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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberian perlakuan berupa 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan kit IPA terhadap peningkatan kognitif siswa, menurut Sugiyono 

(2012:72) penelitian eksperimen merupakan penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan (treatment) tertentu terhadap yang 

lainnya dalam kondisi yang terkendali. 

Berdasarkan kondisi diatas, peneliti memilih metode Quasi 

eksperimen karena pada pelaksanan eksperimen variabel – variabel luar 

tidak dapat sepenuhnya terkontrol. Diagram penelitian ini menurut 

Sugiyono (2012:79) desain penelitian hampir mirip dengan bentuk pre-test-

post-test control group design  , Design dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 Keterangan :  

RE  =  Kelas Eksperimen 

RC =  Kelas Kontrol 

O1  =  Nilai pretest (sebelum pembelajaran berbasis masalah 

dengan menggunakan bantuan alat kit IPA 

RE    O1    X    O2 

RC     O3         O4 
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X   = Pemberian Treatment ( pada kelas eksperimen 

menggunakan pembelajaran berbasis masalah dengan 

berbantuan alat kit IPA) 

O2 = Nilai posttest( sesudah  pembelajaran berbasis masalah 

dengan menggunakan bantuan alat Kit IPA) 

O3     =  Nilai pretest (sebelum pembelajaran berbasis masalah 

tanpa menggunakan bantuan KIT IPA) 

O4 = Nilai posttes (sesudah pembelajaran berbasis masalah tanpa 

menggunakan bantuan KIT IPA) 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMP kelas VIII di 

sekolah yang berada di kota Bandung dengan alasan bahwa berdasarkan 

informasi dan pertimbangan dari guru bidang studi IPA agar penentuan 

sampel tidak bersifat subjektif, maka alasan dalam menentukan populasi 

sasaran dalam pemilihan subjek penelitian ini sebagai berikut:  

 Dipilih siswa SMP kelas VIII dengan asumsi bahwa mereka 

telah beradaptasi pada proses pembelajaran di sekolah dan tidak 

mengganggu program sekolah untuk menghadapi ujian nasional. 

Selain itu, kemampuan IPA siswa sudah lebih homogen 

dibandingkan dengan  kelas VII yang masih terpengaruh dengan 

gaya belajar SD.  

 Siswa SMP kelas VII tidak dijadikan subjek penelitian, karena 

siswa kelas VII baru mengalami masa transisi dari SD dan 

mereka masih terbiasa dengan gaya belajar di SD, sehingga lebih 
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sulit diarahkan dan khawatir penelitian ini tidak berjalan 

sebagaimana yang diharapkan. 

 Siswa SMP kelas IX tidak dijadikan subjek penelitian, karena 

siswa kelas IX sudah dipersiapkan untuk menghadapi ujian 

nasional (UN) dan apabila dijadikan subjek penelitian 

dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan yang telah 

dijadwalkan oleh pihak sekolah. 

Jumlah siswa kelas VIII  sebanyak  296 siswa yang tersebar pada 9 

kelas parallel. Sampel penelitian dipilih secara purposive sampling. Menurut 

Sugiyono (2005, hal. 54) Purposive sampling merupakan penentuan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik purposive sampling yaitu 

mengambil dua kelas yang memiliki kemampuan IPA yang relatif sama. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang 

ditawarkan oleh pihak sekolah, sehingga pengambilan sempel tidak di pilih 

secara acak (random). Pada penelitian ini sampel dikelompokan menjadi 2 

(dua) kelas atau kelompok, yaitu : (1) kelompok pertama dipilih sebagai 

kelompok eksperimen atau kelas eksperimen yang mendapatkan perlakuan 

pembelajaran berbasis  masalah dengan bantuan alat kit IPA ;(2) kelompok 

kedua dipilih sebagai kelompok kontrol atau kelas kontrol yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan suatu bahan yang sangat diperlukan untuk dianalisis 

maka dari itu diperlukan suatu teknik pengumpulan data  yang relevan 

dengan tujuan penelitian. Banyaknya teknik pengumpulan data yang 

diperlukan masing – masing cara mempunyai tujuan – tujuan tertentu serta 

kelebihan dan keterbatasan masing – masing. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan instrument: 

3.3.1 Tes 

Tes sebagai instrumen pengumpulan data adalah serangkaian 

pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur ketrampilan 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki individu 

atau kelompok. 

3.3.1.1 Pretes 

Pretes digunakan untuk mengukur raw input siswa sebelum 

pelaksanaan pembelajaran kelas. Bentuk soal pretes yang akan digunakan 

dalam mengumpulkan data penelitian yaitu dengan tes pilihan ganda 

(multiple choice test). Multiple choice test terdiri atas suatu keterangan atau 

pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap dan untuk 

melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban 

yang telah disediakan. Atau multiple choice test terdiri atas bagaian 

(options) terdiri atas satu jawaban yang benar yaitu kunci jawaban dan 

beberapa pengecoh (distractor). 
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3.3.1.2 Postes  

 Postes digunakan untuk mengukur prestasi siswa setelah 

melaksanakan pembelajaran, baik untuk kelas eksperimen maupun kontrol. 

Soal postes yang akan digunakan dalam mengumpulkan data penelitian 

sama dengan yang digunakan dalam pretes, setelah melalui proses analisis 

butir soal (validitas, reliabilitas). 

Peneliti membuat soal test formatif yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

 Peneliti membuat  soal tes dalam bentuk multiple choice.  

 Peneliti mengkonsultasikan soal test kepada dosen pembimbing 

dan guru fisika yang berada di SMP Negeri 12 Bandung 

 Soal direvisi oleh peneliti berdasarkan masukan dari dosen 

pembimbing dan guru. 

3.3.2 Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Teknik ini dipilih semata – mata 

karena subyek adalah orang yang mengetahui dirinya sendiri, apa yang 

dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, 

dan interprestasi, subyek tentang pertanyaan/ pernyataan yang diajukan 

kepada subyek adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.  
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Kuesioner yang digunakan dalam penelitian merujuk pada skala 

model linker, skala berisi sejumlah pertanyaan yang menyatakan obyek 

yang hendak diungkap. Penilaian atas kuesioner sekala model likert yang 

digunakan dalam penelitian merujuk pada lima pilihan jawaban yaitu : 

sangat setuju (SS), setuju (S), ragu – ragu (R), tidak setuju (TS), sangat 

tidak setuju ( STS)  kuisioner untuk digunakan  untuk menentukan sekala 

sikap siswa yang telah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan alat 

peraga KIT IPA mekanika. Sekala sikap model lingker terdiri dari 20 

pernyataan diantaranya, 10 pernyataan positf dan 10 pernyataan negatif. 

3.4 Pengujian Keampuhan Instrumen 

Pengujian keampuhan instrumen dilakukan sebagai upaya untuk 

mempersiapkan instrumen penelitian yang terandalkan (Sugiyono, 2012, 

hlm.121). Di dalam penelitian ini, instrumen penelitian utama yang 

digunakan adalah instrumen tes kognitif siswa berupa 30 item soal dalam 

bentuk pilihan ganda yang berkaitan dengan materi gerak lurus berubah 

beraturan dalam mata pelajaran IPA. Untuk mengetahui keampuhan 

instrumen ini, dilakukan serangkaian uji coba soal kepada 32 orang siswa 

yang hasilnya dianalisis dengan menghitung validitas item, reliabilitas 

instrumen, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. 

3.4.1 Pengukuran Validitas Item Instrumen 

Validitas item instrumen penelitian dilakukan agar setiap item dalam 

instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dalam 

penelitian. Pengujiannya dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi 

bivariat dua sisi dari Pearson berikut: (suharsimi,2006:275) 
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     = harga korekasi Pearson 

Xi = skor item ke-i 

Y = Jumlah skor 

Dalam proses perhitungannya, pengujian validitas instrumen ini 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS v.20 melalui pengujian 

Analyze Correlate Bivariate Two Tailed. Penafsiran hasil perhitungannya 

adalah jika: 

nilai sig. < 0,05, maka item tersebut dinyatakan valid. 

nilai sig. ≥ 0,05, maka item tersebut dinyatakan tidak valid. 

3.4.2 Pengukuran Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen penelitian dilakukan agar instrumen penelitian 

dapat mengukur apakah instrumen tersebut dapat dipercaya atau tidak, 

sehingga data yang berhasil dihimpun konsisten. Pengujiannya dilakukan 

dengan menggunakan rumus korelasi Cronbach’s Alpha berikut: 

(suherman,2003:154) 

     [
 

    
] [   

∑  
 

  
 ] 

    = nilai reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir soal 

∑  
  = jumlah varian butir soal 

  
  = varian total 
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Dalam proses perhitungannya, pengujian validitas instrumen ini 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS v.20 melalui pengujian 

Reliability analysis. Penafsiran hasil perhitungannya adalah seperti tampak 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Kategori Reliabilitas Instrumen 

No. Reliabilitas Kategori 

1 0,800-1,000 Sangat tinggi 

2 0,600-0,799 Tinggi 

3 0,400-0,599 Cukup 

4 0,200-0,399 Rendah 

5 < 0,200 Sangat rendah 

 

3.4.3 Pengukuran Tingkat Kesukaran Item Instrumen 

Pengukuran tingkat kesukaran item soal merupakan salah satu upaya 

untuk mengetahui mudah atau sukarnya soal yang harus dijawab/dikerjakan 

siswa yang tertuang dalam instrumen penelitian.  Perhitungannya dilakukan 

dengan menghitung rata-rata jumlah populasi yang menjawab benar suatu 

item soal, dan kriteria penafsiran yang diambil adalah seperti tertuang pada 

tabel berikut: 
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Tabel 3.2 

Kategori Tingkat Kesukaran Item Soal 

No. Tingkat Kesukaran Kategori 

1 0,71-1,00 Mudah 

2 0,21-0,70 Sedang 

3 0,00-0,20 Sukar 

 

3.4.4 Pengukuran Daya Pembeda Item Instrumen 

Pengukuran daya pembeda dilakukan untuk mengetahui baik atau 

buruknya suatu item soal yang harus dijawab/dikerjakan siswa yang 

tertuang dalam instrumen penelitian.  Perhitungannya dilakukan dengan 

menghitung korelasi antara skor tiap item soal dengan jumlah skor 

keseluruhan item soal. Rumus yang digunakan untuk menghitung daya 

pembeda ini adalah rumus korelasi dua sisi Pearson product moment yang 

perhitungannya dilakukan dengan bantuan perangkat SPSS v.20 melalui 

pengujian Analyze Correlate Bivariate Two Tailed. 

      
  ∑     ∑   ∑  

√  ∑  
  

 (∑   
  
}    ∑    ∑    

 

 

    = harga korelasi Pearson 

X = skor tiap item 

Y = Jumlah skor seluruh item 
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Kriteria penafsiran daya pembeda yang diambil adalah seperti 

tertuang pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Kategori Daya Pembeda 

No. Reliabilitas Kategori 

1 0,70-1,00 Sangat baik 

2 0,40-0,70 Soal baik 

3 0,30-0,39 Cukup 

4 0,20-0,29 Buruk  

5 0,00-0,19 Sangat buruk 

 

3.4.5 Hasil Uji Validitas Item Instrumen 

Validitas item instrumen penelitian dilakukan agar setiap item dalam 

instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dalam 

penelitian. Pengujiannya dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 

v.20 melalui pengujian Analyze Correlate Bivariate Two Tailed. Penafsiran 

hasil perhitungannya adalah jika: 

nilai sig. < 0,05, maka item tersebut dinyatakan valid. 

nilai sig. ≥ 0,05, maka item tersebut dinyatakan tidak valid. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas item soal yang digunakan 

dalam pengukuran hasil belajar siswa dalam materi gerak lurus melalui uji 

coba soal terhadap 32 orang siswa ini dapat dilihat dari nilai Sig.(2-tailed) 

pada hasil perhitungan korelasi Pearson seperti tertuang tabel berikut: 
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Tabel 3.4 

 Hasil Validitas Item Soal 

No. No. 

Item 

Validitas Keterangan No. 

No. 

Item 

Validitas Keterangan 

1 2 0,39 Valid 16 21 0,144 Valid 

2 5 0,636 Valid 17 22 0,658 Valid 

3 7 0,231 Valid 18 23 0,235 Valid 

4 8 0,441 Valid 19 24 0,396 Valid 

5 9 0,640 Valid 20 25 0,357 Valid 

6 10 0,299 Valid 21 26 0,297 Valid 

7 12 0,416 Valid 22 27 0,512 Valid 

8 13 0,266 Valid 23 28 0,404 Valid 

9 14 0,469 Valid 24 29 0,441 Valid 

10 15 0,518 Valid 25 30 0,669 Valid 

11 16 0,396 Valid 

12 17 0,264 Valid 

13 18 0,431  Valid 

14 19 0,669 Valid 

15 20 0,398 Valid 

 

Pengujiannya dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS v.20 

melalui pengujian Analyze Correlate Bivariate Two Tailed. Penafsiran hasil 

perhitungannya adalah jika: 
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nilai sig. < 0,05, maka item tersebut dinyatakan valid. 

nilai sig. ≥ 0,05, maka item tersebut dinyatakan tidak valid. 

3.4.6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen penelitian dilakukan agar instrumen penelitian 

dapat mengukur apakah instrumen tersebut dapat dipercaya atau tidak, 

sehingga data yang berhasil dihimpun konsisten. Pengujiannya dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi SPSS v.20 melalui pengujian Reliability 

analysis. Hasil perhitungannya diketahui dari nilai Cronbach’s Alpha. 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas instrumen ini, diketahui 

bahwa reliabilitas instrumen yang diujikan kepada 32 orang siswa tersebut 

adalah sebesar 0,689, hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas instrumen 

tersebut tinggi. 

Tabel 3.5 

Hasil Perhitungan Reliabilitas Instrumen 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,689 25 

(Sumber: Lampiran Perhitungan Reliabilitas Soal) 

Dengan mengacu pada interpretasi reliabilitas item sebagaimana telah 

dikemukakan pada table 3.5, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliable. 

 

 

 



37 
 

Sayyid Husain, 2016 
IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH BERBANTUAN KIT IPA 
UNTUK MENINGKATKAN KOGNITIF SISWA SMP PADA BAHASAN GERAK LURUS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

3.4.7 Pengukuran Tingkat Kesukaran Item Instrumen 

Pengukuran tingkat kesukaran item soal merupakan salah satu upaya 

untuk mengetahui mudah atau sukarnya soal yang harus dijawab/dikerjakan 

siswa yang tertuang dalam instrumen penelitian.  Perhitungannya dilakukan 

dengan menghitung rata-rata jumlah populasi siswa yang menjawab benar 

setiap item soal. Hasil pengukuran tingkat kesukaran soal ini disajikan pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.6 

Tingkat Kesukaran Item Soal 

No. 

Item 

Tingkat 

Kesukaran 

Keterangan 

No. 

Item 

Tingkat 

Kesukaran 

Keterangan 

1 1,00 Mudah 16 0,47 Sedang 

2 0,94 Mudah 17 0,09 Sukar 

3 1,00 Mudah 18 0,13 Sukar 

4 0,13 Sukar 19 0,41 Sedang 

5 0,28 Sedang 20 0,41 Sedang 

6 0,81 Mudah 21 0,72 Mudah 

7 0,41 Sedang 22 0,19 Sukar 

8 0,75 Mudah 23 0,19 Sukar 

9 0,47 Sedang 24 0,22 Sedang 

10 0,59 Sedang 25 0,16 Sukar 

11 0,16 Sukar 26 0,38 Sedang 

12 0,63 Sedang 27 0,41 Sedang 
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13 0,59 Sedang 28 0,41 Sedang 

14 0,44 Sedang 29 0,44 Sedang 

15 0,44 Sedang 30 0,19 Sukar 

(Sumber: Lampiran Perhitungan Validitas Soal Penelitian) 

3.4.8 Pengukuran Daya Pembeda Item Instrumen 

Pengukuran daya pembeda dilakukan untuk mengetahui baik atau 

buruknya suatu item soal yang harus dijawab/dikerjakan siswa yang 

tertuang dalam instrumen penelitian sehingga soal itu dinyatakan dapat 

diterima atau ditolak.  Perhitungannya dilakukan dengan perangkat SPSS 

v.20 melalui pengujian Analyze Correlate Bivariate Two Tailed. 

Hasil perhitungan daya pembeda soal yang diujicobakan ini 

diketahui dari nilai korelasi Pearson seperti tertuang pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.7 

Daya Pembeda Item Instrumen 

No. 

Item 

Daya 

Pembeda 

Keterangan 

No. 

Item 

Daya 

Pembeda 

Keterangan 

1 

Tidak dapat 

dihitung 

- 

16 0,357 

Cukup 

2 0,416 Soal baik 17 0,081 Buruk 

3 

Tidak dapat 

dihitung 

- 18 0,216 

Buruk 

4 -0,248 Soal ditolak 19 0,169 Soal buruk 
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5 0,632 Soal baik 20 0,082 Soal buruk 

6 -0,078 Soal ditolak 21 0,411 Soal baik 

7 0,169 Soal ditolak 22 0,668 Soal baik 

8 0,517 Soal baik 23 0,362 Soal cukup 

9 0,579 Soal baik 24 0,086 Soal buruk 

10 0,283 Cukup  25 0,046 Soal buruk 

11 -0,001 Soal ditolak 26 0,302 Soal cukup 

12 0,473 Soal baik 27 0,273 Soal cukup 

13 0,317 Cukup  28 0,464 Soal baik 

14 0,470 Soal baik 29 0,435 Soal baik 

15 0,521 Soal baik 30 0,056 Soal buruk 

Item 1 dan 3 tidak dapat dihitung karena datanya konstan 

(Sumber: Lampiran Perhitungan Validitas Soal Penelitian) 

Berdasarkan hasil keseluruhan pengujian keampuhan instrumen 

sebagaimana telah diuraikan tadi, dari 30 item soal yang dipersiapkan untuk 

mengukur tingkat kognitif siswa kelas VIII SMP Negeri 12 Bandung dalam 

materi Gerak Lurus, dipakai 25 soal dapat dilihat pada lampiran B. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif. 

Namun sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian persyaratan analisis terhadap data tersebut. yaitu dengan 

melakukan pengujian terhadap normalitas data, homodenitas varian, dan 

linieritas data. 
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3.5.1 Analisis Data 

          Setelah semua data yang diperlukan terkumpul dalam penelitian 

terkumpul dilanjutkan dengan pengolahan data tersebut sebagai bahan untuk 

menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.adapun prosedur 

pengolahan datanya sebagai berikut: 

3.5.1.1 Indeks Gain 

Untuk menghitung peningkatan kognitif siswa dalam materi Gerak 

Lurus  sebagai akibat pemberian prilaku baik kelompok siswa yang 

menggunakan alat Peraga KIT IPA mekanika maupun yang tidak, dilakukan 

dengan menghitung indeks Gain ternormalisasi  yang digunakan Hake 

(1998) dengan rumus: 

 

      
      

       
  

              

         
 

Keteranga: 

    = rata-rata gain yang dinormalisasi, <G> rata-rata gain 

actual, <G>, = rata- rata gain maksimum yang mungkin, < Sf >, = rata 

– rata sekor tes akhir, dan < Si>, = rata-rata sekor test awal. 

  Nilai indeks gain yang ternormalisasi <g> yang diperoleh 

diinterpretasikan menurut kriteria Hake pada tabel 3.9. Kriteria 

penafsiran indeks gain yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.9 

Kategori Indeks Gain 

No. Reliabilitas Kategori 

1 g > 0,7 Tinggi 

2 0,3 < g ≤ 0,7 Sedang 

3 g ≤ 0,3 Rendah 

(Hake, 1998) 

3.5.1.2 Menentukan keefektifan dengan mengukur Ukuran Dampak 

(effect Size) 

Ukuran dampak adalah pengukuran sederhana untuk 

mengkuantitatifikasi perbedaan antara dua kelompok atau kelompok yang 

sama dari waktu ke waktu. Dalam lingkungan pendidikan ukuran dampak 

adalah salah satu cara untuk  mengukur keefektifan intervensi tertentu. 

Ukuran dampak dihitung dengan mengambil perbedaan dua nilai rata – rata 

dan kemudian membagi angka ini dengan sebaran rata-rata nilai siswa. 

Persamaan untuk menentukan d (Effect Size) berdasarkan Cohen’s sebagai 

berikut : 

 

             
                                               

               
 

   
      

√   
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Dengan NE jumlah kelompok eksperimen, Nc yaitu jumlah data 

kelompok kontrol. simpangan baku yang digunakan dalam ukuran dampak 

adalah simpangan baku dari sampel. Menentukan simpangan baku 

menggunakan persamaan: 

    √
   

     
 

 
 

Keterangan: 

SP  : Simpangan baku dari sempel 

SDE : Simpangan baku eksperimen 

SDC : Simpangan baku kelas control 

 Harga koefisien ukuran dampak diinterpretasikan dengan 

menggunakan kriteria Cohen ( 1969) seperti ditunjukan pada tabel 3.10 

 Tabel 3.10  

Interpretasi Effect size (Cohen ,1988) 

Kriteria dkor 

Kecil 0,0   ≤  dkor    >  0,2 

Sedang 0,2   ≤  dkor   >   0,8 

Tinggi 0,8   ≤   dkor   ≤   2,0 

 

3.5.1.3 Menentukan persepsi siswa 

   Metode perhitungan dan analisis kuisioner persepsis siswa dalam 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan alat kit IPA dilakukan 

berdasarkan skala likert (likert’s summated rating). Skala likert adalah skala 
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yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau kelompok terhadap fenomena soial. Untuk mengolah data persepsi 

siswa digunakan analisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan 

skorsing setiap jawaban dari responden. Sugiono (2012: 94) 

       Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data skala 

persepsi siswa adalah sebagai berikut : 

a)    Mengubah data skala kualitatif ke dalam skala kuantitatif 

       Bagi suatu pernyataan yang mendukung suatu sikap positif, skor 

yang diberikan untuk SS = 5, S = 4, N = 3 , TS = 2, STS = 1 dan bagi 

pernyataan yang mendukung sikap negatif diberikan nilai-nilai yang 

sebaliknya yaitu SS = 1, S = 2, N = 3, TS = 4, STS = 5. 

b)    Menghitung skor maksimum ideal (SMI) 

       Menurut Sugiyono (2012:95) untuk menghitung skor maksimum ideal 

persepsi siswa dapat dihitung dengan rumus : 

                  

5  : Nilai maksimum di setiap pernyataan 

20 : Jumlah pernyataan dalam angket 

35 : Banyaknya obyek penelitian 

c) Setelah merubah data skala kualitatif ke dalam skala kuantitatif dan 

menghitung skor maksimal ideal, kedua hasil tersebut dibagi dan 

dikalikan 100%. Jika hasilnya kurang dari 50% maka persepsi siswa 

akan model pembelajaran berbasis masalah adalah negatif, tetapi jika 

hasilnya lebih dari 50% maka persepsi siswa akan model 

pembelajaran berbasis masalah adalah positif. (Sugiyono, 2012: 95 


