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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen berarti mencoba, 

mencari dan mengkonfirmasi (Sugiyono, 2018, h. 110-111). 

Melalui penelitian hasil uji coba eksperimen ini, penulis berusaha menemukan 

data-data kuantitatif terkait dengan kemampuan hasil belajar siswa. Data yang 

digunakan untuk menganalisis pendekatan kuantitatif adalah data berupa angka. 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Maret Tahun 2020 semester 

genap Tahun Ajaran 2019/2020. 

3.2.2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri 1 Kendari, yang berlokasi di Jl. 

Antero Hamra No. 2, Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93461. 
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3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Ary, Dkk dalam Prof. sukardi, Ph. D. population is 

all members of well defined class of people, events or objects. Populasi pada 

prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau 

benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat dan secara terencana menjadi 

target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian (Sukardi, 2003, h. 53-54). 

 

Sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data tersebut disebut 

sampel atau cuplikan. Memang salah satu syarat yang harus dipenuhi diantaranya 

adalah bahwa sampel harus diambil dari bagian populasi. Yang dapat diambil sebagai 

sampel dalam hal ini adalah populasi akses, yaitu jumlah anggota kelompok yang 

dapat ditemui di lapangan dan bukan populasi target. 

Syarat yang paling penting untuk diperhatikan dalam pengambilan sampel ada 

dua macam, yaitu jumlah sampel yang mencukupi dan profil sampel yang dipilih 

harus mewakili. Untuk itu perlu ada cara memilih agar benar-benar mewakili semua 

populasi yang ada. Berikut adalah gambar diagramatis alur pemikiran antara populasi 

dengan sampel (Sukardi, 2003, h.53-54). 

 

Gambar 3.1 Hubungan Populasi dan Sampel 
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3.3.1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester genap 

di MTsN 1 Kendari Tahun Ajaran 2019-2020, seperti yang terlihat pada Tabel 3.1 

berikut: 

Tabel 3.1 Jumlah Anggota Populasi 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Nilai  

Rata-rata Laki-Laki Perempuan 

1.  VIII 1 15 12 27 83,0 

2.  VIII 2 15 11 26 81,5 

3.  VIII 3 11 19 30 63,067 

4.  VIII 4 17 16 33 75,1 

5.  VIII 5 15 18 33 64,2 

6.  VIII 6 13 22 35 64,8 

7.  VIII 7 14 19 33 60,1 

8.  VIII 8 15 21 36 53,5 

9.  VIII 9 13 22 35 47,1 

10.  VIII 10 18 12 30 63,0 

11.  VIII 11 18 15 33 75,3 

Sumber : Guru Kelas VIII Tahun Ajaran 2019/2020 

 

3.3.2. Sampel Penelitian 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, yaitu 

mengambil dua kelas dengan pertimbangan tertentu dalam populasi. 

Langkah-langkah penentuan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dilakukan dengan purposive sampling, yaitu penentuan sampel dari anggota 

populasi dengan pertimbangan tertentu. Siswa semester genap tahun  pelajaran 

2019/2020 yaitu yang mempunyai kesamaan rata-rata prestasi belajar IPA. 

2. Masing-masing kelas dipilah menjadi dua yaitu kelompok yang kemampuan awal 

tinggi dan kemampuan tinggi kedua. Penentuan siswa kelompok  kemampuan  
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awal  tinggi  dan  tinggi kedua  dilakukan  dengan melihat nilai rata-rata prestasi 

belajar setiap kelas. Kriteria pengelompokkan kemampuan awal tinggi dan tinggi 

kedua didasarkan nilai pengetahuan yang diperoleh, yaitu: 

PAB ≥ 70%: siswa kelompok kemampuan awal tinggi  

PAB < 70%: siswa kelompok kemampuan awal rendah  

Keterangan : PAB = Penilaian Acuan Belajar 

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 Keadaan Sampel Penelitian 

No. Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Nilai 

Rata-rata 
Keterangan 

Laki-Laki Perempuan 

1. VIII 3 11 19 30 63,067 Eksperimen 

2. VIII 10 18 12 30 63,0 Kontrol 

 Sumber: Guru Kelas VIII Tahun Ajaran 2019/2020 

Berdasarkan Tabel di atas, maka sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIII 

3 dan siswa kelas VIII 10 karena mimiliki nilai rata-rata relatif sama yaitu kelas VIII 3 

memiliki nilai rata-rata 63,067 dan kelas VIII 10 memiliki nilai rata-rata 63,0 

kemudian dilakukan pengundian. Pengundian dilakukan untuk mengetahui kelas yang 

akan dijadikan kelas eksperimen agar kedua kelas yang hampir homogen memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi kelas eksperimen. Pengundian dilakukan 

dengan menuliskan masing-masing kelas pada dua kertas dan digulung, gulungan 

yang jatuh pertama dinyatakan sebagai kelas eksperimen dan gulungan yang tersisa 

adalah kelas kontrol. Hasil dari pengundian tersebut dapat ditentukan bahwa siswa 

kelas VIII 3 sebagai kelas eksperimen yang mendapat perlakuan dengan diajarkan 
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menggunakan model pembelajaran Think Pair Share (TPS), dan siswa kelas VIII 10 

sebagai kelas kontrol yang tidak diajarkan menggunakan model pembelajaran tersebut, 

tetapi menggunakan metode konvensional. 

3.4. Variabel dan Desain Penelitian 

3.4.1. Variabel Penelitian 

“Menurut Kerlinger dalam Sudaryono menyatakan bahwa Variabel adalah 

konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Selanjutnya kerlinger menyatakan bahwa 

variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu  nilai yang 

berbeda (different vallues)” (Sudaryono, dkk, 2013, h. 20). Dengan demikian variabel 

itu merupakan sesuatu hal yang bervariasi. Sedangkan menurut Drs. Sumadi 

Suryabrata “variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek 

pengamatan penelitian. Sering pula dinyatakan variabel penelitian itu sebagai faktor–

faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti” (Sumadi, 2016, h. 

25). 

Apa yang merupakan variabel dalam suatu penelitian ditentukan oleh 

landasan teoritisnya, dan ditegaskan oleh hipotesis penelitiannya. Karena 

itu apabila landasan teoritisnya berbeda, variabel–varibel penelitiannya 

juga akan berbeda. Jumlah variabel yang akan dijadikan objek 

pengamatan akan ditentukan oleh sofistikasi rancangan penelitiannya. 

Makin sederhana suatu rancangan penelitian, maka akan melibatkan 

variabel–variabel yang makin sedikit jumlahnya, dan sebaliknya (Sumadi, 

2016, h. 26). 

 

Variabel penelitian menurut sugiyono adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 
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oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini 

terdapat 2 variabel yaitu: 

1. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel terikat. 

Dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu model pembelajaran Think Pair 

Share (TPS). 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Dalam 

penelitian ini variabel terikatnya adalah hasil belajar.  

Berikut adalah paradigma yang menjelaskan bahwa dalam penelitian ini 

terdapat satu variabel independen dan 1 variabel dependen yang akan diteliti. 

 

 

Gambar 3.2 Paradigma Variabel Penelitian 

 

3.4.2. Desain Penelitian 

Adapun desain penelitian atau kerangka penelitian ini menggunakan metode 

penelitian eksperimen dalam penerapan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

yang bertujuan untuk membuat pola pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan 

mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa melalui penerapan model pembelajaran 

tersebut. Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan desain Control Group Posttest 

Design, yakni menempatkan subjek penelitian kedalam dua kelompok (kelas) yang 

telah dipilih berdasarkan tujuan penelitian. 

X Y 
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Mekanisme penelitian dari kedua kelas tersebut dilukiskan dalam  Tabel 3.3 

berikut : 

Tabel 3.3 : Model Desain Penelitian 

Kelompok Perlakuan Posttest 

Eksperimen X TE
 

Kontrol - TK
 

 

Keterangan : 

 

X = Perlakuan berupa penggunaan model pembelajaran Think Pair Share (TPS)  

    dalam pembelajaran IPA materi sistem pernapasan manusia. 

TE
 = Tes akhir yang diberikan pada kelompok eksperimen setelah pembelajaran. 

TK
 = Tes akhir yang diberikan pada kelompok kontrol setelah pembelajaran. 

 

3.5. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Suharsimi Arikunto instrument penelitian adalah alat bantu yang 

digunakan peneliti dalam  kegiatannya untuk mengumpulkan data, agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan menjadi lebih mudah (Suharsimi, 2006, h. 121). 

Menurut Ir. Syofian Siregar instrument penelitian adalah suatu alat yang dapat 

digunakan untuk memperoleh mengolah dan menginterpretasikan informasi yang 

diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur 

yang sama. Untuk dapat dikatakan instrument penelitian yang baik, paling tidak 

memenuhi 5 kriteria, yaitu : Validitas, Reliabilitas, Sensitivitas, Objektivitas, dan 

fisabilitas (Syofian, 2016, h. 161-162). 

 

Instrumen adalah alat ukur yang digunakan peneliti dalam mengolah data 

ataupun mengukur sesuatu yang diamati. Jumlah instrumen penelitian tergantung 

variabel penelitian yang telah ditetapkan dalam sebuah penelitian. Instrumen 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen mengukur hasil 

belajar siswa pada aspek kognitif pada pembelajaran IPA setelah diberi perlakuan 

(treatment). Instrumen penelitian variabel hasil belajar ini berupa perangkat tes 

formatif tipe soal pilihan ganda berjumlah 25 soal dengan pilihan jawaban A, B, C, 

dan D yang diberikan pada siswa pada akhir materi yang telah ditentukan. 
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Agar mendapat hasil yang memuaskan peneliti menyusun rancangan kisi-kisi 

instrumen penelitian sebagai berikut: 

Tabel 3.4 : Kisi-kisi Soal Pilihan Ganda Instrumen Hasil Belajar 

NO Indikator 
Nomor Urut Soal 

Jumlah 
C1 C2 C3 C4 C5 

1.  Menjelaskan pengertian 

bernapas dan respirasi 
1,2,3,4,15     5 

2. 
Menyelidiki frekuensi 

pernapasan pada 
manusia 

16,18     2 

3. 

Menganalisis 

keterkaitan antara 
struktur dan fungsi 

organ pernapasan 

manusia 

9,10,11,12,

13 
5  7,8 6 9 

4.  Mengidentifikasi 
mekanisme pernapasan 

dada dan pernapasan 

perut 

14, 20 17,19  

 

 4 

5. Menjelaskan macam-
macam gangguan 

sistem pernapasan 

manusia, upaya 
pencegahan dan 

penanggulangannya 

22,23,24  

   

3 

6. Menganalisis dampak 

pencernaran udara 
terhadap kesehatan 

sistem pernapasan 

manusia 

21,25   

  

2 

 

Dalam penelitian  ini teknik mengumpulkan datanya dapat diuraikan 

sebagai Berikut  : 

3.5.1. Dokumentasi  

Dokumentasi ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi foto-foto, laporan kegiatan, data yang relevan dengan 

penelitian dan sebagainya. Dokumentasi pada penelitian ini, dilakukan untuk 
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mengumpulkan data tentang berbagai peristiwa dalam proses pembelajaran melalui 

foto, dan hasil pembelajaran. 

3.5.2. Tes  

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes dilakukan untuk menguji kemampuan 

siswa dalam pembelajaran IPA  pada materi sistem pernapasan pada manusia  

dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share (TPS). Tes dilakukan 

diakhir tindakan (post-test) dengan memberikan soal pada siswa.  

3.6. Validitas Instrumen  

Sebelum dipergunakan sebagai pengumpul data, instrumen pengetahuan sistem 

pernapasan pada manusia yang telah disusun terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk 

mendapatkan instrumen yang valid. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian 

adalah instrumen tes pengetahuan. Validitas atau kesahihan adalah menunjukan sejauh 

mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (valid measure if it 

successfully measure the phenomenon) (Sutrisno, 1984, h. 126). “ Menurut Suharsimi 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrument.” Untuk mengukur validitas butir soal dalam penelitian ini digunakan 

rumus korelasi point biserial siswa, yaitu : 

𝑟
𝑝𝑏𝑖𝑠 = 

𝑀𝑝 − 𝑀𝑡
𝑆𝑡

 = √
𝑃
𝑞

 

Rumus 3.1 Uji validitas point biseral siswa 
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Keterangan : 

rpbis  = koefisien korelasi point biseral 

Mp  = rerata skor siswa yang menjawab benar 

Mt  = rerata skor siswa total 

p   = proporsi siswa yang menjawab benar 

q = proporsi siswa yang menjawab salah (q= 1 – p)  

St  = standar deviasi dari skor total 

n   = jumlah siswa 

setelah dihitung thitung dan dibandingkan dengan ttabel dengan taraf signifikan 5% 

dengan dk = n-1, jika rhitung> rtabel maka butir soal dikatakan valid. 

Tabel 3.5 Hasil Analisis Validitas Soal Uji Coba. 

No Kriteria soal Nomor soal 
Jumlah 

soal 

1 Valid 
1,2,3,4,6,7,8,9,11,14,18,19,20,23,25,26,29,30,

31,35,41,43,45,46,47. 
25 

2 Tidak Valid 
5,10,12,13,15,16,17,21,22,24,27,28,32,33,34,3

6,37,38,39,40,42,44,48,49,50. 
25 

Jumlah 50 

Perhitungan selengkapnya ada pada Lampiran 2, hal. 109. 

Dari hasil uji coba terdapat 25 soal valid dan 25 soal tidak valid. Butir soal 

yang termasuk dalam criteria valid digunakan pada penelitian, sedangkan butir 

soal yang termasuk dalam criteria invalid tidak digunakan. 

Penelahan soal secara kuantitatif maksudnya adalah penelaahan butir soal 

didasarkan pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan. Data empirik ini 

diperoleh dari soal yang telah diujikan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam 

analisis butir soal adalah setiap butir soal ditelaah dari segi: “tingkat kesukaran 

butir soal, daya pembeda butir soal, dan penyebaran pilihan jawaban (untuk soal 

bentuk obyektif) atau frekuensi jawaban pada setiap pilihan jawaban”. 
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1. Taraf Kesukaran Soal 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar.  

Rumus yang digunakan: 

𝑷 =
𝑩

𝑱𝑺
 

Rumus 3.2 Taraf kesukaran soal 

 

Keterangan: 

P = tingkat kesukaran 

B = Banyak peserta didik yang menjawab benar 

JS = Jumlah seluruh peserta didik peserta tes 

Kriteria penghitungan indeks kesukaran soal sebagai berikut: 

P = 0,00-0,30 adalah soal sukar 

P = 0,30-0,70 adalah soal sedang 

P = 0,70-1,00 adalah soal mudah (Suharsimi, 2008, h. 232). 

 

Tabel 3.6 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba. 

No 
Kriteria 

Soal 
Nomor soal Jumlah 

1 Mudah 
2,5,10,12,13,15,16,17,21,22,24,27,32,33,36,38,39,40,4

2,44, 
20 

2 Sedang 
1,3,4,6,7,9,11,18,19,20,23,25,26,28,29,30,31,34,35,37,

41,43,45,46,47,48,49,50 
28 

3 Sukar  8,14, 2 

Jumlah  50 

Perhitungan selengkapanya ada pada Lampiran 2, hal. 109. 

Dari Tabel 3.6 diketahui bahwa soal Uji coba materi sistem pernapasan 

manusia terdapat 20 soal mudah, 28 soal sedang dan 2 soal sukar. Kriteria soal 

yang dipakai adalah soal yang valid, reliable, mempunyai tingkat kesukaran baik, 

mudah, sedang atau sukar serta daya pembeda cukup baik dan baik. 
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2. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai 

(berkemampuan rendah).  

Rumus yang digunakan untuk mencari daya pembeda adalah: 

𝑃 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
= 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 

Rumus 3.3 Daya Pembeda 

Keterangan: 

P  = tingkat kesukaran 

J = Jumlah peserta tes 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal benar 

B B = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal benar 

𝑃𝐴 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
, Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

𝑃𝐵  =
𝐵𝐵

𝐽𝐵
 , Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 

Kriteria yang digunakan sebagai berikut: 

0,00<P< 0,20 Daya beda jelek 

0,20<P< 0,40 Daya beda cukup 

0,40<P< 0,70 Daya beda baik  

0,70<P< 1,00 Daya beda baik sekali 

PNegatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai soal 

Pnegatif sebaiknya dibuang saja (Suharsimi, 2008, h. 228). 
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Hasil Analisis daya pembeda soal uji coba dapat dilihat pada Tabel 3.6 

berikut : 

 

Tabel 3.7 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Uji Coba. 

No 
Kriteria 

Soal 
Nomor Soal Jumlah 

1 
Baik 

sekali 
1,41,43,46,47 5 

2 Baik 2,6,8,9,11,18,19,20,23,25,26,28,29,30,31,35,45 17 

3 Cukup  3,4,7,14,34,50 6 

4 Jelek  
5,10,12,13,15,16,17,21,22,24,27,32,33,36,37,38,39,40,

42,44,48,49 
22 

Jumlah 50 

Perhitungan selengkapnya ada pada Lampiran 2, hal. 109. 

 

Dari Tabel 3.7 diketahui bahwa soal uji coba materi sistem pernapasan pada 

manusia terdapat 5 soal dengan kriteria baik sekali, terdapat 17 soal baik, 6 soal 

cukup, dan 22 soal jelek. Soal yang memiliki daya beda jelek tidak digunakan 

dalam penelitian ini. Sedangkan yang digunakan yaitu soal yang tergolong kriteria 

baik sekali, baik dan cukup baik. 

3.7.Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penilitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan 

inferensial. 

3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistika deskriptif, yaitu menghitung rata-rata, median, modus, standar 

deviasi, variansi, distribusi frekuensi, persentse, kategorisasi dan grafik. 

3.7.1.1. Menghitung rentang data 

Rentang data (range) dapat diketahui dengan jalan mengurangi data yang terbesar 

dengan data terkecil yang ada dalam kelompok itu.  
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Rumusnya adalah: 

R = xt − xr 

Keterangan: 

R = Rentang 

xt = Data terbesar dalam kelompok 

xr = Data terkecil dalam kelompok (Kadir, 2015, h. 63) 

3.7.1.2. Menentukan jumlah kelas interval 

Untuk menentukan panjang interval, digunakan rumus Sturges yaitu: 

𝐾 = 1 + 3,3 𝐿𝑜𝑔 𝑛 

Rumus 3.6 Distribusi Frekuensi 

Keterangan: 

K : Jumlah kelas data 

n : Jumlah data observasi 

Log : Logaritma (Sugiyono, 2018, h. 37) 

 

3.7.1.3. Menentukan panjang kelas 

Untuk menentukan panjang kelas digunakan rumus sebagai berikut: 

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 (𝑃) =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑡𝑎 (𝑅)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 (𝐾)
  (Suharsimi, 2008, h. 87) 

Keterangan: 

P = panjang kelas 

R = rentang data 

   K = jumlah kelas interval 

Rumus 3.7 Menentukan Panjang Kelas 
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3.7.1.4. Varians dan Standar Deviasi 

Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi semua nilai-nilai individual 

terhadap rata-rata kelompok. Sedangkan standar deviasi adalah nilai statistik yang 

dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta 

seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel atau akar dari 

varian. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Rumus varian: 

𝑠2 =
𝑛 ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

 

Rumus standar deviasi: 

𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

(𝑛 − 1)
 

Rumus 3.8 Varians dan Standar Deviasi 

Keterangan: 

S2  : Varian 

S   : Standar Deviasi 

Xi  : Nilai x ke-i 

x̅   : Rata-rata 

n   : Jumlah sampel (Budiyono, 2009, h. 248). 

 

3.7.1.5. Menghitung Persentase 

 

Untuk menghitung persentase digunakan rumus sebagai berikut: 

P =
∑F

N
x 100% 

Keterangan: 

P    = persentase 
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∑F = jumlah frekuensi 

N   = jumlah responden (Sudiono, 2006, h. 14) 

 

3.7.1.6. Kecendrungan (Kategori) 

 

Deskripsi selanjutnya adalah menentukan pengkategorian skor (X) yang 

diperoleh masing-masing variabel. Dari skor tersebut kemudian dibagi menjadi empat 

kategori. Pengkategorian dilaksanakan berdasarkan Mean (M) dan Standar Deviasi (S) 

yang diperoleh. Tingkat kecenderungan dibedakan menjadi empat kategori sebagai 

berikut: 

 X ≥ (M + S )   : sangat tinggi   

M ≤ X < (M+S) : tinggi  

(M - S) ≤ X < M : rendah 

Di bawah (M-S)  :sangat rendah (Mardapi, 2008, h. 37) 

 

3.7.1.7. Rata-rata 

Setelah pengumpulan data pada kelas eksperimen dan kontrol, selanjutnya 

membandingkan skor dari hasil pengukuran post-test. Hal tersebut untuk bahan 

pertimbangan tindakan selanjutnya. Skor pengukuran rata-rata tes akhir setelah diberi 

perlakuan antara kelas eksperimen dan kontrol kemudian menjadi pertimbangan 

pengaruh yang terjadi.  

Rata-rata dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

x̅ =
∑ Xin

i=1

n
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Keterangan: 

   x̅ = rata-rata nilai 

Xi = data ke-i sampai ke-n 

n  = banyaknya data (Kadir, 2015, h. 53) 

 

3.7.2. Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Namun sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu melakukan pengujian 

persyaratan analisis (uji asumsi). Pengujian persyaratan analisis yang dimaksudkan 

adalah sebagai berikut: 

3.7.2.1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data 

mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang baik adalah data yang 

mempunyai pola seperti distribusi normal (tidak menceng ke kiri atau ke kanan). Hal 

ini juga dinyatakan Imam  bahwa data harus memiliki distribusi normal. Salah satu uji 

yang bisa digunakan untuk menguji normalitas data adalah Kolmogorof-Smirnov test 

(Putri, 2013, h. 3).  

Langkah-langkah dalam pengujian ini adalah sebagai berikut : (Arikunto, 

2013, h. 38-39) 

1. Data hasil pengamatan variabel Y diurutkan dari yang terkecil hingga data yang 

terbesar. 

2. Menentukan frekuensi (F) dan frekuensi kumulatif (FK) 

3. Menghitung nilai Z dengan rumus: 
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Z =
X − X̅

S
 

Dimana : 

X̅      = Skor rata-rata (mean) 

S       = Standar deviasi  

X      = Sample 

 

4. Menentukan proposi distribusi frekuensi setiap data yang sudah diurutkan dan 

diberi simbol Fx menggunakan tabel z. 

5. Menentukan proposi distribusi frekuensi kumulatif teoritis (luas daerah dibawah 

kurva normal) dari variabel s di notasikan Fs dengan cara : 

Fs =
Fk

X̅
 

6. Menentukan nilai mutlak dari selisih Fx dan Fs yaitu: 

    |Fx − Fs| 

7. Membandingkan nilai |Fx − Fs|= Dn dengan  

Dtabel = 
1,36

√𝑛
, dimana n adalah banyaknya sampel. 

8. Kriteria untuk pengambilan keputusan 

 Jika Dn < Dtabel, maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 Jika Dn > Dtabel, maka data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

3.7.2.2. Uji Homogenitas Varians Populasi 

Langkah-langkah melakukan pengujian homogenitas dengan uji F sebagai 

berikut: (Supardi, 2012, h. 138-139). 

1. Tentukan taraf signifikansi (α) untuk menguji hipotesis: 
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2. H0 : 𝜎1
2= 𝜎2

2 (kedua kelompok populasi memiliki varians yang homogen) 

3. H1 : 𝜎1
2≠ 𝜎2

2 (kedua kelompok populasi tidak memiliki varians yang homogen) 

Dengan kriteria pengujian: 

    Terima H0 jika Fhitumg < Ftabel; dan 

    Tolak H0 jika Fhitumg > Ftabel 

 

4. Menghitung varians tiap kelompok data 

S2 = (√
n ∑ X2 − (∑ X)2

n(n − 1)
)

2

=
n ∑ X2 − (∑ X)2

n(n − 1)
 

5. Tentukan nilai Fhitung, yaitu: 

Fhitung =
Varians terbesar

Varians terkecil
 

6. Tentukan nilai Ftabel untuk taraf signifikansi α, dk1 = dkpembilang = na – 1, dan dk2 = 

dkpenyebut = nb – 1. Dalam hal ini, na = nb = banyaknya data kelompok varians 

terkecil. 

7. Lakukan pengujian dengan cara membandingkan Fhitung dan Ftabel 

3.7.2.3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh  dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiono, 2010, h. 273). Dalam penelitian ini, 

pengujian hipotesis menggunakan Uji-t komparatif dua sampel independen, yaitu 

untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diberi pengajaran dengan Model 

Pembelajaran Think Pair Share (TPS) lebih tinggi dari pada siswa yang tidak diberi 

pengajaran Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS).  
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Uji t-test komparatif dua sample independen kriteria data diperoleh dari 𝑛1 = 𝑛2 

dengan varians homogen maka pengujian hipotesis digunakan uji-t komparatif dua 

sample independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan  rumus Separated 

Varian sebagai berikut : (Sugiono, 2010, h. 273) 

t =
X1̅̅̅̅ −  X2̅̅̅̅

√
s1

2

n1
+

s2
2

n2

 

Keterangan : 

�̅�1  = Nilai rata-rata sampel 1       𝑆2
2  = Variansi sampel 2 

�̅�2  = Nilai rata-rata sampel 2       𝑛1  = Jumlah sampel 1  

𝑆2
1  = Variansi sampel 1                𝑛2  = Jumlah sampel 2 

Hipotesis penelitian akan di uji dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

H0 = Tidak ada perbedaan, jika nilai t hitung < t table 

H1 = Ada perbedaan, jika t hitung >  t table 

 

3.8. Prosedur Penelitian 

3.8.1. Tahap Pra-eksperimen 

Sebelum eksperimen dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengontrolan 

terhadap variabel non-eksperimen yang dimiliki subjek yang diperkirakan dapat 

memengaruhi hasil penelitian. Kemudian disiapkan dua kelas dengan menggunakan 

teknik sampling purposive. Hasil penyampelan dengan sampling purposive 

memperoleh satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Pengontrolan terhadap 

variabel ini berguna untuk matching kelas eksperimen dan kelas kontrol. Matching 

merupakan kegiatan menyamakan kondisi awal sebelum dilaksanankan eksperimen. 
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Dengan demikian antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berangkat dari titik tolak 

yang sama. Apabila terjadi perbedaan kemampuan pada kedua kelas tersebut semata-

mata karena pengaruh variabel. 

3.8.2. Tahap Eksperimen 

Tahap selanjutnya diadakan treatment (perlakuan) untuk mengetahui 

kemampuan memahami materi sistem pernapasan manusia. Perlakuan yang dilakukan 

dengan menggunakan model Think Pair Share (TPS), peserta didik, guru, dan peneliti. 

Guru sebagai pelaku manipulasi proses belajar-mengajar dan peneliti sebagai pelaku 

yang memanipulasi proses belajar mengajar. Manipulasi adalah pemberian perlakuan 

dengan menggunakan strategi model pembelajaran Think Pair Share (TPS) terhadap 

kelas eksperimen. Siswa berperan sebagai sasaran manipulasi. Pada kelas eksperimen, 

siswa yang menggunakan strategi model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dapat 

mengembangkan hasil belajar siswa, tergantung pada pemahaman materi yang 

diberikan oleh guru. Sementara itu, pada kelas kontrol siswa mendapatkan 

pembelajaran sistem pernapasan pada manusia dengan pendekatan 

konvensional/penugasan (tanpa menggunakan strategi dan media apapun) guru. 

3.8.3. Tahap Pasca Eksperimen 

Sebagai langkah terakhir setelah mendapat perlakuan kedua kelas diberikan 

post-tes dengan materi yang sama. Pemberian post-tes dimaksudkan untuk melihat 

pencapaian peningkatan kemampuan memahami materi yang diberikan setelah 

diberikan perlakuan. Selain itu, untuk membandingkan dengan nilai yang dicapai 
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siswa, apakah hasil untuk materi sistem pernapasan manusia sama, semakin meningkat 

atau bahkan menurun.  

Diagram alur prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut. 

 

 
  

Gambar 3.3 Alur Prosedur Penelitian
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