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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Eksperimental 

Design dengan bentuk Nonequivalent Control Group Design. Bentuk desain 

penelitian sama-sama menggunakan pre-test dan post-test pada kedua kelompok, 

tetapi hanya ada perbedaan pada saat perlakuan dilakukan (Creswell, 2009, hlm. 

241). Desain ini dapat diperlihatkan pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Pretest Perlakuan Post-test 

O1 X O2 

O3 Y O4 

 

Keterangan: 

O1 : hasil pre-test dari kelompok eksperimen 

O3 : hasil pre-test dari kelompok kontrol 

X : perlakuan menggunakan media software circuitmaker 

Y : Perlakuan tanpa menggunakan media software circuitmaker 

O2 : hasil post-test dari kelompok eksperimen 

O4 : hasil post-test dari kelompok kontrol 

 

B. Partisipan Penelitian 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini yaitu  dosen dari Departemen 

Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai penguji kelayakan terhadap 

instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian, guru mata pelajaran 

sebagai observer yang terkait dengan mata pelajaran yang teliti dari Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Cimahi dan siswa-siswi kelompok 

eksperimen yang berjumalah 28 orang dan kelompok kontrol yang berjumlah 32 
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orang, kedua kelompok adalah siswa-siswi kelas X jurusan Teknik Otomasi 

Industri di SMKN 1 Cimahi. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X di SMK N 1 CIMAHI. 

Sampel penelitian diambil satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas 

sebagai kelas kontrol,. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 

pelajaran 2015/2016. 

D. Instrumen Penelitian 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga instrumen yaitu 

1. Tes tertulis keterampilan proses sains 

Tes ini diberikan pada saat pretest dan posttest. Tes ini berbentuk tes 

objektif model pilihan ganda yang mencakup keterampilan mengamati, 

memprediksi, mengukur, mengkomunikasikan, dan membuat kesimpulan. 

Sebagai pedoman dalam pembuatan soal, peneliti membuat kisi-kisi instrumen 

terlebih dahulu agar soal tersebut merepresentasikan keseluruhan indikator 

keterampilan proses sains. Sebelum diimplementasikan dalam penelitian, 

instrumen ini harus diuji validitas, reliabilitas dan analisis butir soal. Sebuah 

instrumen penelitian harus memiliki sifat valid dan reliabel. Dalam pengujian 

validitas instrumen penelitian, peneliti menggunakan formulasi pearson 

product moment  (Chee, 2015) : 

     
  ∑       ∑    ∑   

√{ ∑  
   ∑    }{ ∑  

   ∑    }
 

Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi 

xi : skor siswa tiap item soal 

yi : skor total seluruh siswa 

n : jumlah siswa 
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Untuk mengetahui kekuatan korelasi antar tiap item dengan kriterium, 

maka dipergunakan pedoman interpretasi koefisien korelasi. Pedoman 

interpretasi koefisien korelasi dapat terlihat pada tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2. Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Koefisiean Korelasi Kriteria Validitas 

0,80 < rxy ≤  1,00 

0,60 < rxy ≤   0,80 

0,40 < rxy ≤   0,60 

0,20 <  rxy ≤  0,40 

0,00 <  rxy ≤  0,20 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat Rendah 

Untuk mengetahui berarti atau tidaknya nilai yang telah dihasilkan 

dengan menggunakan formulasi koefisien korelasi (product moment), maka 

dilakukan uji t dengan menggunakan formulasi (Chee, 2015) : 

 

  
  √   

√    
 

Keterangan: 

n  = jumlah siswa/partisipan 

r = koefisien korelasi 

Setelah didapat nilai dari t maka nilai tersebut dibandingkan dengan 

nilai ttabel dengan memilih tingkat kepercayaan sesuai dengan keinginan. 

Apabila harga thitung > ttabel, maka dapat dikatakan bahwa korelasi tersebut 

berarti dan instrumen dinyatakan valid. 

Hasil uji validitas instrumen yang dilakukan melibatkan siswa 

berjumlah 31 orang, Soal-soal instrumen keterampilan proses sains terdiri dari 

25 soal jenis pilihan ganda yang diuji validitasnya dengan menggunakan 

formulasi koefisien korelasi dan uji signifikansi. Uji validitas dilakukan pada 

taraf signifikansi 5% serta derajat kebebasan (dk) = n - 2 dengan jumlah 
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peserta tes sebanyak 31 orang peserta didik, maka (dk) = n - 2 = 31 - 2 = 29 

dan diperoleh nilai ttabel = 1,699. Apabila thitung > ttabel, maka soal tersebut 

dinyatakan valid. Setelah dilakukan uji validitas dengan menggunakan 

software Microsoft Excel 2010, maka didapat hasil yang ditunjukan pada tabel 

3.3. 

 

Tabel 3.3. Hasil Perhitungan Validitas 

Validitas Nomor Soal Jumlah 

Valid 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24 17 

Tidak 

Valid 
1, 9, 12, 16, 21, 22, 23, 25 8 

TOTAL 25 

 

Dari 17 soal yang valid, tabel 3.4. menunjukan soal berdasarkan aspek 

keterampilan proses sains: 

Tabel 3.4. Nomor Soal Berdasarkan Aspek KPS 

Aspek KPS No Soal 

Mengamati 2, 6, 11, 15 

Mengkomunikasikan 4, 14, 20 

Mengklasifikasi 17, 18 

Mengukur 10 

Menyimpulkan 5,  7, 24 

Memprediksi 3, 8, 13, 19 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji reliabilitas dengan 

menggunakan formulasi Kuder Richardson (KR.20) yaitu : (Bodner, 1980) 

   (
 

   
)(

  
  ∑    

  
 ) 

 

Keterangan: 

 ri  = reliabilitas internal seluruh instrumen 
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k = jumlah item dalam instrument 

qi = 1-pi 

pi = proporsi banyaknya subyek yang menjawab pada item  

  
         = varians total, dimana; 

 

  
  

∑  
  

 ∑   
 

 
 

 

 

Keterangan: 

xt
2
 = jumlah skor yang didapat 

n = jumlah siswa 

Setelah didapat nilai dari         maka nilai tersebut dibandingkan 

dengan nilai rtabel dengan memilih tingkat kepercayaan sesuai dengan 

keinginan. Apabila harga rhitung > rtabel, maka dapat dikatakan bahwa korelasi 

tersebut berarti dan instrumen dinyatakan reliabel. Sama halnya dengan uji 

validitas instrumen, dalam uji reliabilitas juga terdapat pedoman yang 

menerangkan kekuatan korelasi antara item dengan skor total. Derajat 

reliabilitas instrumen dapat dilihat pada tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5. Derajat Reliabilitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Kriteria Reliabilitas 

0,80 <   r11 ≤ 1,00 

0,60 <   r11 ≤  0,80 

0,40  <   r11 ≤  0,60 

0,20 <  r11 ≤  0,40 

0,00 <  r11 ≤  0,20 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

Uji reliabilitas instrumen keterampilan proses sains ini dilakukan 

terhadap 17 soal yang telah teruji validitasnya. Uji reliabilitas menggunakan 

formulasi KR. 20, dengan jumlah siswa sebanyak 31 orang dan taraf 
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signifikansi sebesar 5%, maka didapat nilai rtabel sebesar 0,367. Sedangkan 

untuk menghitung nilai rhitung dari data yang didapat, maka peneliti 

menggunakan bantuan software Microsoft Excel 2010. Sehingga didapat nilai 

rhitung  sebesar 0,749. Nilai rhitung tersebut lebih besar daripada nilai rtabel, maka 

dapat disimpulkan bahwa instrumen kognitif tersebut reliabel dan masuk 

dalam kategori tinggi. 

Selain uji validitas dan reliabilitas, untuk memperoleh suatu perangkat 

instrumen keterampilan proses sains yang berkualitas, maka soal-soal tersebut 

harus dianalisis terlebih dahulu. Analisis-analisis yang dilakukan terhadap 

instrumen keterampilan proses sains yang pertama adalah analisis tingkat 

kesukaran. Seperangkat soal yang baik harus memiliki jumlah soal yang 

mudah, soal yang sedang dan soal yang sulit secara proporsional. Maka dari 

itu, berikut merupakan formulasi untuk menentukan tingkat kesukaran soal : 

  
 

 
 

Keterangan: 

I =   indeks kesulitan untuk setiap butir soal 

B =   banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N = banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang 

dimaksudkan 

Setelah ditemukan nilai dari indeks kesulitan setiap butir soal (I), maka 

digunakan kriteria tingkat kesulitan soal dengan menggunakan tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Kriteria Kesulitan Butir Soal 

Interval nilai Tingkat kesulitan soal 

0 < I ≤ 0,30 Soal kategori sulit 

0,30 < I ≤ 0,70 Soal kategori sedang 

0,70 < I ≤ 1,00 Soal kategori mudah 

 

Dari 17 soal yang sudah valid, didapatkan hasil uji tingkat kesukaran 

pada instrumen keterampilan proses sains yang ditunjukan pada tabel 3.7.  
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Tabel 3.7. Hasil Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Kriteria Nomor Soal Jumlah Item Soal 

Sukar 5, 10, 11, 13 4 

Sedang 17, 18, 20 3 

Mudah 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 19, 24 10 

Total 17 

 

Setelah analisis tingkat kesukaran dilakukan, peneliti melakukan 

analisis daya pembeda. Analisis daya pembeda merupakan kemampuan soal 

untuk membedakan antara siswa yang tergolong pintar dengan siswa yang 

tergolong kurang/lemah. Berikut merupakan formulasi yang dipakai dalam 

melakukan analisis daya pembeda : 

 

  
  

  
 

  

  
       

 

 

Keterangan : 

J = jumlah peserta tes 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar 

PA = proporsi kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi kelompok bawah yang menjawab benar 

 

Sebagai indikator dari kualitas daya pembeda dari tiap-tiap butir soal 

dapat dilihat dari tabel 3.8. 

 

Tabel 3.8. Kriteria Daya Pembeda Soal 

Rentang Nilai D Klasifikasi 

0.70 < D ≤ 1.00 Baik sekali 
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0.40 < D ≤ 0.70 Baik 

0.20 < D ≤ 0.40 Cukup 

0 < D ≤ 0.20 Jelek 

(Negatif) Harus dibuang 

 

 

Untuk menguji analisis daya beda, peneliti menggunakan bantuan  

software Microsoft Excel 2010. Dari 17 soal yang sudah valid, berikut 

didapatkan hasil analisis daya beda pada instrumen keterampilan proses sains 

yang ditunjukan pada tabel 3.9. : 

 

 

 

 

Tabel 3.9. Hasil Analisis Daya Pembeda Soal 

Kriteria Nomor Soal Jumlah 

Jelek 11 1 

Cukup 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 15, 24 9 

Baik 5, 6, 14, 20 4 

Baik Sekali 17, 18, 19 3 

Harus dibuang - 0 

Total 17 

 

2. Instrumen penilaian software. 

Instrumen tersebut digunakan untuk mengetahui pendapat/persepsi 

siswa mengenai implementasi software circuitmaker dalam pembelajaran 

dasar dan pengukuran listrik. Instrumen tersebut menggunakan Skala Likert 

sebagai pedoman pengukuran. Instrumen ini diberikan kepada siswa yang 

menggunakan software circuitmaker dalam pembelajaran. Pada tabel 3.10. 

berikut merupakan bentuk instrumen yang dibuat untuk melihat penilaian 

software circuitmaker dari siswa. (Instrumen lengkap terlampir) 

Tabel 3.10. Instrumen untuk penilaian software circuitmaker 
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Keterangan : 1 = Sangat Kurang    3 = Cukup 5 = Baik Sekali 

 

2 = Kurang           4 = Baik 

 

Untuk menguji validitas Instrumen penilaian software circuitmaker 

dilakukan expert judgment oleh para ahli media, pada tabel 3.11. berikut 

merupakan hasil expert judgment dari para ahli: 

Tabel 3.11. Hasil Expert Judgment Ahli 

No. Ahli Aspek Aspek Aspek 

Aspek Indikator Penilaian 

Usable  Software mudah 

digunakan 
1 2 3 4 5 

 Software nyaman 

digunakan 

 

1 2 3 4 5 

Reliable  Software tidak mudah 

macet 
1 2 3 4 5 

 Software tidak 

mengalami error 

selama digunakan 

 

1 2 3 4 5 

Interaktivitas  Respon Software 

mudah dipahami 
1 2 3 4 5 

 Software merespon 

segala yang 

diperintahkan 

pengguna 

 

1 2 3 4 5 

Motivasi  Software menambah 

semangat belajar 
1 2 3 4 5 

 Software menambah 

pemahaman pada mata 

pelajaran rangkaian 

listrik 

 

1 2 3 4 5 

Layout  Tampilan menu-menu 

pada multimedia 

menarik 

1 2 3 4 5 

 Menu-menu 

diposisikan tepat 

 

1 2 3 4 5 
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Rekayasa 

Perangkat 

Lunak 

Pembela

jaran 

Komunika

si Visual 

M TM M TM M TM 

1 
Prof. Dr. H. Mukhidin, 

M.Pd. 
   

 
  

2 Dr. Tuti Suartini, M. Pd.    
 

 
 

 

Keterangan 

 

M    = Menyetujui;  

TM  = Tidak Menyetujui 

 

3. Lembar Observasi 

Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran yang bertujuan untuk 

mengamati kesesuaian pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dengan skenario pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Penelitian yang dilakukan terbagi menjadi tiga tahap yaitu; 1) tahap 

pendahuluan, 2) tahap pelaksanaan, dan 3) tahap analisis data.  

1. Tahap pendahuluan merupakan tahap persiapan yang dilakukan oleh 

peneliti sebelum melaksanakan penelitian. Seperti mendapatkan tema 

penelitian, rumusan penelitian, paradigma penelitian dan kerangka berpikir 

maka peneliti menentukan lokasi, waktu serta sampel/populasi yang akan 

dijadikan sebagai objek penelitian, studi literatur dan kegiatan lainnya. 

2. Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana pre-test, treatment, dan post-test 

dilakukan. Pre-test adalah test awal yang dilakukan sebelum siswa 

diberikan treatment atau perlakuan test ini diberikan kepada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, treatment adalah perlakuan yang diberikan 

kepada pesera dalam hal ini treatment yang dilakukan adalah percobaan 

media pembelajaran dengan menggunakan perangkat lunak atau software 

circuitmaker, treatment hanya diberikan kepada kelas eksperimen, dan 
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post-test adalah test akhir setalah dilakukannya treatment, test ini 

diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3. Tahap analisis data adalah data yang dihasilkan pada saat tahap 

pelaksanaan diolah sehingga menjadi data yang dapat disajikan untuk 

menjawab hipotesis yang diberikan. Seperti mengolah hasil data pre-test 

dan post-test yang didapat, mengolah data hasil pengamatan observator 

mengenai aspek afektif dan aspek psikomotorik yang dimiliki siswa, 

setelah itu memberikan kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian. Dan 

membuat laporan penelitian. 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai langkah-langkah penelitian yang 

dilakukan peneliti, maka dapat dilihat pada gambar 3.1. diagram alir (flowchart).  
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Gambar 3.1 Alur Penelitian 

F. Hipotesis Penelitian 

Berikut merupakan hipotesis penelitian yang diajukan 

H0 = rata-rata gain keterampilan proses sains kelompok siswa yang 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan bantuan software 

circuitmaker lebih kecil atau sama dengan rata-rata gain keterampilan proses 

sains kelompok siswa yang melaksanakan pembelajaran tanpa menggunakan 

bantuan software circuitmaker. 

Ha  = rata-rata gain keterampilan proses sains kelompok siswa yang 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan bantuan software 

circuitmaker lebih tinggi dari rata-rata gain keterampilan proses sains 

kelompok siswa yang melaksanakan pembelajaran tanpa menggunakan 

bantuan software circuitmaker 

 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah penelitian dilaksanakan maka akan menghasilkan data-data 

penelitian. Data-data hasil penelitian berupa data-data mentah mengenai 

keterampilan proses sains. Data-data mentah tersebut harus diolah dan dianalisis 

sedemikian rupa sehingga data-data tersebut mampu menjawab rumusan masalah 

yang telah diajukan sebelumnya. Berikut merupakan teknik-teknik analisis data 

yang digunakan dalama penelitian ini: 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui sebaran distribusi data 

keterampilan proses sains pada siswa yang diperoleh. Hal ini berkaitan dengan 

sampel yang diambil. Melalui Uji Normalitas peneliti bisa mengetahui apakah 

sampel yang diambil mewakili populasi atau tidak. Perhitungan Uji 

Normalitas menggunakan bantuan Microsoft Excel 2010 Berikut langkah-

langkah dalam menguji normalitas data: 

a. Merangkum data seluruh variabel yang akan diuji normalitasnya. 
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b. Menentukan jumlah kelas interval.dalam hal ini jumlah kelas intervalnya 

= 6, karena luas kurva normal dibagi menjadi enam, yang masing-masing 

luasnya adalah: 2,7%; 13,34%; 33,96%; 33,96%; 13,34%; 2,7%. 

c. Menentukan panjang kelas interval (Pk) yaitu: 

   
                           

                         
 

d. Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi, yang sekaligus merupakan 

tabel penolong untuk menghitung harga Chi Kuadrat 

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

persentase luas tiap bidang kurva normal dengan jumlah anggota sampel. 

f. Memasukkan harga-harga fh ke dalam tabel kolom fh, sekaligus 

menghitung harga-harga (fo-fh) dan 
       

 

  
 dan menjumlahkannya. 

Harga 
       

 

  
 adalah merupakan harga Chi Kuadrat (χh

2
) hitung. 

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

Bila harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan harga Chi 

Kuadrat Tabel    
    

  , maka distribusi data dinyatakan normal, dan 

bila lebih besar (>) dinyatakan tidak normal. 

 

2. Analisis Data Keterampilan Proses Sains 

Setelah instrumen keterampilan proses sains layak untuk digunakan 

(teruji validitas dan reliabilitas serta memenuhi syarat daya beda dan tingkat 

kesukaran), maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pre-test dan post-test. 

Pre-test dimaksudkan untuk mengetahui keterampilan proses sains yang 

dimiliki oleh siswa sebelum dilakukannya sebuah treatment. Sedangkan post-

test dimaksudkan untuk mengetahui keterampilan proses sains yang dimiliki 

siswa setalah dilakukannya sebuah treatment.  

Untuk mengetahui peningkatan yang di alami setelah pemberian 

treatment, maka peneliti melakukan perhitungan gain ternormalisasi. Gain 

ternormalisasi menjelaskan peningkatan keterampilan proses sains siswa 
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dengan menggunakan nilai pre-test dan nilai post-test yang telah didapat. Skor 

gain kelompok penelitian akan dipergunakan untuk uji hipotesis. 

Gain ternormalisasi (<g>) mempunyai formulasi sebagai berikut 

(Hake, 1980): 

      
                          

                       
 

Kategori gain ternormalisasi diperlihatkan pada tabel 3.12. 

Tabel 3.12. Kriteria Gain  yang ternormalisasi 

Skor Gain Kategori 

<g> ≥  0,70 Tinggi/sangat efektif 

0,70 >  <g>  ≥ 0,30 Sedang/efektif 

<g>  < 0,30 Rendah/kurang efektif 

 

3. Uji Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hipotesis 

komparatif. Peneliti melakukan uji hipotesis dengan menggunakan t-test. 

Terdapat beberapa formulasi t-test yang dapat digunakan dalam pengujian. 

Oleh karena itu, untuk menentukan formulasi yang akan digunakan, peneliti 

harus melakukan pengujian homogenitas terlebih dahulu. Berikut merupakan 

langkah-langkah yang digunakan untuk mengetahui homogenitas kedua 

kelompok data: 

a. Menentukan varians dari dua buah kelompok data yang akan diuji. 

b. Menghitung nilai Fhitung dengan formulasi sebagai berikut; 

  
                

               
 

c. Membandingkan harga Fhitung dengan harga Ftabel dengan dk pembilang = 

n-1 dan dk penyebut = n-1. 

d. Apabila Fhitung ≤ Ftabel maka disimpulkan bahwa kedua kelompok data 

bersifat homogen dan begitupun sebaliknya. 
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Setelah dilakukan uji homogenitas, lakukan uji hipotesis dengan melihat 

jumlah responden masing-masing objek penelitian dan sifat homogenitas 

kedua kelompok tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua 

buah formulasi t-test, diantaranya: 

a. Bila n1 ≠ n2, varian homogen (σ1
2
 = σ2

2
), dapat digunakan rumus t-test 

dengan  pooled varian.. Derajat kebebasannya (dk) = n1+n2-2 : 

b. Bila n1 ≠ n2, varian tidak homogen (σ1
2
 ≠ σ2

2
), untuk ini digunakan t-test 

dengan  separated varian. Harga t sebagai pengganti t-tabel dihitung dari 

selisih harga t-tabel dengan dk (n1-1) dan dk (n2-1) dibagi dua, dan 

kemudian ditambahkan dengan harga t yang terkecil. 

 

  
 ̅   ̅ 

√
        

          
 

       (
 
  

 
 
  

)

     umu                

 

Keterangan : 

 ̅   ata rata  ampel 1 

 ̅   ata rata  ampel   

s1   = Simpangan baku sampel 1 

s2   = Simpangan baku sampel 2 

  
   arian  ampel 1 

  
   arian  ampel 2 

    umlah  ampel 1 

    umlah  ampel 2 

 

Harga thitung selanjutnya dibandingkan dengan harga ttabel. Peneliti 

menggunakan pengujian hipotesis jenis pihak kanan dengan kriteria untuk 

daerah penolakan dan penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut: 

a. H0 diterima dan Ha ditolak apabila thitung ≤  ttabel. 

b. H0 ditolak dan Ha diterima apabila thitung  >  ttabel. 
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4. Uji Hasil Angket 

Untuk penilaian baik penilaian setiap aspek maupun penilaian 

keseluruhan aspek, peneliti menggunakan formulasi sebagai berikut: 

 

 =
                 

             
      

 

Adapun untuk mengetahui tingkat apresiasi yang diberikan oleh siswa 

terhadap pembelajaran dengan menggunakan media software circuitmaker 

maka dipergunakan  kriteria yang ditunjukan pada tabel 3.13. 

 

Tabel 3.13. Kriteria Hasil Penilaian Angket 

Kategori Perolehan Nilai 

Sangat baik 90% < Nilai   100% 

Baik 80% < Nilai   90% 

Cukup 70% < Nilai   80% 

Kurang 0% < Nilai   70% 

 


