlm. 181) 

Keterangan : 

x₁= rata-rata tes akhir kelompok eksperimen 

x₂ = rata-rata tes akhir kelompok kontrol 

n₁ = jumlah sampel kelompok eksperimen 

n₂ = jumlah sampel kelompok kontrol 

s = standar deviasi atau simpangan baku gabungan. 

 


