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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian quasi 

experimental design yaitu eksperimen semu. Eksperimental semu adalah untuk memperoleh 

informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang diperoleh dengan eksperimen yang 

sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi 

semua variabel yang relevan. (Suryabrata Sumadi, Metode Penelitian, 2009, h. 92). 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pretest-postes Control 

Group Design (Sugiyono 2014, h. 116). Dalam desain ini terdapat dua kelompok, yaitu 

kelompok eksperimen  dan kontrol yang dibandingkan kendati kelompok tersebut dipilih dan 

ditempatkan tanpa melalui randomisasi karena kelas tersebut homogen. Desain penelitian 

berbentuk sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Kelompok Tes Awal Perlakuan Tes Akhir 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O3 - O4 

 

dengan: 

X =  Perlakuan terhadap kelompok eksperimen berupa pembelajaran fisika 

dengan menggunakan teknik probing. 

O1 = Pre-test yang diberikan kepada kelompok eksperimen sebelum 

perlakuan. 

O2 = Post-test yang diberikan kepada kelompok eksperimen setelah diberikan 

perlakuan. 

O3 = Pre-test yang tidak mendapatkan perlakuan. 

O4 = Post-test yang tidak mendapatkan perlakuan 

 

Desain pretes-postes grup kontrol tidak secara random (nonrandomized control group 

pretest-postest design) membandingkan dua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas 
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kontrol. Pembelajaran di kelas eksperimen diberikan perlakuan (X) berupa pemberian model 

pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan teknik probing, sedangkan pada kelas 

kontrol tidak diberikan perlakuan. Pada kelas kontrol dilakukan pembelajaran secara 

konvensional atau pembelajaran yang biasa dilakukan di kelas tersebut. Kedua kelas 

diberikan pretes (Y1) dan postes (Y2) dengan soal tes yang sama, dimana pretes diberikan 

sebelum pembelajaran, dan postes diberikan setelah pembelajaran. 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas (independt variabel) yaitu yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat, yang menjadi 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah hasil. (Mahmud, 2011, h. 106). 

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di SMA Negeri 11 Kendari pada semester genap tahun 

pelajaran 2019/2020. Adapun pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak 

bulan Maret 2020 sampai bulan Agustus 2020. 

1.3 Subjek Penelitan 

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya didalam 

penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap mengumpulkan data. 

(Suharsimi Arikunto, 2007, h. 152). Dalam penelitian ini subjek akan diambil menggunakan 

sampling purposive. 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI MIA SMA Negeri 11 Kendari. 

Penelitian ini dilakukan di kelas XI MIPA 1 yang berjumlah 31 peserta didik dan kelas XI 

MIPA 2 yang berjumlah 32 peserta didik. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada 

semester Genap tahun Pelajaran 2019-2020. 
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1.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. 

Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data 

yang objektif. (Margono, 2010, h. 158). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan 

data, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas peserta didik 

selama proses belajar mengajar berlangsung. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi partisipan, yaitu peneliti terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Hasil 

observasi didapat dari penelitian pada proses pembelajaran berlangsung serta tujuan 

pembelajaran untuk mendapatkan informasi pada objek penelitian. 

2. Tes 

Tes adalah alat ukur yang diberikan kepada individu untuk mendaptkan jawaban-

jawaban yang diharapkan baik secara tertulis atau secara lisan maupun secara perbuatan (tes 

tertulis, lisan dan tindakan). (Ahmad Tanzeh, 2009, h. 58)  Pada umumnya tes sering digunakan 

untuk mengetahui hasil belajar dari dunia pendidikan. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tes berupa soal-soal tertulis, soal-soal tes berbentuk pilihan ganda untuk 

mengetahui pengaruh metode belajar menggunakan model Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Menggunakan Teknik Probing terhadap hasil belajar fisika peserta didik kelas XI 

SMAN 11 Kendari. 

Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu sebelum perlakuan (pretest) dan sesudah 

pelakuan (posttest). Soal-soal bebrbentuk pilihan ganda ini menuntut kemampuan peserta 

didik untuk memudahkan dalam pengumpulan data. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk 

tuliasan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. (Yuberti dan Antomi Saregar, 

2017, h. 3).  Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data dan memperkuat hasil 

observasi dan tes antara lain berupa analisis RPP dan silabus serta foto dan video, mengenai 

aktivitas peserta didik dan guru selama proses pembelajaran dan hasil pekerjaan peserta 

didik. 

1.5 Uji Coba Instrumen 

Instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati. Instrument tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes objektif 

berupa tes pilihan ganda. Pengujian tes instrument ini harus memenuhi empat kriteria, yaitu 

validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda. 

1.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui bahwa instrumen yang digunakan untuk 

mendapatkan data dalam penelitian dapat digunakan atau tidak. Menurut (Sugiyono, 2012, h. 

121) valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnyadiukur. 

Untuk mencari nilai validitas di sebuah item mengkorelasikan skor item dengan total 

item-item tersebut. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan 

diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut (Sugiyono, 2012, h. 133), yang harus dipenuhi 

harus memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Jika r ≥ 0,3 maka item-item tersebut dinyatakan valid. 

b. Jika r ≤ 0,3 maka item-item tersebut dinyatakan tidak valid. 

Uji validitas intrumen dapat menggunakan ru,us korelasi. Rumus korelasi berdasarkan 

Pearson Product Moment adalah sebagai berikut  
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2222 YYnXXn

YXXYn
rxy

                         …(3.1)

 

dengan 

rxy =  Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

N =  Banyaknya peserta 

∑X =  Jumlah skor item 

∑Y =  Jumlah skor total 

∑X
2 

=  Jumlah kuadrat skor item 

∑Y
2 

=  Jumlah kuadrat total item 

∑XY =  Hasil perkalian antara skor item dan skor total 

 

Hasil perhitungan validitas butir soal dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.2 Hasil Perhitungan Validitas Butir Soal 

No Kriteria rtabel Nomor Soal Jumlah 

1. Valid 0,355 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30 

20 

2. Invalid 0,355 1, 2, 3, 4, 12, 21, 23, 25, 28 10 

Jumlah 30 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka di peroleh hasil perhitungan uji validitas butir soal 

yaitu terdapat 20 butir soal yang valid yaitu nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30 dan terdapat 10 butir soal yang tidak valid yaitu nomor 1, 2, 3, 

4, 12, 21, 23, 25, 28.  

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas pada hakikatnya menguji kesamaan pertanyaan tes apabila diberikan 

beberapa kali objek yang sama. Untuk keperluan mencari reliabilitas soal keseluruhan perlu 

juga dilakukan analisis butir soal seperti halnya soal objektif. Menurut (Sudijono, 2007, h. 



 

38 

 

253), cara menentukan reliabilitas soal, peneliti menggunakan rumus KR20 dari Kuder-

Richardson adalah sebagai berikut. 

  r11 = 

























2

2

1
1

t

i

S

S

n

n

     …(3.2) 

dengan: 

r11  = Koefisien reliabilitas tes 

N       = Banyak butir item yang dikeluarkan dalam tes 

1   = Bilangan konstanta 


2

iS  = Jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item 

2

tS  = Varian total 

1.5.3 Taraf Kesukaran 

Soal yang baik tidak hanya diperoleh dengan menguji reliabilitas dan validitasnya 

saja, namun juga mengetahui taraf kesukaran soal. Proporsi soal yang baik mengandung jenis 

soal yang sukar, sedang, dan mudah. Proporsi soal tersebut juga harus seimbang. Menurut 

(Arikunto, 2016, h. 223) dalam mencari nilai taraf kesukaran, peneliti menggunakan rumus: 

                                P = 
SJ

B

                           …(3.3)

 

dengan: 

P = Indeks kesukaran 

B = banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan benar 

Js = Jumlah seluruh peserta didik peserta tes 

 

Tabel 3.3 Klasifiskasi Indeks Taraf Kesukaran 

Interval Taraf Kesukaran Kriteria 

0,00 < TK ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < TK ≤ 0,70 Sedang 

0,70< TK  ≤ 1,00 Mudah 

 

Hasil analisi uji tingkat kesukaran butir soal dapat di lihat dari tabel 3.5 berikut. 

 

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal 

No. Kriteria Nomor Butir Soal Jumlah 

1. Sukar 8, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 

28, 

10 
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2. Sedang 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 

16,19, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 

18 

3. Mudah 1, 2, 2 

Jumlah 30 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat di peroleh hasil perhitungan tingkat kesukaran 

sebagai berikut: terdapat 10 soal dengan kriteria sukar yaitu nomor 8, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 

23, 25, 28. Terdapat 18 soal dengan kriteria sedang yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 

19, 21, 24, 26, 27, 29, 30. Dan 2 soal dengan kriteria mudah yaitu nomor 1 dan 2.  

3.5.4 Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang 

pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Menurut 

(Arikunto, 2016, h. 228) dalam mencari nilai daya pembeda, peneliti menggunakan rumus: 

D = BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B


                                            …(3.4) 

dengan: 

D  = Jumlah peserta tes 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA =Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

BB =Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar 

PA = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = Proporsi kelompok bawah yang menjawab benar 

 

Klasifikasi daya pembeda: 

Tabel 3.5 Klasifikasi Daya Pembeda  

Interval Daya Pembeda Kriteria 

DP ≤ 0,19 Jelek  

0,20 < DP ≤ 0,29 Cukup 

0,30 < DP ≤ 0,39 Baik 

DP ≥ 0,40 Sangat Baik 

 

Hasil analisis daya pembeda soal uji coba dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut. 
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Tabel 3.6 Hasil Perhitungan Daya Pembeda Soal  

No. Kriteria Nomor Butir Soal Jumlah 

1. Sangat Jelek 2, 4, 8,  3 

2.   Jelek  1, 6, 12, 15, 18, 21, 23, 25, 26, 28,   10 

3. Cukup  3, 13,  2 

4. Baik  5, 9, 17,  3 

5. Sangat Baik 7, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 30,    12 

Jumlah 30 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan daya beda butir soal terdapat 3 soal 

dengan kriteria sangka jelek yaitu 2, 4, 8. Terdapat 10 soal dengan kriteria jelek yaitu nomor 

1, 6, 12, 15, 18, 21, 23, 25, 26, 28. Terdapat 2 soal dengan kriteria cukup yaitu nomor 3, 13. 

Terdapat 3 soal dengan kriteria baik yaitu nomor 5, 9, 17. Dan 12 soal dengan kategori sangat 

baik yaitu nomor 7, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 29. Dan 30.  

3.5.5 Analisis Fungsi Pengecoh (Distraktor) 

Untuk mengetahui apakah option atau alternatif jawaban yang terdapat pada setiap 

butir soal itu dapat berfungsi dengan baik atau tidak, maka dilakukan analisis efektivitas 

fungsi pengecoh/distractor karena antara option itu hanya ada satu kunci jawaban yang 

benar. Menurut (Zainal Arifin, 2014, h. 279), untuk menghitung efektifitas fungsi pengecoh 

itu dapat digunakan rumus: 

   
x100%

1/

p
  IP




nBN                          …(3.5)

 

 

dengan: 

IP =  Indeks Pengecoh 

P =  Jumlah peserta didik yang memilih pengecoh 

N =  Jumlah peserta didik yang mengikuti tes 

B =  Jumlah peserta didik yang menjawab benar 

N =  Jumlah alternatif jawaban 

1 =  Bilangan tetap 
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Analisi ini diterapkan terhadap setiap butir pengecoh. Setelah indeks pengecoh 

didapatkan, kemudian dikonsultasikan dengan table interpretasi indeks pengecoh, sebagai 

berikut. 

Tabel 3.7 Interpretasi Evektifitas Pengecoh 

Kategori Kriteria Indeks Pengecoh 

++ Sangat Baik 76% - 125% 

+ Baik 51% - 75% atau 126%-150% 

  Kurang Baik 26% - 50% atau 151% - 175% 

- Jelek 0% - 25% atau 176% - 200% 

-- Sangat Jelek Lebih dari 200% 

 

Hasil analisis efektivitas pengecoh dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut. 

Tabel 3.8 Hasil Analisis Efektivitas Pengecoh 

Interpretasi 

Evektivitas Pengecoh 

Jumlah Pengecoh Presentase 

Sangat Baik 68 43,87 % 

Baik 18 11,61 % 

Kurang Baik 23 14,83 % 

Jelek 18 11,61 % 

Sangat Jelek 28 18,00% 

Jumlah 155 100 % 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen tes pada Lampiran 15, diketahui kondisi 

pengecoh soal tes pilihan ganda mata pelajaran fisika pada materi pokok gelombang cahaya 

kelas XI bahwa jumlah sebanyak 155 . Jumlah pengecoh dengan kriteria sangat baik 

sebanyak 68 pengecoh dengan presentase 43,87%. Kemudian kategori baik berjumlah 18 

pengecoh dengan presentase 11,61%. Pada kategori kurang baik, jumlah pengecoh sebanyak 

23 dengan presentase 14,83 %. Kategori sangat jelek berjumlah 18 pengecoh dengan 

presentase 11,61 %. Kemudian pada kategori sangat jelek berjumlah 28 pengecoh dengan 

presentase 18,00 %. 

3.6 Teknik Analisis Data 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

dan analisis inferensial. 

1.6.1 Analisis Deskriptif 

Penelitian tentang hasil belajar kognitif yang diperoleh melalui penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah menggunakan teknik probing dan model konvensional, diukur 

dengan instrumen tes pengetahuan, yang akan diolah dan dianalisis secara deskriptif. Analisis 

statistika deskriptif, yaitu menghitung rata-rata, median, modus, standar deviasi, variansi, 

distribusi frekuensi, presentase, kategorisasi dan grafik. 

1. Rata-rata 

Setelah pengumpulan data pada kelas eksperimen dan kontrol, selanjutnya 

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

pertimbangan tindakan selanjutnya. Skor pengukuran rata-rata tes awal dan tes akhir sebelum 

diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

kemudian menjadi pertimbangan pengaruh yang terjadi. Menurut (Sugiyono, 2017, h. 49) 

rumus yang digunakan untuk menentukan rata-rata sebagai berikut: 

                             
n

X
M                                       …(3.6) 

dengan: 

M = Mean (rata-rata) 

∑X = Jumlah nilai 

N = Jumlah peserta didik yang megikuti tes 

 

2. Median 

Median digunakan untuk mencari nilai tengah dari skor total keseluruhan jawaban 

yang diberikan oleh responden yang telah tersusun dalam distribusi data. 

3. Modus 
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Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya banyak dalam 

suatu distribusi data. Dalam penelitian ini, modus digunakan untuk mencari jawaban yang 

sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling banyak dari responden. 

    

p
bb

b
bMo 
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1

   …(3.7) 

dengan: 

Mo = Modus 

b = Batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak 

p = Panjang kelas interval 

b1 = fm – fm-1 ( frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya) 

b2 = fm – fm-1 ( frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya) 

 

2. Distribusi Frekuensi 

1.1 Menentukan jumlah kelas interval 

Menurut (Sugiyono, 2017, h. 37) untuk menentukan panjang interval, digunakan 

rumus Sturges yaitu: 

                            n log 3,31K                                            …(3.8) 

dengan: 

K = Jumlah Kelas data 

n = Jumlah peserta didik yang megikuti tes 

 

1.2 Menentukan rentang data 

Menurut (Sugiyono, 2017, h. 55) untuk menghitung rentang data digunakan rumus 

sebagai berikut: 

TerendahSkor  TertinggiSkor  Data Rentang   

1.3 Menentukan panjang kelas 

Menurut (Arikunto, 2012, h. 55) untuk menentukan panjang kelas digunakan rumus 

sebagai berikut:  
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         KelasJumlah 

Data Rentang
Kelas Panjang 

      …(3.8)
 

2. 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. Menurut 

(Budiyono, 2009) rumus yang digunakan untuk menentukan varian dan standar deviasi 

adalah sebagai berikut: 

Rumus Varian : 

                1
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1

2

2
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     …(3.9)
 

 

 

Rumus Standar Deviasi: 
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                                 …(3.10)
 

dengan: 
S

2 
= Varians 

S = Standar Deviasi 

xi = Nilai x ke-i 
x  = Rata-rata 

N = Jumlah Sampel 

 

3. Persentase 

Menurut (Tiro, 2008, h. 117) untuk menghitung persentase rata-rata digunanakan 

rumus sebagai berikut: 

%100
N

f
P

                                              …(3.11)
 

dengan: 
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P
 

= Angka Persentase 

f = Frekuensi yang dicari persentasenya 

N = Banyaknya Sampel 

 

4. Tabel Kecenderungan (Kategori) 

Deskripsi selanjutnya adalah menentukan pengkategorian skor (X) yang diperoleh 

masing-masing variabel. Untuk menentukan pengkategorian tersebut peneliti menggunakan 

skor hipotetik.   Dari hasil perhitungan skor hipotetik, selanjutnya dilakukan 

pengelompokkan kategori menjadi empat kategori yaitu kategori sangat tinggi, tinggi, rendah 

dan sangat rendah. Rumus untuk menentukan skor hipotetik dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

4.1 Mean Ideal (MI) 

Rumus untuk menetukan mean ideal sebagai berikut: 

 minmax
2

1
MI XX 

                                           …(3.12) 

4.2 Standar Deviasi Ideal (SDI) 

Rumus untuk menentukan standar deviasi ideal sebagai berikut: 

 minmax
6

1
SDI XX 

                                 …(3.13)
 

Menurut (Djemari, 2008) tingkat kecenderungan dibedakan menjadi empat kategori 

sebagai berikut: 

X ≥ (M + 1 SD) = Sangat Tinggi 

M ≤ X < (M + 1SD) = Tinggi 

(M – 1SD) ≤ X = Rendah 

Di bawah (M – 1SD) = Sangat Rendah 
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1.6.2 Analisis Inferensial 

1.6.2.1 Uji Prasyarat Analisis 

1.6.2.1.1 Uji Normalitas 

Hipotesis yang telah digunakan akan diuji dengan statistic parametris. Hipotesis 

parametris mensyaratkan bahwa setiap variabel yang akan dianalisis harus terdistribusi 

normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Chi-Square. 

Langkah-langkah: 

1) Menentukan rentang (R), yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. 

2) Menentukan banyak kelas interval, dengan rumus: 

k = 1 + (3,3) log n                        …(3.14) 

Menentukan panjang interval, dengan rumus 

kelasBanyak 

(R) Rentang
  P 

                     …(3.15)

 

3) Membuat tabel distribusi frekuensi yang dibutuhkan. 

4) Menentukan rata-rata dan standar deviasi, dengan rumus: 
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                       …(3.16) 

5) Menentukan batas kelas, yaitu angka skor kiri interval dikurangi 0,5 dan angka skor 

kanan ditambah 0,5. 

6) Mencari nilai z skor untuk batas kelas interval dengan rumus: 

SD
z

x - Kelas Batas


             …(3.17)
 

7) Mencari luas tiap kelas interval dengan jalan mengurangkan z1 – z2. 

8) Membuat daftar frekuensi observasi (Oi). 



 

47 

 

9) Mencari rekuensi harapan (Ei) dengan cara mengalikan luas tiap interval dengan jumlah 

responden/total frekuensi (Pi x N). 

10) Menghitung nilai chi-square, dengan rumus: 

 

i

iik

i
E

EO
x

2

1

2 
 

                                    …(3.18)

 

11) Menentukan daerah kritik, dk = k – 1 dan taraf signifikan α = 0,05. 

12)  Menentukan x
2

tabel. 

13)  Membandingkan nilai x
2

hitung dengan x
2

tabel, pada kriteria jika nilai uji x
2

hitung < x
2

tabel, 

maka data tersebut berdistribusi normal. 

1.6.2.1.2 Uji Homogenitas 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah sampel bersifat homogen atau tidak. 

Jika sampel bersiat homogen, maka penelitian dapat digeneralisasikan untuk seluruh 

populasi, artinya simpulan peneliti dapat berlaku untuk seluruh peserta didik. 

Sebelum analisis varians dilakukan untuk menguji hipotesis, maka perlu menguji 

homogenitas varians terlebih dahulu dengan menggunakan uji F. 

Terkecil Varians

Terbesar Varians
F

                       …(3.19)
 

Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas adalah uji F, 

1) Mencari varians/standar deviasi variabel X dan Y, dengan rumus: 
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2) Mencari Fhitung dari varians X dan Y, dengan rumus: 

Terkecil Varians

Terbesar Varians
hitungF

                             …(3.22)
 

3) Membandingkan Fhitung  dengan Ftabel  pada tabel distribusi F, dengan dk pembilang n - 1 

(untuk varians terbesar) dan dk penyebut n – 1 (untuk varians terkecil). Jika Fhitung  <   F-

tabel, berarti homogen. Jika Fhitung  >  Ftabel, berarti tidak homogen. 

1.6.2.2 Uji Kesamaan Rata-rata 

1.6.2.2.1 Uji Hipotesis I 

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah kedua kelas memiliki nilai rata-rata 

kemampuan awal yang sama atau tidak. Perumusan hipotesis untuk uji ini adalah sebagai 

berikut: 

Ho : μ1 = μ2 = kemampuan awal kedua sampel sama 

Ho : μ1 ≠ μ2 = kemampuan awal kedua sampel berbeda 

21

21

11

nn
s

XX
t






                         …(3.23)

 

dengan, 
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dengan: 

1X  =  Rata-rata kelas eksperimen  

2X  =  Rata-rata kelas kontrol 
2

1s  =  Varians kelas eksperimen 
2

2s  =  Varians kelas kontrol 

1n  =  Banyaknya peserta didik dalam kelas eksperimen  

2n  =  Banyaknya peserta didik dalam kelas kontrol 

s  = Varians gabungan 
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Kriteria pengujian adalah diterima H0  jika –ttabel < thitung  <   ttabel. Derajat kebebasan 

untuk daftar distribusi t adalah dk = n1 + n2 – 2 dengan taraf signifikan 5%. 

1.6.2.2.2 Uji Hipotesis II 

Apabila diperoleh data berdistribusi normal dan homogen, maka pengujiian 

menggunakan statistik parametrik, yaitu melalui uji-t dengan taraf signifikan 5%. Secara 

statistik, hipotesis penelitian ini adalah: 

H0 :µ1 = µ2 

Hα :µ1 ≠ µ2 

dengan: 

H0 = Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil belajar fisika peserta 

yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan menggunakan teknik probing. 

Hα = Terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil belajar fisika peserta yang 

diajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan menggunakan teknik probing. 

µ1 = Nilai rata-rata hasil belajar fisika peserta didik kelas eksperimen. 

µ2 = Nilai rata-rata hasil belajar fisika peserta didik kelas kontrol. 

 

Rumus Uji Paired Sample t-Test (Nuryadi, et.all, 2017, h. 102) 

n

SD

D
thitung 

                                                  …(3.25)

 

dengan,  











n

i

i xx
n

Varian

VarianSD

1

22 )(
1

1
)(s 

                    …(3.26)

 

 

 

dengan: 

T = Hasil Uji Hipotesis 

D  = Rata-rata selisih hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan 

SD = Standar deviasi selisih hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan 

N = Jumlah Sampel 
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Kriteria pengujian adalah diterima 0H  jika  thitung < ttabel. Derajat kebebasan untuk 

daftar distribusi t adalah 1 ndk  dengan taraf signifikan 5%. 

1.6.2.2.3 Uji Hipotesis III 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan  hasil belajar setelah diberiken 

perlakuan pada kedua kelas. Apabila diperoleh data berdistribusi normal dan homogen, maka 

pengujian menggunakan statistik parametrik, yaitu melalui uji independen sample t-test 

dengan taraf signifikan 5% (Sugiyono, 2015, h. 197). Secara statistik, hipotesis penelitian ini 

adalah: 

210 μμ : H 
 

211 μμ : H   

dengan: 
H0 = Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata peningkatan hasil belajar fisika 

peserta yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan menggunakan teknik probing. 

Hα = Terdapat perbedaan nilai rata-rata peningkatan hasil belajar fisika 

peserta yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan menggunakan teknik probing. 

µ1 = Nilai rata-rata peningkatan hasil belajar fisika peserta didik kelas 

eksperimen. 

µ2 = Nilai rata-rata peningkatan hasil belajar fisika peserta didik kelas 

kontrol. 

 

Kriteria pengujian adalah diterima H0 jika –ttabel < thitung < ttabel. Derajat kebebasan 

untuk daftar distribusi t adalah dk = n1 + n2 – 2 dengan taraf sinifikan 5%. (Sudjana, 2002, h. 

239). 

1.6.2.2.4 Uji Peningkatan Hasil Belajar 

Menurut (Susanto, 2012, h. 75), uji peningkatan hasil belajar bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar peserta didik sebelum diberikan 
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perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Peningkatan hasil belajar peserta didik dianalisis 

dengan menggunakan rumus gain score:  

pre

prepost

S

SS
g






%100
                                               …(3.27) 

dengan:

 G = Gain score ternormalisasi 

preS  = Skor rata-rata pre test 

postS  = Skor rata-rata post test 

 

Besar faktor g dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Kategori Peningkatan Hasil Belajar 

No. 
Interval Peningkatan 

Hasil Belajar 
Kategori 

1. 7,0g  Tinggi  

2. 7,03,0  g  Sedang  

3. 3,0g  Rendah  

 


