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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi 

eksperimen. Penelitian kuasi eksperimen adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menguji adanya dampak atau pengaruh dari variabel penelitian. Sementara itu, desain 

dalam penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen nonekuivalen (nonequivalent 

control group design) dengan dua variabel. Penelitian ini didesain dalam dua 

kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen 

merupakan kelompok yang mendapat perlakuan dengan strategi Predict Observe 

Explain (POE). Sementara itu, kelompok kontrol mendapat perlakuan dengan model 

Direct Instruction. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memperoleh 

prestest dan posttest. Adapun desain penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 

Nonequivalent Control Group Design 

Kelompok Pretest Treatment Posttest 

Eksperimen O X O 

Kontrol O  Y O 

 

Keterangan: 

O : Instrumen untuk melihat perubahan model mental siswa sebelum dan setelah 

diberikan perlakuan (pretest-posttest). 

X : Perlakuan pembelajaran menggunakan strategi Predict Observe  

Explain (POE) pada kelas eksperimen. 

Y : Perlakuan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Direct Intruction 

pada kelas kontrol. 

 

B. Populasi dan Sampel  

Populasi ialah total dari seluruh subjek yang akan diteliti, memiliki 

karakteristik baik dari hasil perhitungan, pengukuran, kualitatif, maupun kuantitatif 

dari objek tertentu dibatasi dengan kriteria tertentu, sedangkan sampel adalah bagian 
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dari populasi (Sugiyono, 2015). Populasi dari penelitian ini ialah siswa kelas V SD di 

gugus Jayagiri Kecamatan Lembang. Gugus Jayagiri terdiri dari 6 sekolah dengan 

jumlah siswa kelas V yaitu 329. Siswa kelas V tersebut memiliki kategori kecerdasan 

yang sama atau tidak ada siswa yang memiliki kategori kecerdasan di atas rata-rata 

seperti gifted maupun superior. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Pemilihan sampel secara purposive yakni pemilihan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Peneliti memilih sekolah ini 

sebagai tempat penelitian karena jumlah siswa yang memenuhi persyaratan 

penelitian.  

Sampel penelitian ialah siswa kelas V di salah satu sekolah dasar di gugus 

Jayagiri kecamatan Lembang yang berjumlah 58 siswa. Peneliti mengelompokkan 

sampel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kontrol. 

Pada desain ini kedua kelompok tidak dipilih secara random (Sugiyono, 2015). Hal 

ini sejalan dengan pendapat Creswell (2015) yang mengemukakan bahwa,”kuasi 

eksperimen melibatkan penempatan (tetapi bukan penempatan random) partisipan ke 

kelompok karena eksperimenter tidak dapat menciptakan kelompok secara artifisial 

untuk eksperimennya”. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 

pelajaran 2016/2017. 

C. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yang meliputi variabel bebas, variabel 

terikat, dan variabel kontrol. Penjelasan lebih lanjut terkait variabel penelitian dapat 

dilihat pada tabel 3.2 berikut ini. 

Tabel 3.2  

Variabel Penelitian 

Variabel Bebas 
Variabel 

Terikat 
Variabel Kontrol 

Model Pembelajaran Model 

Mental Siswa 
 Materi ajar  

Eksperimen Kontrol 
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Predict Observe Explain Direct Instruction 

 Guru  

 Waktu 

pembelajaran  

 

D. Prosedur Penelitian 

 Tahapan pelaksanaan penelitian dibagi menjadi tiga tahapan utama yaitu 

tahapan persiapan penelitian, tahapan pelaksanaan penelitian, dan tahap akhir 

penelitian. 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan penelitian yaitu 

a. menyusun studi pendahuluan melalui kegiatan mengidentifikasi masalah 

penelitian, menemukan kajian literatur, serta merumuskan hipotesis penelitian; 

b. menetapkan metode serta desain penelitian; 

c. menyusun langkah-langkah strategi yang akan diimplementasikan, penelitian ini 

menerapkan strategi Predict Observe Explain (POE); 

d. menentukan subjek penelitian yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol; 

e. menyusun instrumen penelitian serta memperoleh validasi dari ahli; 

f. melakukan uji coba instrumen penelitian; 

g. melakukan uji validitas instrumen; 

h. menyusun instrumen yang telah valid. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan penelitian yaitu 

a. memberikan pretest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol; 

b. menerapkan strategi predict observe explain pada kelompok eksperimen. 

Sementara itu, kelompok kontrol memperoleh perlakuan dengan direct instruction; 

c. memberikan posttest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

3. Tahap Akhir Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir penelitian yaitu 
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a. mengolah hasil pretest dan posttest melalui pengolahan statistic deskriptif dan 

inferensi; 

b. menganalisis hasil penelitian; 

c. menarik kesimpulan berdasarkan hasil dari pengolahan data untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Definisi operasional dari model mental adalah representasi atau ide yang 

muncul dalam benak seseorang jika dibeirkan suatu permasalahan yang setiap orang 

akan mempresentasikannya berbeda-beda. Dalam penelitian ini, perubahan model 

mental diukur menggunakan tes diagnostic yang terdiri dari pertanyaan dalam bentuk 

two tier test yang berupa pilihan jawaban dan pilihan alasan untuk menjawab atau 

menyelesaikan persoalan konsep materi cahaya yang akan dikategorikan menjadi 

inisial, sintetis, dan saintifik. 

Kebanyakan penelitian model mental selama ini banyak dilakukan dengan 

menggunakan metode kualitatif, interview, dan umumnya diterapkan terhadap 

sekelompok responden seperti beberapa siswa atau guru (Mansyur, 2010). Sumber 

data lain yang biasa digunakan yaitu buku catatan pebelajar, catatan harian pebelajar, 

diagram, deskripsi verbal dari suatu interview. Selain instrumen yang disebutkan, 

pada umumnya untuk mengkaji model mental juga bisa berupa soal pilihan ganda, 

soal open-ended (Coll & Treagust, dalam Mansyur, 2010). Sejalan dengan itu, Lin & 

Chiu (2007) menyatakan bahwa untuk mengeksplorasi model mental juga bisa 

digunakan melalui pemberian soal baik pilihan ganda maupun uraian, wawancara 

maupun observasi di dalam kelas. 

Berdasarkan pernyataan di atas dan sesuai dengan penjelasan Vosniadou 

(dalam Mansyur, 2010) yang menguraikan bahwa model mental yang diteliti dari 

proses belajar anak-anak merupakan representasi-representasi dinamis dan generative 

yang dapat dimanipulasi secara mental untuk menyediakan penjelasan kausal tentang 
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fenomena-fenomena fisis dan membuat prediksi tentang dunia fisis, maka peneliti 

menggunakan tes pilihan ganda berupa tes diagnostik berupa two teir test untuk 

melihat perubahan model mental siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Selain 

itu, two tier test memiliki kelebihan yaitu kesempatan menjawab benar dengan cara 

menebak adalah 4% (Tuysuz, 2009). Oleh karena itu, tes diagnostik berupa two tier 

test dirasa cocok karena selain siswa menjawab pertanyaan yang diberikan, mereka 

juga harus menjawab apa alasan dari jawaban tersebut sehingga dapat mengungkap 

model mental siswa. Selain itu,  juga meminimalisir tebakan jawaban siswa. 

Untuk memperoleh data kuantitatif pada penelitian ini mengenai model 

mental siswa pada materi cahaya, maka tes dilakukan sebanyak dua kali. Tes awal 

digunakan untuk mengetahui model mental awal siswa terhadap konsep cahaya. 

Sementara itu, tes akhir dilakukan untuk mengukur model mental siswa sebagai hasil 

pengunaan strategi Predict Observe Explain (POE). Tes yang digunakan berupa tes 

diagnostik dalam bentuk two tier test yang meliputi empat pilihan jawaban dan empat 

pilihan alasan. Pilihan jawaban merupakan representasi awal jawaban siswa terhadap 

pertanyaan yang kebanyakan pertanyaan dikembangkan berdasarkan keterkaitan 

konsep dengan kehidupan nyata dan selalu diawali dengan suatu permasalahan. 

Sementara itu, pilihan alasan dikembangkan dalam bentuk pernyataan yang 

mengandung kebenaran konsep sehingga nantinya dengan jawaban pilihan alasan ini 

bisa dikategorikan siswa benar-benar paham konsep, konsep yang belum utuh atau 

tidak tahu konsep sama sekali. 

Tabel 3.3. 

Analisis Kombinasi Jawaban Two-Tier Test 

Kategori Penjelasan 

Scientific Jawaban benar + Alasan benar 

Synthetic Jawaban benar + Alasan salah 

Initial Jawaban salah  + Alasan salah 

Jawaban salah  + Alasan benar 
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Pedoman penskoran yang digunakan dalam penelitian menggunakan 

instrumen two tier test ini mengacu pada pedoman penskoran Beyrak (2013) yang 

telah diadaptasi, yaitu seperti berikut. 

Tabel 3.4 

Penskoran Two Tier Test 

Kriteria Skor 

Jawaban benar + Alasan benar 2 

Jawaban benar + Alasan salah 1 

Jawaban salah  + Alasan benar 0 

Jawaban salah  + Alasan salah 0 

 

Tabel 3.4 menunjukkan teknik penyekoran dalam penelitian ini. Selanjutnya, 

peneliti menjumlahkan seluruh skor lalu membaginya dengan skor total. 

F. Analisis Instrumen 

Tes yang digunakan adalah tes tertulis untuk diujikan pada pretest dan posttest 

yang akan terlebih dahulu diujikan kepada siswa yang karakteristiknya sama dengan 

objek penelitian. Analisis ini bertujuan agar tes yang digunakan adalah akurat 

terhadap data yang diperoleh. Tes tersebut terdiri dari validitas, reliabilitas, daya 

pembeda, tingkat kesukaran,. 

1. Uji Validitas 

Validitas data mengacu pada masalah kualitas dan ketepatan teknik penilaian 

yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian. Langkah pertama yang 

dilakukan peneliti dalam melakukan uji validitas yaitu peneliti meminta pertimbangan 

dari dosen ahli terkait soal tes yang akan diuji coba. Setelah memperoleh 

pertimbangan dari dosen ahli, peneliti melakukan uji coba di sekolah yang berbeda 

dengan tempat penelitian. Sesudah uji coba, peneliti melakukan uji validitas untuk 

mengukur tingkat kesukaran soal serta memilih soal yang akan digunakan.  

Validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas empiris. Validitas 

empiris merujuk pada validitas berdasarkan pengalaman. Suatu instrumen dapat 
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dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Validitas 

empiris dilakukan melalui analisis soal secara kuantitatif serta menekankan pada 

analisis karakteristik internal tes yang diperoleh secara empiris. Karakteristik internal 

kuantitatif meliputi parameter soal tingkat kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas 

(Bordens & Abbot, 2013). Salah satu tujuan dilakukannya validitas empiris yaitu 

untuk menentukan kualitas soal. Melalui validitas empiris suatu soal dapat diterima 

karena telah didukung oleh data statistik yang memadai, diperbaiki karena terdapat 

beberapa kelemahan, atau bahkan tidak digunakan. 

Untuk menguji validitas setiap butir soal, skor-skor yang ada pada butir soal 

dikorelasikan dengan skor total. Suatu soal akan memiliki validitas yang tinggi jika 

skor soal tersebut memiliki dukungan yang besar terhadap skor total. Dukungan 

setiap butir soal dinyatakan dalam bentuk korelasi sehingga untuk mendapatkan 

validitas suatu butir soal digunakan rumus korelasi. Perhitungan dilakukan dengan 

menggunakan rumus product moment pearson. 

 

 

      (Arikunto, 2012, hlm. 87) 

Keterangan: 

N  = Jumlah Sampel 

X = Nilai Hasil Ujian 

Y = Nilai rata-rata harian 

rxy = Koefisien korelasi yang dicari 

 

Interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi dilakukan berdasarkan 

patokan disesuaikan dengan nilai r menurut Arikunto (2012, hlm. 89) sebagai berikut. 
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Tabel 3.5  

Patokan Koefisien Korelasi 

KoefisienKorelasi Interpretasi 

0,80 < r ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < r ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < r ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < r ≤ 0,60 Rendah 

r ≤ 0,20 Sangat rendah 

 

Hasil uji validitas soal yang telah dilaksanakan peneliti dapat dilihat pada 

tabel 3.6 berikut ini.  

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Data 

No Soal Nilai Int Keterangan 

1 0,511 Valid Dipakai 

2 0,485 Valid Dipakai 

3 0,737 Valid Dibuang 

4 0,093 Tidak valid Dibuang 

5 0,251 Tidak valid Dibuang 

6 0,926 Valid Dipakai 

7 0,524 Valid Dipakai 

8 0,134 Tidak valid Dibuang 

9 -0,322 Tidak valid Dibuang 

10 0,502 Valid Dipakai 

11 0,564 Valid Dipakai 

12 0,900 Valid Dipakai 

13 0,824 Valid Dipakai 

14 0,277 Tidak valid Dibuang 

15 0,729 Valid Dipakai 

16 0,362 Tidak valid Dibuang 

17 -0,026 Tidak valid Dibuang 

18 0,926 Valid Dipakai 

19 0,702 Valid Dipakai 

20 0,873 Valid Dipakai 

21 0,715 Valid Dibuang 

22 0,436 Valid Dipakai 

23 0,652 Valid Dipakai 
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24 0,692 Valid Dipakai 

25 0,876 Valid Dipakai 

26 0,576 Valid Dipakai 

27 0,066 Tidak valid Dibuang 

28 0,605 Valid Dipakai 

29 0,714 Valid Dipakai 

30 0,553 Valid Dipakai 

 

Berdasarkan hasil uji coba dari 30 soal, terdapat 22 soal yang valid dan 8 soal 

yang tidak valid. Namun, dari 22 soal yang valid, peneliti tidak menggunakan dua 

soal untuk dijadikan instrumen. Hal ini dikarenakan 2 soal tidak sesuai dengan 

subkonsep. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan 20 soal yang valid untuk dijadikan 

instrumen. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk menyatakan alat ukur yang digunakan 

adalah konsisten (ajeg) (Arikunto, 2012, hlm.100). Reliabilitas lebih kepada definisi 

mengenai kepercayaan instrument yang digunakan sebagai alat pengumpul data 

dikarenakan data pengukuran tersebut sudah baik. Metode yang digunakan dalam 

menghitung reliabilitas ini adalah metode belah dua atau the split-half method karena 

metode ini dapat digunakan untuk jawaban yang memiliki skala dikotomik benar (1) 

dan salah (0). Untuk mengetahui reliabilitas seluruh tes, rumus yang digunakan yaitu 

K-R.20 sebagai berikut. 

 

(Arikunto, 2012, hlm.115) 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 

p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q=1-p) 

 = jumlah hasil perkalian antara p dan q 
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K = banyaknya item 

SB = standar deviasi dari tes 

 

Untuk menginterpretasikan harga koefisien reliabilitas digunakan kategori 

Guilford (Ruseffendi, 2005, hlm. 197) dengan kriteria sebagai berikut. 

 

 

Tabel 3.7 

Interpretasi Koefisien Reliabilitas 

Nilai r Interpretasi 

0,00 < r ≤ 0,20 Reliabilitas sangat rendah 

0,20 < r ≤ 0,40 Reliabilitas rendah 

0,40 < r ≤ 0,70 Reliabilitas sedang 

0,70 < r ≤ 0,90 Reliabilitas tinggi 

0,90 < r ≤ 1,00 Reliabilitas sangat tinggi 

 

Setelah diadakan uji validitas, peneliti menghitung reliabilitas soal yang telah 

diujicobakan. Hasil penghitungan uji reliabilitas yaitu 0,921. Berdasarkan tabel 3.7 

soal yang sudah diuji coba memiliki kategori reliabilitas yang sangat tinggi. 

3. Daya Pembeda 

Analisis daya pembeda mengkaji butir-butir soal dengan tujuan untuk 

mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang tergolong mampu 

(tinggi prestasinya) dengan siswa yang tergolong lemah prestasinya. Artinya, bila 

soal tersebut diberikan kepada siswa yang mampu maka hasilnya menunjukan 

prestasi yang tinggi. Sementara itu, apabila soal diberikan kepada siswa yang lemah  

maka hasilnya rendah (Sudjana, 2005, hlm. 141). Untuk menentukan daya pembeda 

digunakan rumus sebagai berikut. 

   

(Arikunto, 2012, hlm.213) 

Keterangan: 

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 
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BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan salah 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah 

 

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasikan dengan klasifikasi menurut 

Arikunto (2012, hlm. 232) yang disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.8 

Klasifikasi Daya Pembeda 

Daya Pembeda Klasifikasi Soal 

0,00 < D ≤ 0,20 Kurang Baik 

0,20 < D ≤ 0,40 Cukup 

0,40 < D ≤ 0,70 Baik 

0,70 < D ≤ 1,00 Sangat Baik 

 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Daya Pembeda 

No soal Nilai Int 

1 0,50 Baik 

2 0,67 Baik 

3 1,00 Sangat baik 

4 0,00 Kurang baik 

5 0,17 Kurang baik 

6 1,00 Sangat baik 

7 0,50 Baik 

8 0,17 Kurang baik 

9 -0,17 Kurang baik 

10 0,83 Sangat baik 

11 0,67 Baik 

12 1,00 Sangat baik 

13 1,00 Sangat baik 

14 0,00 Kurang baik 

15 0,83 Sangat baik 

16 0,33 Cukup 

17 0,00 Kurang baik 

18 1,00 Sangat baik 

19 0,67 Baik 
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20 1,00 Sangat baik 

21 0,83 Sangat baik 

22 0,33 Cukup 

23 0,83 Sangat baik 

24 0,83 Sangat baik 

25 1,00 Sangat baik 

26 0,67 Baik 

27 0,17 Kurang baik 

28 0,67 Baik 

29 1,00 Sangat baik 

30 0,50 Baik 

 

Berdasarkan tabel 3.9 terdapat 7 soal yang memiliki kriteria kurang baik. 

Kriteria soal yang kurang baik menunjukkan pemahaman siswa yang masih rendah 

terhadap soal. Hal ini bisa saja dikarenakan siswa belum memahami konsep cahaya 

atau soal yang dibuat kurang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. 

4. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran dari setiap item soal dihitung berdasarkan banyaknya siswa 

yang menjawab benar dibagi dengan banyaknya seluruh siswa. Rumus yang 

digunakan untuk menentukan tingkat kesukaran soal sebagai berikut. 

 

  

(Arikunto, 2012, hlm. 223) 

Keterangan: 

P = tingkat kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Klasifikasi tingkat kesukaran soal menurut Arikunto (2012, hlm. 225) sebagai 

berikut. 
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Tabel 3.10 

Kategori Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran Kategori Soal 

0,00 < P ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < P ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < P ≤ 1,00 Mudah 

 

Selanjutnya, hasil penghitungan tingkat kesukaran soal dapat dilihat dalam 

tabel 3.11 berikut. 

 

Tabel 3.11 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran 

No soal Nilai Int 

1 0,70 Sedang 

2 0,70 Sedang 

3 0,48 Sedang 

4 0,13 Sukar 

5 0,87 Mudah 

6 0,52 Sedang 

7 0,13 Sukar 

8 0,30 Sukar 

9 0,13 Sukar 

10 0,35 Sedang 

11 0,47 Sedang 

12 0,47 Sedang 

13 0,61 Sedang 

14 0,13 Sukar 

15 0,57 Sedang 

16 0,61 Sedang 

17 0,83 Mudah 

18 0,52 Sedang 

19 0,30 Sukar 

20 0,57 Sedang 

21 0,30 Sukar 

22 0,13 Sukar 

23 0,35 Sedang 

24 0,70 Sedang 

25 0,43 Sedang 
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26 043 Sedang 

27 0,13 Sukar 

28 0,17 Sukar 

29 0,35 Sedang 

30 0,78 Mudah 

 

Berdasarkan tabel 3.11 terdapat sepuluh soal dengan kategori sukar, tujuh 

belas soal dengan kategori sedang, dan tiga soal dengan kategori mudah.  

G. Analisis Data 

Analisis data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengolah serta 

merangkum data secara akurat. Data diperoleh dari hasil tes model mental siswa yang 

diolah melalui teknik analisis data secara statistik induktif (inferensi). Statistik 

induktif (inferensi) adalah teknik analisis. 

Analisis data pada sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan kepada 

populasi dari sampel yang diambil (Santoso, 2015). 

1. Menghitung N-gain 

Penghitungan N-gain berdasarkan olah data hasil pretest dan posttest model 

mental siswa. Penghitungan N-gain dilakukan untuk mengukur pengaruh strategi 

Predict Observe Explain. Berikut ini merupakan rumus penghitungan N-gain kelas 

eksperimen dengan tabel kriteria N-gain. 

 

 

Peneliti melakukan penghitungan skor gain sehingga diperoleh hasil N-gain. 

Hasil N-Gain diperoleh dari pengurangan skor posttest dengan skor pretest. 

Kemudian, dibagi hasil pengurangan skor maksimum dengan skor pretest. Peneliti 

menghitung N-gain pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah penghitungan 

diperoleh N-gain kelas eksperimen yaitu 0,53 sedangkan kelas kontrol yaitu 0,29. 

Selanjutnya, peneliti mengategorikan N-gain berdasarkan tabel 3.12 berikut ini. 
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Tabel 3.12 

Kriteria N-gain 

Nilai <g> Interpretasi 

< 0,30 Rendah 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Tinggi 

Hake (dalam Wynn Sr, Mosholder, & Larsen, 2014) 

Tabel 3.12 merupakan kriteria gain ternormalisasi atau N-gain yang mengutip 

Hake (dalam Wynn Sr, Mosholder, & Larsen, 2014). Berdasarkan tabel 3.12 N-gain 

kelas ekspermen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Hal ini terbukti dari perolehan N-

gain kelas eksperimen yaitu 0,53 dan Ngain kelas kontrol 0,29. N-gain kelas 

eksperimen termasuk dalam kategori sedang dan kelas kontrol termasuk dalam 

kategori rendah. 
 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat hasil distribusi data skor pretest dan 

skor posttest kedua kelompok. Pengujian dilakukan menggunakan SPSS 20 for 

windows dengan taraf signifikansi (α) 0,05. Hasil uji normalitas terlihat berdasarkan 

tabel Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Apabila nilai signifikansi lebih besar 

dari 0,05 maka normalitas terpenuhi atau data berdistribusi normal. Sebaliknya, 

apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka normalitas tidak terpenuhi atau 

data tidak berdistribusi normal (Subagyo & Djarwanto, 2012). 

3. Uji homogenitas 

 Apabila terbukti bahwa kedua sampel terdistribusi normal maka pengolahan 

data dilanjutkan menggunakan uji homogenitas dengan taraf signifikansi 0,05. Uji 

homogenitas dilakukan untuk mengetahui data dari masing-masing kelompok sampel 

memiliki varians populasi yang sama atau berbeda (Suharsaputra, 2014). 

Uji homogenitas varians total menggunakan uji levene dengan bantuan 

program SPSS 20 for windows.MelaluiSPSS, uji hipotesis Levene’s tes dilakukan 



45 
 

Loli Jasdilla, 2017                                                                                                                   
Perubahan Model Mental Siswa Kelas V Melalui Penerapan Strategi Predict Observe Explain (Poe)  
Pada Materi Cahaya                                                                                                                       
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

untuk mengetahui asumsi kedua varian sama besar terpenuhi atau tidak terpenuhi 

dengan hipotesis; H0:µ  = µ  terhadap Ha : µ  ≠ µ  dengan µ = varian group A dan µ  

= varian group B. Berdasarkan hasil Levene’s test maka akan diperoleh p-value. Jika 

p-value lebih besar dari α = 0,05 maka H0:µ = µ  diterima, dengan kata lain asumsi 

kedua varian sama besar terpenuhi atau homogen. Jika hasil Levene’s test diperolehp–

value lebih kecil dari α =0,05, maka µ  ≠ µ  ditolak, dengan kata lain varian tidak 

sama besar atau tidak homogen (Siregar, 2015). 

4. Uji-t  

Uji-t atau independent samples test diklasifikasikan dalam uji parametrik 

untuk menjawab hipotesis penelitian. Uji-t digunakan ketika data memperoleh hasil 

yang homogen. Selain itu, uji-t dilakukan karena sampel berasal dari dua subjek 

berbeda yang masing-masing memperoleh perlakuan (Abbot & McKinney, 2013). 

Pengolahan data uji-t menggunakan aplikasi SPSS 20 for windows dengan taraf 

signifikansi (α) = 0,05. Hasil uji-t dilihat melalui kolom Sig. (2-tailed) pada tabel 

independent samples test. Apabila hasil uji-t lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 

maka H0 diterima. Sementara itu, apabila hasil uji-t lebih kecil dari taraf signifikansi 

0,05 maka H0 ditolak. 

5. Uji Mann-Whitney 

Uji mann-whitney diklasifikasikan dalam uji nonparametrik untuk menjawab 

hipotesis penelitian.Uji mann-whitney digunakan ketika hasil uji dari variabel terikat 

tidak memenuhi normalitas (Susetyo, 2015). Pengolahan data dengan uji mann-

whitney hampir sama dengan uji-t hanya berbeda tampilan hasil. Pengolahan data uji 

mann-whitney menggunakan aplikasi SPSS 20  for windows dengan taraf signifikansi 

(α) = 0,05. Hasil uji mann-whitney dilihat melalui baris Asymp.Sig. (2-tailed)pada 

tabel uji mann-whitney. Apabila hasil uji-t lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 
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maka H0 diterima. Sementara itu, apabila hasil uji-t lebih kecil dari taraf signifikansi 

0,05 maka H0 ditolak. 

H. Hipotesis Penelitian 

1. H0 

a. Tidak terdapat perbedaan model mental siswa sebelum dan sesudah penerapan 

strategi Predict Observe Explain (POE) pada materi cahaya di kelas V. 

b. Tidak terdapat pengaruh strategi Predict Observe Explain (POE) terhadap 

perubahan model mental siswa pada materi cahaya di kelas V. 

2. H1 

a. Terdapat perbedaan model mental siswa sebelum dan sesudah penerapan 

strategi Predict Observe Explain (POE) pada materi cahaya di kelas V. 

b. Terdapat pengaruh strategi Predict Observe Explain (POE) terhadap 

perubahan model mental siswa pada materi cahaya di kelas V. 

 

 

 

 


