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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen semu (kuasi eksperimen), dan sampel penelitian yang digunakan tidak 

dipilih secara acak murni melainkan acak kelas. Hal ini terjadi karena dalam dunia 

pendidikan, siswa diatur dalam kelas-kelas sehingga tidak memungkinkan 

terjadinya pemilihan setiap individu untuk dimasukkan ke dalam kelompok 

(Fraenkel & Wallen, 2006). Penelitian ini disebut penelitian eksperimen karena 

adanya perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen berupa penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan pendekatan inkuiri terbimbing, 

sedangkan kelompok lain mendapatkan pembelajaran kooperatif tipe NHT tanpa 

inkuiri terbimbing. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah The 

Matching-Only Pretest Posttest Control Group Design, yaitu desain penelitian 

pretes-postes yang melibatkan dua kelompok yang diasumsikan memiliki 

kemampuan setara sehingga apabila terjadi perbedaan hasil dapat diketahui bahwa 

perbedaan tersebut diakibatkan adanya perlakuan. Pretes dan postes terhadap 

kedua kelompok dilakukan menggunakan instrumen yang sama (Sugiyono, 2010, 

hlm. 113; Frankel and Wallen, 2007, hlm. 276-278). Hasil postes kedua kelompok 

selanjutnya dibandingkan untuk membuktikan adanya perbedaan tingkat 

keterampilan berfikir kritis dan keterampilan proses sains. Desain penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

The Matching-Only Pretest Posttest Control Group Design 

Kelas Pretes Perlakuan Postes 

Eksperimen O1 ,O2 ,O3 X1 O1 ,O2 ,O3 

Kontrol O1 ,O2 ,O3 X2 O1 ,O2 ,O3 

Keterangan: 

O1 = Tes Keterampilan Berpikir Kritis 

O2 = Tes Keterampilan Proses Sains 
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O3 = Skala Sikap Attitude Toward Science 

X1 = pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe NHT dengan 

pendekatan inkuiri terbimbing 

X2 = pembelajaran menggunakan model kooperatif dengan penugasan 

Pada penelitian ini diasumsikan siswa tidak mendapatkan 

pembelajaran dari luar dan tidak diberikan pekerjaan rumah. Jadi tidak ada 

pengaruh lain selain pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) dengan pendekatan inkuiri terbimbing. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006, hlm. 130). 

Sementara itu, sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2006, hlm. 130). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas V di salah satu SD Negeri di Kabupaten Bogor 

semester genap tahun ajaran 2015/2016 yang terdiri dari tiga kelas. Sampel 

penelitian sebanyak dua kelas yang dipilih secara acak kelas. Satu kelas akan 

dijadikan sebagai kelas eksperimen yaitu diberikan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dengan pendekatan inkuiri dan satu kelas lagi dijadikan 

sebagai kelas kontrol yang mendapatkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dengan metode penugasan. 

C. Intrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini peneliti membuat seperangkat instrumen penelitian. Instrumen-instrumennya 

adalah sebagai berikut ini. 

1. Instrumen Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok (Arikunto, 2006, hlm. 150). Tes 

ini terdiri dari tes keterampilan berpikir kritis dan tes keterampilan proses sains. 
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Tes ini dimaksudkan untuk mengukur peningkatan keterampilan berpikir kritis 

dan keterampilan proses sains terhadap konsep IPA yang diberikan. 

2. Instrumen Non-Tes 

Instrumen non-tes yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

tes attitude toward science, lembar observasi aktivitas guru dan siswa.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk 

memperoleh data-data yang mendukung pencapaian tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melakukan 

observasi aktivitas guru dan siswa, serta memberikan tes keterampilan berfikir 

kritis dan tes keterampilan proses sains. 

1. Observasi 

Observasi dilakukan pada dua objek yaitu guru dan siswa. Observasi ini 

digunakan untuk melihat sejauhmana keterlaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) oleh guru dan siswa. 

2. Tes Attitude Toward Science 

Tujuan dari tes attitude toward science adalah untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis sikap siswa sebelum dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Tes 

skala attitude toward science berbentuk survey, bukan tes kemampuan. Tidak ada 

jawaban salah ataupun benar. Survey dilakukan untuk mendeskripsikan keadaan 

obyek penelitian yang sebenarnya di lapangan sebelum dan setelah mendapat 

perlakuan. Tes skala attitude toward science yang dimodifikasi dari Attitude 

Toward Science in School Assessment (ATSSA) dengan indikator berupa 

ketertarikan terhadap sains, kegiatan belajar sains, pentingnya sains, dan 

pandangan terhadap lingkungan sains. 

3. Instrumen Tes 

Instrumen tes ini dimaksudkan untuk mengukur peningkatan keterampilan 

berpikir kritis dan keterampilan proses sains siswa terhadap konsep IPA yang 

diberikan. 
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Tes keterampilan berpikir kritis mencakup soal-soal yang menuntut siswa 

untuk mampu mencari persamaan dan perbedaan, memberi alasan, 

menggeneralisasi, berhipotesis, mengaplikasikan konsep dan mempertimbangkan 

alternatif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun instrumen penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Membuat kisi-kisi instrumen penelitian untuk materi yang akan diberikan. 

b. Menyusun instrumen penelitian berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. 

c. Melakukan judgement terhadap instrumen penelitian yang telah dibuat. 

d. Melakukan uji coba instrumen penelitian terhadap siswa. 

e. Setelah instrumen yang diujicobakan diolah dengan dihitung validitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitasnya maka instrumen itu dapat 

digunakan untuk melakukan pretest dan posttest. 

Tes keterampilan proses sains yang digunakan dalam penelitian ini 

diadaptasi dari “5th Grade Released Test Questions on Scientific Process and 

Measurement” yang diterbitkan oleh www.solpass.org  

E. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi 

tiga tahapan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan, kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi: 

a. Menentukan masalah yang akan dikaji. Untuk menentukan masalah yang 

akan dikaji, peneliti melakukan studi pendahuluan melalui kegiatan 

observasi, yaitu mengamati kegiatan pembelajaran IPA di dalam kelas, 

wawancara bebas kepada siswa serta melakukan diskusi dengan sesama 

guru kelas V. 

b. Studi literatur, dilakukan untuk memperoleh teori yang akurat mengenai 

permasalahan yang akan dikaji. 

c. Melakukan studi kurikulum mengenai pokok bahasan yang dijadikan 

penelitian untuk mengetahui kompetensi dasar yang hendak dicapai. 

d. Menyusun Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan Skenario 

Pembelajaran yang mengacu pada tahapan model pembelajaran kooperatif 
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tipe Numbered Head Together (NHT) dengan pendekatan inkuiri 

terbimbing.  

e. Membuat dan menyusun instrumen penelitian. 

f. Pertimbangan (judgment) instrumen penelitian oleh ahli. 

g. Melakukan uji coba instrumen penelitian. 

h. Menganalisis hasil uji coba instrumen penelitian dan kemudian 

menentukan soal yang layak digunakan sebagai instrumen penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan 

meliputi : 

a. Memberikan tes awal (pretest) untuk mengukur keterampilan berpikir 

kritis dan kemampuan kognitif siswa sebelum diberi perlakuan (treatmen). 

b. Memberikan perlakuan yaitu dengan cara menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dengan 

pendekatan inkuri terbimbing pada pembelajaran IPA dan adanya observer 

selama pembelajaran. 

c. Memberikan tes akhir (posttest) untuk mengukur peningkatan 

keterampilan berpikir kritis setelah diberi perlakuan. 

3. Tahap Akhir, pada tahapan ini kegiatan yang akan dilakukan antara lain : 

a. Mengolah data hasil pretest dan posttest serta menganalisis instrumen tes 

lainnya. 

b. Membandingkan hasil analisis data instrumen tes antara sebelum diberi 

perlakuan dan setelah diberi perlakuan untuk melihat dan menentukan 

apakah terdapat peningkatan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan 

proses sains siswa setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT). 

c. Menarik simpulan berdasarkan hasil yang dipeoleh dari pengolahan data. 

d. Memberikan saran-saran terhadap aspek-aspek penelitian yang kurang 

sesuai. 
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Untuk lebih jelasnya, alur penelitian yang dilakukan dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Tahap Persiapan 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tahap Pelaksanaan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Tahap Akhir 

Studi Pendahuluan 

Pembuatan Instrumen Penelitian dan 

Perangkat Pembelajaran 

Studi Litelatur 

Rumusan Masalah 

Solusi Permasalahan 

Studi Kurikulum 

Uji Coba dan Analisis Instrumen Penelitian 

Judgment Instrumen Penelitian 

Pretest Posttest 

Observasi 

Pengolahan Data 

Kesimpulan 

 Pembelajaran di Kelas 
Eksperimen 

Model Pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dengan 

pendekatan Inkuiri 

Terbimbing 

Pembelajaran di 
Kelas Kontrol 

Model Pembelajaran 

kooperatif tipe NHT 

dengan penugasan 

Gambar 3.1 

Diagram Alur Proses Penelitian Tesis 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian. Kualitas instrumen sebagai alat pengambil data 

harus teruji kelayakannya dari segi validitas, reliabilitas, daya pembeda dan 

tingkat kesukaran.  

a. Analisis validitas instrumen uji coba 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006, hlm. 168). Scarvia B. Anderson 

(Arikunto, 2007, hlm. 65) menyatakan bahwa sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data 

dari variabel yang diteliti secara tepat. Suatu instrumen yang valid mempunyai 

validitas tinggi; begitu pula sebaliknya. Dalam penelitian ini, pengujian validitas 

instrumen menggunakan pendapat dari ahli (expert judgment).  Instrumen 

dirancang berdasarkan aspek-aspek yang akan diukur selanjutnya dikonsultasikan 

dengan ahlinya. 

b. Analisis reliabilitas instrumen uji coba 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan memlikiki taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap (Arikunto, 2007, hlm. 86). Nilai reliabilitas dapat 

ditentukan dengan menentukan koefisien reliabilitas. Teknik yang digunakan 

untuk menentukan reliabilitas tes dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode tes ulang (tes-retes) dilakukan untuk menghindari dua 

penyusunan dua seri tes. Dalam menggunakan teknik atau metode ini pengetes 

hanya memiliki satu seri tes tapi dicobakan dua kali. Arikunto (2007, hlm. 88). 

Hasil dari kedua kali tes dihitung korelasinya dengan rumus: 

𝑟11 =
2𝑟1

2⁄ 1
2⁄

(1 + 𝑟1
2⁄ 1

2⁄ )
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Keterangan: 

𝑟1
2⁄ 1

2⁄  = korelasi antara skor-skor setiap tes (dihitung dengan rumus 

korelasi product moment) 

𝑟11 = koefisien realibilitas yang sudah disesuaikan 

Untuk menginterpretasikan nilai r11 yang diperoleh dari perhitungan di 

atas, digunakan kriteria reliabilitas instrumen tes seperti yang ditunjukkan pada 

Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Interpretasi Reliabilitas Instrumen Tes 

 

Koefisien Korelasi Kriteria 

0,80 < rxy ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < rxy ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < rxy ≤  0,60 Cukup 

0,20 < rxy ≤  0,40 Rendah  

0,00 < rxy ≤ 0,20 Sangat Rendah 

(Arikunto, 2007, hlm. 75) 

c. Analisis Tingkat Kemudahan Butir Soal 

Tingkat kesukaran merupakan bilangan yang menunjukkan sukar dan 

mudahnya sesuatu soal (Arikunto, 2007, hlm. 207). Tingkat kesukaran dapat juga 

disebut sebagai taraf kemudahan. Analisis tingkat kemudahan dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Tingkat kemudahan 

adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Untuk 

menghitung tingkat kemudahan tiap butir soal digunakan persamaan: 

B
P

JS
  

(Arikunto, 2007, hlm. 208) 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 
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JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Nilai P yang diperoleh dapat diinterpretasikan untuk menentukan tingkat 

kemudahan butir soal dengan menggunakan kriteria pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Interpretasi Tingkat kemudahan Butir Soal 

 

Nilai P Kriteria 

0,00-0,30 Sukar 

0,31-0,70 Sedang 

0,71-1,00 Mudah 

(Arikunto, 2007, hlm. 210) 

d. Analisis Daya Pembeda Butir Soal 

Daya pembeda merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah. (Arikunto, 2009, hlm. 211). Untuk menentukan nilai daya pembeda maka 

digunakan rumus sebagai berikut : 

A B
A B

A B

B B
DP P P

J J
     

(Arikunto, 2007, hlm. 213) 

Keterangan:  

DP = daya pembeda butir soal 

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

BB = banyak peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

JA  = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

Nilai DP yang diperoleh dapat diinterpretasikan untuk menentukan daya 

pembeda butir soal dengan menggunakan kriteria pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 

Interpretasi Daya Pembeda Butir Soal 

Nilai DP Kriteria 

Negatif Soal Dibuang 

0,00 – 0,20 Jelek 

0,21 – 0,40 Cukup 

0,41 – 0,70 Baik 

0,71 – 1,00 Baik Sekali 
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(Arikunto, 2007, hlm. 218) 

2. Hasil Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen tes keterampilan berpikir kritis dilakukan pada siswa 

kelas VI yang sudah mempelajari materi pesawat sederhana di salah satu SD 

Negeri di Kabupaten Bogor. Soal tes keterampilan berpikir kritis yang 

diujicobakan berjumlah 8 butir soal berbentuk uraian. Analisis instrumen 

dilakukan untuk menguji validitas, reliabilitas, tingkat kemudahan, dan daya 

pembeda soal. Analisis hasil uji coba instrumen dapat dilihat di Lampiran B1. 

Adapun rekapitulasinya tertera pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 

Simpulan Hasil Uji Coba Instrumen Tes Keterampilan Berpikir Kritis 

No. Soal 
Tingkat Kemudahan Daya Pembeda Reliabilitas 

Nilai Kategori Nilai Kategori Nilai Kategori 

1. 0.79 Mudah 0.33 Baik 

0.68 Tinggi 

2. 0.27 Sulit 0.33 Baik 

3. 0.46 Sedang 0.52 Sangat Baik 

4. 0.55 Sedang 0.33 Baik 

5. 0.49 Sedang 0.26 Cukup 

6. 0.47 Sedang 0.41 Sangat Baik 

7. 0.29 Sulit 0.22 Cukup 

8. 0.49 Sedang 0.37 Baik  

 

Uji coba soal tes keterampilan berpikir kritis terdiri dari delapan soal 

berbentuk uraian. Berdasarkan hasil uji coba tingkat kemudahan soal, terdapat 

satu soal dengan kategori mudah, lima soal dengan kategori sedang, dan dua soal 

soal dengan kategori sulit. Selanjutnya berdasarkan hasil uji coba daya pembeda 

soal, terdapat dua soal dengan kategori cukup, empat soal kategori baik, dan sua 

soal kategori sangat baik. Nilai reliabilitas intrumen adalah 0.68 yang termasuk ke 

dalam kategori tinggi. Dengan demikian, semua soal digunakan setelah direvisi 

sesuai masukan dari pakar pada proses judgment instrument. Soal-soal tersebut 

diperbaiki dari segi konsep, bahasa, dan kesesuainnya dengan indikator. Setelah 

dirasa cukup melakukan perbaikan, penulis menetapkan untuk menggunakan soal-

soal tersebut dalam penelitian. 
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G. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain: 

1. Data nilai tes, yaitu nilai tes keterampilan berpikir kritis dan keterampilan 

proses sains. 

2. Data non-tes, yaitu data sikap siswa terhadap pembelajaran IPA dan data 

keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) dengan pendekatan inkuiri terbimbing. 

Dari data-data tersebut, data sikap siswa terhadap IPA digunakan untuk 

mengetahui attitude towards science siswa setelah mengikuti pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dengan pendekatan inkuiri 

terbimbing. Data skor keterampilan berpikir kritis dan keterampilan proses sains 

digunakan untuk mengukur peningkatan keterampilan berpikir kritis dan 

keterampilan proses sains siswa. Adapun data observasi aktivitas guru dan siswa 

pada proses pembelajaran digunakan sebagai gambaran keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dengan 

pendekatan inkuiri terbimbing. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan 

terhadap data-data tersebut, antara lain: 

1. Analisis Data Hasil Observasi Keterlaksanaan Model Pembelajaran 

Untuk mengetahui kriteria keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Together (NHT) dengan pendekatan inkuiri terbimbing pada 

setiap pertemuan, maka data hasil observasi keterlaksanaan model pembelajaran 

diolah menjadi dalam bentuk persentase. Adapun langkah-langkah yang peneliti 

lakukan untuk mengolah data tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung jumlah jawaban “ya” dan “tidak” yang observer isi pada format 

observasi keterlaksanaan pembelajaran. Setiap kegiatan pembelajaran yang 

terlaksana atau muncul diberikan skor satu, namun apabila tidak muncul 

diberikan skor nol. 

b. Menghitung persentase keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

rumus berikut: 
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% 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 =
∑ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎

∑ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛
× 100% 

 

c. Mengkonsultasikan hasil perhitungan persentase ke dalam kategori 

keterlaksanaan model pembelajaran yang dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 

Interpretasi Keterlaksanaan Model Pembelajaran 

KM Kriteria 

KM = 0 Tak satu kegiatan pun terlaksana 

0 < KM < 25 Sebagian kecil kegiatan terlaksana 

25 < KM < 50 Hampir setengah kegiatan terlaksana 

KM = 50 Setengah kegiatan terlaksana 

50 < KM < 75 Sebagian besar kegiatan terlaksana 

75 < KM < 100 Hampir seluruh kegiatan terlaksana 

KM = 100 Seluruh kegiatan terlaksana 

(Budiarti dalam Cahyani, 2011, hlm. 55) 

 

4. Tes Attitude Toward Science 

Tes skala attitude toward science berbentuk survey, bukan tes 

kemampuan. Tidak ada jawaban salah ataupun benar. Survey dilakukan untuk 

mendeskripsikan keadaan obyek penelitian yang sebenarnya di lapangan sebelum 

dan setelah mendapat perlakuan. Tes skala attitude toward science yang 

dimodifikasi dari Attitude Toward Science in School Assessment (ATSSA) dengan 

indikator berupa ketertarikan terhadap sains, kegiatan belajar sains, pentingnya 

sains, dan pandangan terhadap lingkungan sains. 

5. Analisis Peningkatan Kemampuan Keterampilan Berpikir Kritis dan 

Keterampilan Proses Sains 

Untuk melihat efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Head Together (NHT) dengan pendekatan inkuiri terbimbing terhadap 

peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa dan keterampilan proses sains, 

maka dilakukan analisis gain ternormalisasi dari skor pretest dan posttest. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan antara lain: 

a. Memberi pretest dan posttest 
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Sebelum di lakukan pengolahan data, semua jawaban pretest dan posttest 

siswa diperiksa dan di beri skor. Jawaban benar diberi nilai satu dan jawaban 

salah atau tidak dijawab diberi nilai nol. Pemberian skor dihitung dengan rumus: 

S R  

(Arikunto, 2007, hlm. 172) 

Keterangan : 

S : skor yang diperoleh siswa 

R : jawaban siswa yang benar 

b. Menghitung skor gain ternormalisasi  

Rata-rata gain dinormalisasi merupakan perbandingan antara skor gain 

yang diperoleh siswa dengan skor gain maksimum yang dapat diperoleh 

(Hake, 1998), secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: 

< 𝑔 > =
< 𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 > − < 𝑆𝑝𝑟𝑒 >

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 −  < 𝑆𝑝𝑟𝑒 >
 

c. Menentukan nilai rata-rata (mean) dari skor gain ternormalisasi 

d. Mengintrepetasikan skor rata-rata gain ternormalisasi dengan menggunakan 

Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 

Interpretasi Skor Rata-Rata Gain Ternormalisasi 

Nilai <g> Kategori Peningkatan 

0,00 <  <g>  ≤ 0,30 Rendah 

0,30 <  <g>  ≤ 0,70 Sedang 

0,70 <  <g>  ≤1,00 Tinggi 

(Hake, 1998) 

6. Hipotesis 

a. Hipotesis 1 

Peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa yang mendapatkan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan pendekatan inkuiri terbimbing 

lebih baik dari pada siswa yang mendapatkan pembelajaran kooperatif 

dengan penugasan. 
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H0 : μ1= μ2  :  Tidak terdapat perbedaan peningkatan keterampilan 

berpikir kritis antara siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

H1 : μ1> μ2  :  Peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 

eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. 

b. Hipotesis 2 

Peningkatan keterampilan proses sains siswa yang mendapatkan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan pendekatan inkuiri terbimbing 

lebih baik dari pada siswa yang mendapatkan pembelajaran bukan PBM. 

H0 : μ1 = μ2  : Tidak terdapat perbedaan peningkatan keterampilan 

proses sains antara siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol 

H1 : μ1 > μ2 : Peningkatan keterampilan proses sains siswa kelas 

eksperimen kebih baik dari kelas kontrol 

7. Pengujian Hipotesis 

Data yang akan diuji adalah data gain keterampilan berpikir kritis dan 

keterampilan proses sains. Pengujian gain dilakukan untuk mengetahui 

peningkatan yang terjadi setelah diberikan tindakan, apakah peningkatan 

keterampilan berpikir kritis dan keterampilan proses sains kelas eksperimen lebih 

baik dari kelas kontrol. Pengujian dua rata-rata dalam penelitian ini menggunakan 

uji t dengan taraf signifikansi α = 0,05. Untuk memperoleh peluang yang sahih 

atas munculnya nilai t maka asumsi-asumsi terkait data yang akan diuji harus 

terpenuhi terlebih dahulu. Asumsi tersebut yaitu skor masing-masing kelompok 

harus berdistribusi normal dan variansi kelompok homogen. Apabila sebaran data 

berdistribusi normal namun varians kedua kelompok sampel tidak homogen maka 

selanjutnya dilakukan uji perbedaan rata-rata menggunakan uji t’. Apabila sebaran 

data berdistribusi tidak normal, maka uji perbedaan rata-rata menggunakan 

statistik nonparametrik dengan uji Mann-Whitney. Oleh karena itu, sebelum 

melakukan uji perbedaan dua rata-rata terlebih dahulu dilakukan uji normalitas 

dan homogenitas. 

a. Menguji normalitas dari distribusi masing-masing kelompok 



57 

 

 

1) Mencari rata-rata ( X ) 

2) Mencari deviasi standar (n-1) 

3) Membuat daftar frekuensi observasi dan frekuensi ekspektasi: 

a) Menentukan rentang, R= xmax - xmin 

b) Menentukan banyak kelas (k) 

K = 1 + 3,3 log n,  n=banyak data 

c) Menentukan panjang kelas 

P = 
K

r
  dengan  r = rentang 

K = banyak kelas  

4) Pengujian normalitas kelompok eksperimen  dan kelompok kontrol  

dengan menghitung Chi-kuadrat ( hitung
2 ) 





Ei

Eifi 2
2 )(



 
Keterangan : 

fi = frekuensi observasi 

Ei = frekuensi ekspektasi
 

5) Menentukan derajat kebebasan (db) 

db = k – 3 , k = banyaknya kelas  

6) Menentukan  
2 tabel   31

2   k  

7) Penentuan normalitas 

Apabila 2 hitung <
2 tabel,  maka data berdistribusi normal, akan tetapi 

apabila 2 hitung >
2 tabel,  maka data berdistribusi tidak normal. 

b. Menguji homogenitas dua varians dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Mencari nilai F hitung 

F = Vk

Vb

  

Keterangan: Vb = varians besar 

Vk = varians kecil 

2) Menentukan derajat kebebasan 
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db1 = n1 – 1 

db2 = n2 – 1 

 

keterangan :   

db1 = derajat kebebasan pembilang 

db2 = derajat kebebasan penyebut  

 n1 = ukuran sampel varian besar 

 n1 = ukuran sampel varian kecil 

3) Menentukan Ftabel )
1

1
(

2

1






n

n
F  

4) Penentuan homogenitas 

Apabila Fhitung  <  Ftabel maka varians tersebut homogen, akan tetapi 

apabila Fhitung  >  Ftabel maka varians tersebut tidak homogen. 

c. Setelah diketahui kedua variansinya homogen dilanjutkan dengan tes t. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Mencari deviasi standar gabungan 

dsg = 
2

)1()1(

21

2211





nn

vnvn
 

2) Mencari nilai t 

t = 

21

21

11

nn
dsg

XX




 

3) Menentukan derajat kebebasan 

db = n1 + n2 – 2  

4) Menentukan nilai ttabel  221  nnt  

5) Pengujian hipotesis 

Jika thitung < ttabel   maka Ho diterima, namun jika thitung > ttabel   maka Ho 

diterima. 


