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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. 

penelitian eksperimen adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh dari suatu tindakan atau perlakuan tertentu yang sengaja dilakukan 

terhadap suatu kondisi tertentu.
1
 Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis 

kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis terencana dan terstruktur 

dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian.
2
 

B. Tempat dan waktu penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 Kendari pada kelas XI semester 

genap tahun pelajaran 2018/2019 selama tiga bulan. 

C. Metode Penelitian 

       Metode penelitian yang digunakan adalah metode True Experimental 

Design.
3
. dikatakan true eksperimental ( eksperimen yang betul-betul), karena 

dalam desain ini, peneliti dapat mengotrol semua variabel luar yang 

mempengaruhi jalannya eksperimen.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Wina sanjaya, peneltian ppendidikan, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 85. 

2
 Sugiyono, Motode Penelitian Pendidikan (Cet Ke-16: Bandung: Alfabeta, 2014), h. 96. 

3
 Sugiyono, Motode Penelitian Pendidikan . . ., h. 114 
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D. Populasi dan  Teknik  Pengambilan Sampel  

1. Populasi 

       Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
4
 Populasi target dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 6 Kendari dan Populasi 

terjangkaunya adalah seluruh siswa kelas XI MIPA di SMA Negeri 6 Kendari 

tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 192 siswa dan tersebar dalam 6 kelas 

yaitu kelas XI MIPA 1, XI MIPA 2, XI MIPA 3, XI MIPA 4, XI MIPA 5 dan XI 

MIPA 6. 

Tabel 3.1. Presentase Nilai Kelas XI MIPA 

Kelas Jumlah Rata-rata 

XI MIPA 1 33 84 

XI MIPA 2 30 81 

XI MIPA 3 30 75,65 

XI MIPA 4 31 74,20 

XI MIPA 5 34 72,94 

XI MIPA 6 34 72,94 

 Sumber : Dokumentasi SMAN 6 Kendari  

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
5
 Sampel yang 

diambil dalam penelitian ini adalah siswa dari kelas populasi dengan 

menggunakan purposive sampling, yaitu penggambilan sampel yang memiliki 

tujuan tertentu berdasarkan kebijakan guru.  Alasan menggunakan purposive 

random sampling, yaitu Salah satunya agar kriteria atau syarat sampel yang 

                                                           
4
Suharismi arikunto, Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek (Jakarta: Rineka 

cipta, 2002), h. 108 
5
 Suharismi arikunto, Prosedur Penelitian..., h. 109 
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dibutuhkan bisa benar-benar terpenuhi dan sesuai dengan kriteria dari sampel 

yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian tersebut. Sampel yang diambil yaitu 

dari kelas XI MIPA 5 sebagai kelas Eksperimen dan XI MIPA 6 sebagai kelas 

kontrol. Dengan pertimbangan bahwa pada siswa di kelas  XI MIPA 5 dan XI 

MIPA 6 masih menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar yang baru sehingga 

banyak mengalami kesulitan belajar, selain itu memiliki ciri-ciri yang sama, 

dimana dalam pembagian kelasnya tidak ada kelas unggulan ataupun kelas reguler 

sehingga kemampuan siswa dianggap setara. 

E.   Operasionalisasi Variabel 

Dalam upaya menghindari kesalahan persepsi mengenai judul penelitian ini, 

maka dibutuhkan penjabaran definisi operasional judul, sebagai berikut: 

1. Menurut Gunantara “ model problem based learning  merupakan model  

pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata. 
6
 

2. Hasil belajar siswa merupakan manifestasi dari keberhasilan setelah peserta 

didik melewati rangkaian tes. Keberhasilan tersebut dapat di ketahui melalui 

daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan, yang di peroleh  dari 

hasil posstes. 

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian  

1. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data yaitu berupa:  

                                                           
6
 Eidelweis Dewi Jannati, Lia Milana . "Inovasi Model Pembelajaran Problem Based 

Learning Dengan Visualisasi Virtual Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains." J-

ENSITEC 4.01 (2017). 
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a) Tes, yaitu bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk 

mengetahui nilai-nilai hasil belajar yang dicapai oleh siswa dalam proses 

pembelajaran. Bentuk tes ini diberikan berupa Post-tes, yaitu berupa tes 

objektif yang diberikan kepada siswa SMA Negeri 6 Kendari, dengan maksud 

untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi 

setelah pembelajaran, baik pada kelompok eksperimen dengan model 

pembelajaran  Problem Based Learning (PBL)  dengan model pembelajaran 

konvensional 

b) Dokumentasi yaitu mendapatkan data yang berkenaan dengan keadaan 

sekolah, keadaan siswa serta data-data sekunder lainnya yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. 

2. Instrumen Penelitian  

       Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

atau memperoleh data dalam melakukan suatu penelitian. Dalam mengumpulkan 

data penelitian ini menggunakan instrumen tes. Bentuk tes yang diberikan adalah 

tes objektif berbentuk pilihan ganda. 

Dilihat dari strukturnya bentuk soal pilihan ganda terdiri atas: 

a. Stem : Suatu pertanyaan/pernyataan yang berisi permasalahan yang akan 

ditanyakan.  

b. Option : Sejumlah pilihan/alternatif jawaban.  

c. Kunci : Jawaban yang benar/paling tepat.  

d. Pengecoh : Jawaban-jawaban lain selain kunci. 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1) Instrumen Tes  

     Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes yaitu 

memberikan tes pilihan ganda kepada siswa dikelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol.  

2) Uji Coba Instrumen Tes   

Sebelum soal tes diujikan kepada siswa, soal tes ini terlebih dahulu dilakukan 

uji coba instrumen. Uji coba instrumen dilakukan pada siswa kelas XII yang 

memiliki standar KKM sebesar 75. Sedangkan teknik ukuran yang digunakan 

yaitu teknik skala likert. Skla likert di gunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
7
 Dengan 

skala likert, variabel yang akan diukur di jabarkan menjadi indikator variabel. 

Dalam penggunaan skala Likert, terdapat dua bentuk pertanyaan, yaitu bentuk 

pertanyaan positif untuk mengukur skala positif, dan bentuk pertanyaan negatif 

untuk mengukur skala negatif. Pertanyaan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1; 

sedangkan bentuk pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5.  

Penentuan skor pada kriteria objektif yaitu: 

Interval (I) = Range: kategori (K) 

Range (R) = skor tertinggi- skor terendah 

Kategori = 5 banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif suatu 

variabel. Kategorinya yaitu: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. 

Untuk kategori sangat rendah yaitu: 100-34 = 66. Interval (I) = 66:1= 66. Adapun 

                                                           
7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2010) h, 134. 
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kriteria penilaianya = skor tertinggi- interval = 100 - 66 = 34 sehingga pada 

rentang nilai ini dikategorikan sangat rendah. Untuk kategori rendah yaitu 100 - 

54 = 46. Interval(I) = 46 :1 = 46. Adapun kriteria penilaianya = skor tertinggi- 

interval = 100 - 46 = 54 sehingga pada rentang nilai ini dikategorikan rendah. 

Untuk kategori sedang yaitu 100 - 64 = 36. Interval (I) = 36 :1 = 36. kriteria 

penilaianya = skor tertinggi- interval = 100 – 36 = 64 sehingga pada rentang nilai 

ini dikategorikan sedang. Untuk kategori tinggi yaitu 100 – 84 = 16. Interval (I) = 

16:1 = 16. Kriteria penilaianya = skor tertinggi- interval = 100 – 16 = 84 sehingga 

pada rentang nilai ini dikategorikan tinggi. Untuk kategori sangat tinggi yaitu 100- 

99 = 1. Interval (I)  = 1: 1= 1. Kriteria penilaianya = skor tertinggi- interval = 100-

1 = 99 sehingga pada rentang nilai ini dikategorikan sangat tinggi. 

3) Kisi-Kisi Intrumen Penelitian 

        Kisi-kisi intrumen diambil dari silabus kelas XI semester genap mata 

pelajaran Biologi yaitu menjelaskan tentang sistem imun. 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Ranah Kognitif 

Kompetensi Dasar Indikator Aspek Kognitif Juml

ah  C1 C2 C3 C4 C5 C6 

3.1  Mengaplikasikan 

pemahaman  

tentang prinsip-

prinsip sistem 

immun untuk 

meningkatkan 

kualitas hidup 

manusia dengan 

kekebalan yang 

dimilikinya 

melalui program 

immunisasi 

sehingga dapat 

terjaga proses 

fisiologi di dalam 

tubuh. 

4.1 Menyajikan data 

jenis-jenis 

imunisasi (aktif 

dan pasif) dan 

jenis penyakit 

yang 

dikendalikannya.  

 

 

1. Menjelaskan 

pengertian sistem 

pertahanan tubuh 

 1 

2 

 

 

- 

 

3 

 

- 

 

- 

 

3 

2. Menjelaskan 

fungsi struktur   

jaringan organ 

pada sistem 

pertahanan tubuh 

 4 

5 

 

 

10 

6 

7 

8 

9 

  

- 

 

- 

 

7 

3. Menjelaskan 

pengertian 

antigen dan 

antibodi. 

 

- 

 

11 

19 

 

13 

14 

15 

16 

 

12 

18 

 

- 

 

- 

 

8 

4. Menjelaskan 

mekanime 

pertahanan tubuh. 

 

- 

21 17 

20 

22 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

5. Menjelaskan  

respon imun 

spesifik dan imun 

non spesifik 

 

 

 

24 

 

25 

26 

 

23 

27 

 

- 

 

- 

 

5 

 

6.Menjelaskankelaian/

gangguan pada 

sistem pertahanan 

tubuh. 

 

- 

30 29 28  

- 

 

- 

 

3 

Jumlah  

 

10 14 6 

 

- 

 

- 

 

30 

 

4) Uji Persyaratan Instrumen Tes 

Setelah dilakukan uji coba instrumen tes, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis hasil uji coba yang bertujuan untuk mengetahui validitas soal, 

reliabilitas soal, daya beda soal, dan taraf kesukaran soal. 
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3. Validitas  

Validitas adalah tingkat kesahihan dari suatu tes yang dikembangkan untuk 

mengungkapkan apa yang hendak diukur.
8
 Uji coba instrumen dilakukan untuk 

mendapatkan data yang akan diolah untuk mengetahui valid atau tidaknya 

instrumen tersebut. Uji validitas butir dilakukan dengan mengkorelasikan hasil 

data ke dalam korelasi Product Moment. Untuk mengkorelasikan skor setiap item 

dengan skor totalnya dengan digunakan korelasi product moment dari pearson. 

Rumus tersebut sebagai berikut. 

    
       (  )(  )

√*       (  ) +*       (  ) +
 

Keterangan:  

R
xy 

= koefisien korelasi X dan Y  

N = jumlah subjek (responden)  

ΣXY = produk dari X dan Y  

ΣX = jumlah nilai X  

ΣY = jumlah nilai Y  

(Σ)
2 

= jumlah nilai X yang dikuadratkan  

(ΣY)
2 

= jumlah nilai Y yang dikuadratkan 

       Harga/nilai koefisien korelasi (r) dikonfirmasikan dengan tabel kritik product 

moment pada taraf singnifikansi 5% (α= 0,05) dan dk n-1. Kreteria nilai koefisien 

korelasi tersebut dikategorikan sebagai berikut: 

0,8 ≤ r ≤ 1 Sangat tinggi 

0,6 ≤ r ≤ 0,79 Tinggi  

0,4 ≤ r ≤ 0,59 Cukup  

0,2 ≤ r ≤ 0,39 Rendah  

0,0 ≤ r ≤ 0,19 Rendah sekali
9
 

                                                           
8
 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan, ...,h. 254 

9 Suharsimi, Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, 

h.253 
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       Apabila hasil perhitungan validitas butir untuk soal tertentu diperoleh r- 

hitung lebih besar jika dibandingkan dengan r-tabel pada taraf signifikansi 5% (α= 

0,05) dan dk n-1 berarti soal tersebut valid. Perhitungan serupa dilakukan untuk 

semua soal yang ada. Terkait dengan penafsiran nilai koefesien korelasi r, 

Widoyoko dan Sugiyono mengatakan, bahwa harga kritik untuk validitas 

instrumen adalah 0,3. Artinya, bahwa butir soal dikatakan valid jika nilai 

koefesien korelasi 0,3 atau lebih (paling kecil 0,3) dan sebaliknya dikategorikan 

butir soal tidak valid.
10

 Dari sejumlah soal yang divalidasi, maka kemungkinan 

terdapat beberapa soal yang tidak valid. 

        Uji validitas butir-butir instrumen untuk menentukan instrumen tersebut 

sahih atau gugur, dengan bantuan program Ms. Excel 2010 akan mengolah 30 

butir pertanyaan yang dijawab 30 siswa di luar sampel. 

4. Reliabilitas  

       Reliabilitas  merupakan konsistensi atau kestabilan skor suatu instrumen 

penelitian terhadap individu yang sama, dan diberikan dalam waktu yang 

berbeda.
11

 Suatu tes dikatakan reliabel apabila instrumen itu dicobakan kepada 

subjek yang sama secara berulang-ulang namun hasilnya tetap sama atau relatif 

sama. Reliabilitas juga menunjukan adanya tingkat keterandalan suatu tes.
12

 

        Adapun teknik mencari reliabilitas untuk soal pilihan ganda menggunakan 

rumus KR-20 (Kuder Richardson), sebagai berikut: 

                                                                                                                                                               
 

10
 Eko putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), h. 149 
11 A Muri Yusuf, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. 

(Jakarta: . Kencana, 2014). h 242. 
12

Suharismi arikunto, Prosedur Penelitian..., h. 100-101 
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    (
 

   
)(
   ∑  

  
) 

Keterangan:  

r
11

= reliabilitas tes secara keseluruhan 

p = proporsi subyak yang menjawab dengan benar 

q= proporsi subyak yang menjawab dengan salah 

Ʃpq= jumlah hasil perkalian anatara p dan q 

n = Banyak item 

S2 = Stanar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians)  

Sedangkan rumus varians yang digunakan untuk menghitung reliabilitas, 

sebagai berikut : 

    
∑   

(∑ ) 

 
 

 

Keterangan : 

S
2
 = Varians, selalu dituliskan dalam bentuk kuadrat, karena standar 

deviasi kuadrat  

(Ʃx)2= kuadrat jumlah skor yang diperoleh siswa  

Ʃx2  = jumlah kuadrat skor yang diperoleh siswa  

N     = Banyaknya subyek pengikut tes 

       Untuk mengetahui tingkat reliabilitas harga r
11 

hitung dikonsultasikan dengan 

tabel interpretasi korelasi sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kategori reliabilitas soal 

Koofisien Reliabilitas Kategori Reliabilitas 

0,0 - 0,2 Sangat rendah 

0,2 - 0,4 Rendah  

0,4 - 0,6 Sedang 

0,6 - 0,8 Kuat  

0,8 - 1,0 Sangat kuat 
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       Tingkat reliabilitas instrumen ditentukan berdasarkan dengan besarnya 

koefisiensi reliabilitas yang dimiliki. Semakin tinggi koefisiensi reliabilitasnya 

maka semakin tinggi pula reliabilitas instrumennya.  

       Untuk perhitungan dalam mencari reliabilitas ini dilakukan dengan bantuan 

program Ms. Excel 2010. Langkah pertama adalah membuat tabel penolong untuk 

mencari p
i 
dan q

i
.  

G. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel 

       Variabel penelitian adalah seluruh objek penelitian yang akan diteliti. 

Menurut Sugiyono variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.  

       Penelitian ini terdiri dari dua Variabel yaitu Variabel Independen (Bebas) dan 

Variabel Dependen (Terikat). Varibel bebas dalam penelitian ini yaitu model 

pembelajaran problem based learning (X). Sedangkan Variabel terikat pada 

penelitian ini adalah hasil belajar. 

2. Desain Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain Posttest-Only Control 

Design.
13

 Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih 

secara random (R). kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang 

lain tidak. kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan 

                                                           
13

 Sugiyono, Model Penelitian Pendidikan . . ., h. 112 
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kelompok  yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Pengaruh 

adanya perlakuan (treatment) adalah (O1:O2) 

Tabel 3.4 Desain Penelitian 

Kelas  Waktu  

Perlakuan  Posttest 

Eksperimen  X1 O1 

Kontrol  X2 O2 

       Sumber: Sugiono, 2014  

Keterangan : 

O1 : Posttest Pada kelas eksperimen 

O2 : Posttest pada kelas kontrol 

X1 : Perlakuan dengan menggunakan model Pembelajaran      Problem Based 

Learning  

X2   : Perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional 

 

       Berdasarkan desain penelitian diatas bahwa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol diberikan perlakuan yang berbeda kemudian terakhir diberi tes akhir yaitu 

Post-test pada kedua kelas tersebut.    

H.   Tekhnik Analisis Data 

       Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi 

deskriptif dan inferensial. Adapun uraian lebih jelasnya sebagai berikut: 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dan inferensial. Adapun uraian lebih jelasnya sebagai berikut : 

1. Analisis Deskriptif 

       Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil belajar 

Biologi yang diperoleh dari ke dua kelas baik itu kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. Adapun langka-langkah dari penyusunan data hasil pengamatan adalah 

sebagai berikut : 



49 
 

 

a. Menentukan rentang nilai, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. 

R = Xt – Xr
14

 

Keterangan : 

R = Rentang Nilai 

Xt= Data Terbesar 

Xr =  Data Terkecil 

b. Menghitung rata-rata (Mean) 

 ̅   
∑    

∑  
15

 

Keterangan : 

 ̅  Rata-Rata 

fi = Frekuensi 

xi = Titik Tengah 

c. Standar Deviasi  

SD1 = √
∑  (    ) 

(   )
16 

Keterangan : 

SD = Standar deviasi 

fi = Frekuensi 

∑(xi-x) = Jarak antara tiap-tiap nilai  

n-1 = Banyaknya jumlah sampel 

d. Menghitung farians sampel dengan menggunakan rumus : 

S
2
 = 
∑(    ̅) 

(   )

17
 

Keterangan :  

                                                           
14

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006). h. 120. 
15

 Muhammad Arif Tiro. Dasar-dasar Statistik. (Makassar : Makassar State University Of 

Makassar, 2007), h. 133. 
16

 Muhammad Arif Tiro. Dasar-dasar Statistik.., h.133 
17

Muhammad Arif Tiro. Dasar-dasar Statistik..., h.135 
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S
2 

= Varians Sampel  

x1 = Nilai tengah kelas interval 

x = Nilai rata-rata peserta didik 

N = Jumlah sampel 

e. Kategorisasi  

Analisis kualitatif ini digunakan peneliti untuk menjawab rumusan 

masalah. Adapun untuk keperluan analisis kualitatif akan digunakan skala 

lima berdasarkan teknik kategorisasi standar yang diterapkan oleh 

departemen pendidikan dan kebudayaan yaitu : 

 Tabel 3.5 Kategori Hasil Belajar 

Kategori Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi 
Sangat 

Tinggi 

Nilai 0-34 35-54 55-64 65-84 85-100
18

 

 

2. Analisis Inferensial 

       Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang 

diajukan. Namun sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu melakukan uji 

persyaratan analisis, yaitu uji normalitas dan homogenitas varians dan selanjutnya 

pengujian hipotesis digunakan uji rerata ( T-tes) dengan membandingkan nilai 

thitung dan t tabel atau nilai signifikansi ( P) dengan taraf signifikansi yang dipilih 

(α=0,05). 

 

 

                                                           
18

Depdiknas, Pedoman Umum Sistem Pengujian Hasil Belajarhttp://www.google.com. 

(diakses pada tanggal 25 Oktober 2018). 

http://www.google.com/
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1) Uji Normalitas  

       Uji normalitas data dimaksudkan data yang digunakan untuk mengetahui 

distribusi normal atau tidak. Pengujian ini juga dilakukan untuk mengetahui data 

yang akan diperoleh dapat diuji dengan uji Lillifors.
19

 

Lo = F (Zi) – S (Zi)  

Keterangan 

 Lo  : Harga mutla besar 

 F(Zi) : Peluang angka baku 

 S(Zi) : Proporsi angka baku 

Dengan kriteria pengujian 

 Lo   Ltabel maka sampel berdistribusi normal 

 Lo   Ltabel maka sampel berdistribusi tidak normal   

2) Uji  Homogenitas Varians Data 
 

       Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah kedua kelas, baik kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol mempunyai varians yang homogen.  

Untuk uji homogenitas variansi dua buah variabel bebas, digunakan rumus:
20

 

Varians terbesar (S1
2
) 

     
F=

 

Varians terkecil  S2
2 

3) Uji Beda ( Uji –t)
 

       Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui dugaan sementara yang 

dirumuskan dalam hipotesis penelitian dengan menggunakan uji dua pihak. 

 

                                                           
19

Sudjana, Metode Statistik, (Bandung: Tarsito, 2012), h. 456  
20

 Sudjana, Teknik Analisis Regresi dan Korelas Bagi peneliti,( Bandungg: Tarsito, 

1996), h. 249 
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H0 : μ1 = μ2 lawan Ha : μ1 ≠ μ2 

Keterangan  

H0 : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar Biologi dengan penerapan model 

Problem Based Learning (PBL) dan pembelajaran konvensional. 

Ha : Terdapat perbedaan hasil belajar biologi dengan  penerapan model 

problem Based Learning (PBL) dan pembelajaran konvensional. 

μ1 : Rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model Problem 

Based Learning (PBL) 

μ2 : Rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran konvensional. 

       Kriteria data diperoleh dari  1 =  2 dengan varians homogen maka pengujian 

hipotesis digunakan uji t-test Separated Varian dua pihak. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan uji-t, dengan rumus sebagai berikut: 

  
 ̅    ̅ 

√
  
 

  
 
  
 

  

 

Keterangan : 

 ̅ = Nilai rata-rata kelompok eksperimen  

 ̅  = Nilai rata-rata kelompok kontrol 

S
2 

 = Variansi kelompok eksperimen  

S
2
= Variansi kelompok kontrol 

 1 = Jumlah sampel kelompok eksperimen 

 2 = Jumlah sampel kelompok kontrol. 21
 

 

 

                                                           
21

Kadir, Statistik untuk penelitian..., h. 176 
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Hipotesis penelitian akan di uji dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

1. Jika thitung < ttable maka H0 diterima dan Ha ditolak, berarti tidak terdapat 

perbedaan hasil belajar biologi dengan penerapan model Problem Based 

Learning (PBL) dan pembelajaran langsung  

2. Jika thitung > ttable maka H0 ditolak dan Ha diterima, berarti terdapat perbedaan 

hasil belajar Biologi dengan penerapan model Problem Based Learning 

(PBL) dan konvensional.  
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I. Prosedur Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat prosedur atau alur penelitian yang 

akan dilaksanakan sebagaimana digambarkan sebagai berikut  
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