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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yang bertujuaan untuk 

meneliti pengaruh suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok lain 

yang sama tetapi diberi perlakuan yang berbeda. Penelitian eksperimen dilakukan 

pada kelas yang akan diberi perlakuan atau yang disebut eksperimental group dan 

kelas kelompok perbandingan yang disebut dengan control group(Sukardi, 2012). 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 11 Bombana pada kelas X 

semester genap tahun pelajaran 2019/2020 tepatnya pada bulan Januari sampai 

bulan Maret 2020. 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakterisitik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

ipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2012). 

 Dalam buku metodologi statistika, Sudjana mengemukakan bahwa yang 

dimaksud populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung 

ataupun pengukuran, kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua 
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anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya 

(Sudjana, 2006) 

Dari pengertian di atas maka populasi di dalam penelitian ini 

meliputiseluruh siswa kelas X SMA N 11 Bombana Tahun Ajaran 2019/2020. 

Tabel 3. 1 Keadaan Populasi Penelitian 

No. Kelas Jumlah Nilai rata-rata 

1. X MIA 19 68,3 

2. X IIS 1 21 68,8 

3. X IIS 2 20 55,1 

           Total 60  

Sumber : Dokumentasi SMA N 11 Bombana 2019 

3.3.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006). 

Sedangkan menurut Ahmad Tanzeh sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Tanzeh, 2012). 

Dalam penelitian ini pengabilan sampel pada penelitian ini yaitu Purposive 

Sampling. Sugiyono menyatakan “Purposive Sampling adalah teknik pengambilan 

sampel dengan pertimbangan tertentuSampel diambil dari kelas yang telah 

ditentukan dengan tujuan dan kriteria tertentu yaitu sampel memiliki nilai rata-rata 

kelas hamper sama. (Sugiyono. 2017).       

Dasar diambilnya sampel dengan menggunakan teknik ini adalah 

berdasrkan data nilai yang hampir sama homogen) dengan siswa lain. Sehingga 

dalam penelitian ini diambil dua kelas. Kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dengan pertimbangan nilai rata-rata sama atau hampir sama. 
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Tabel 3. 2 Keadaan Sampel Penelitian 

No. Kelas Jumlah  Nilai rata-rata 

1. X MIA 19 68, 3 

2. X IIS 1 19 68, 8 

Total  38  

Sumber : Dokumentasi SMA N 11 Bombana 2019 

Dalam pengambilan sampel wawancara terdapat dua teknik sampling yaitu 

probability sampling dan nonprobability sampling. Pada peneltian ini 

menggunakan teknik sampel probability sampling  yaitu teknik pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel. Dalam teknik sampel probability sampling  

terdapat beberapa macam cara pengambilan sampel, dimana yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu simple random sampling, yaitu setiap anggota populasi 

yang ada memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel 

penelitian.(sugiyono, 2015). Penlitian sampel ini dengan menggunakan rumus: 

n  = 
��.  �� �� 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

d = presisi yang ditetapkan (5%) (Riduwan, 2010) 

Dengan menggunakan rumus di atas, didapat jumlah sampel 

siswa sebagai berikut: 

n  = 
��.  �� �� 

n = 
�	
�	� (,�)�  �� 
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n = 
�
�
 .,� �� 

n = �
�,
� 

n = 9,77 

 

Dari perhitungan diatas  maka sampel penelitian ini adalah 10 

siswa/responden. 

3.4. Variabel dan Desain Penelitian 

3.4.1 Variabel Penelitian 

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 terdapat dua variabel, yaitu variabel independen 

(bebas) dan variabel dependen (terikat). Menurut Sugiyono) “variabel bebas 

(independen) merupakanvariabel yang mempengaruhi variabel lain atau 

menghasilkan akibat pada variabel lain, yang pada umumnya berada dalam urutan 

tata waktu yang terjadi”. lebih dahulu.Variabel ini biasanya disimbolkan dengan 

variabel “X1dan X2” (Sugiono, 2012). 

3.4.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Quasi eksperimen yaitu desain yang 

memiliki kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk 

mengotrol variable-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. Penelitian ini terdapat dua kelompok, pada kelompok 
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eksperimen yaitu peserta didik akan mendapat perlakuan dengan 

penggunaan model pemeblajaran Problem Based Laerningsedangkan 

kelompok kontrol mendapat perlakuan penggunaan model pembelajaran 

konvesional. Quasi eksperimental design yang digunakan adalah jenis 

Kooperatif  Tipe Jigsaw  pada desain ini terdapat pretest dan postest untuk 

kelompok eksperimen dan kontrol, yaitu kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen sebelum diberlakukan perlakuan diberikan pretest untuk 

mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Hasil pretest baik kelas kontrol maupun eksperimen tidak 

dibedakan secara signifikan (Sugiono. 2014: 77). 

Tabel 3.3 Rancangan Penelitian 

Kelompok Tes Awal Perlakuan (x) Tes Akhir 

Eksperimen (kelas E) T1 XM T2 

Kontrol  (kelas C) T1 Xk T2 

Keterangan : 

 

T1   : Pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol  

T2   : Posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

XM: Pemberian proses belajar mengajar untuk kelompok eksperimen yang 

dikenai perlakuan model pembelajaran problem Based Laerning. 

Xk: Pemberian proses belajar mengajar untuk kelompok controlyang dikenai 

perlakuan model pembelajaran konvesional. 

3.5. Uji Validitas dan Reabilitas 

1.5.1 Uji Validitas 

Uji coba instrumen dilakukan untuk mendapatkan data yang akan 

diolah untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen tersebut. Uji validitas 
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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. 

� = � � XY − (ΣX)(��)�{� � �� − (��)�}{� � �� − (��)�} 

Keterangan:  

r= 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 
(Arikunto, 

2003). 

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 
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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 (Widoyoko, 2012). Dari 

sejumlah soal yang divalidasi, maka kemungkinan terdapat beberapa soal 

yang tidak valid.Untuk hasil perhitungannya dapat dilihat pada. 

3.5.2 Menghitung Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk 

menyatakan apakah suatu soal termasuk kedalam kategori mudah, sedang 

atau sukar.Bermutu atau tidaknya butir-butir item tes hasil belajar dapat 

diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki masing-

masing butir item tersebut (Sudjono, 2008).Taraf tingkat kesukaran 

digunakan untuk mengetahui kritera tiap butir soal tergolong sukar, sedang, 

atau mudah.Bilangan yang menunjukan sukar atau mudanya soal disebut 

indeks kesukaran (difficult index). Besarnya index kesukaran antara 0,00 

sampai dengan 1,00. Indeks kesukaran ini menunjukan taraf kesukaran soal, 

dengan indek kesukaran 0,00 menunjukan bahwa soal itu telah sukar. 

Sebaliknya 1,00 menunjukan bahwa soal itu terlalu mudah (Arikunto, 2003). 

Untuk menentukan tingkat kesukaran suatu tes dapat digunakan rumus : 

�   !" #
 

Keteranagn : 

P = Indek Keseluruhan  

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal benar, 

JS = Jumlah seluruh siswa. 
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 Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Soal dengan P 0,00 Sampai 0,30 adalah soal sukar  

Soal dengan P 0,30 Sampai 0,70 adalah soal sedang  

Soal dengan P 0,70 Sampai 1,00 adalah soal mudah  (Arikunto, 2003) 

3.5.3 Menghitung daya pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat 

membedakan antara siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan 

siswa yang tidak/kurang/belum menguasai materi yang ditanyakan. 

Manfaat daya pembeda butir soal adalah; 1) untuk meningkatkan mutu 

setiap butir soal melalui data empiriknya.Berdasarkan indeks daya pembeda, 

setiap butir soal dapat diketahui apakah butir soal itu baik, direvisi, atau 

ditolak, 2) untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat 

mendeteksi/membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami 

atau belum memahami materi yang diajarkan guru. 

Untuk mengetahui daya pembeda tes pilihan ganda adalah dengan 

menggunakan rumus berikut ini : 

DP = 
$%&$$���  atau DP = 

� ($%&$$)� ...(Glas dan Standley, 1970). 

Keterangan : 

DP = Daya Pembeda Soal 

BA = Jumalah jawaban benar pada kelompok atas  
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BB = Jumalah jawaban benar pada kelompok bawah 

N    = Jumlah siswa yang mengerjakan tes 

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas dapat menggambarkan 

tingkat kemampuan soal dalam membedakan antar peserta didik yang sudah 

memahami materi yang diujikan dengan peserta didik yang belum/tidak 

memahami materi yang diujikan. Kriteria indeks daya pembeda soal dibuat 

klasifikasi sebagai berikut: 

 
0,00-0,20  :Dayabedajelek 
 
0,20- 0,40 :Dayabedacukup 
 
0,40- 0,70  :Dayabedabaik 
 
0,70-1,00    :Dayabedabaiksekali 

Setelah diadakan perhitungan daya beda maka dari sejumlah soal yang 

disusun kemungkinan tidak semuanya dapat terpakai. Soal yang dapat 

terpakai adalah soal yang mempunyai daya beda cukup (0,21-0,40), 

baik(0,41-0,71), dan baik sekali (0,71-1,00) (Arikunto, 2003). 

3.5.4 Uji Realibilitas 

Instrumen yang valid belum tentu reliabel. Instrumen yang reliabel 

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas ini 

menggunakan rumus K-R. 21 yaitu dengan menganalisis reliabilitas alat  ukur 

dari satu kali pengukuran (Riduwan, 2015, h. 115). 

r�� =  ( nn − 1+ ,1 − M(n − M)nS/� 0 
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Keterangan: 

r11   = Realiabilitas Instrumen seluruh soal 

n= banyaknya item soal 

M   = Mean 

 s/�  = Varians total yaitu varians skor total (Arikunto, 2012, h. 117) 

Hasil perhitungan dari rumus K-R. 21(r11) dikonsultasikan dengan 

nilai tabel rtabel dengan dk = N - 1, dan α sebesar 5% atau 0,05, maka kaidah 

keputusannya sebagai berikut. Jika r11 >  rtabel berarti reliabel, sedangkan jika 

r11 <  rtabel berarti tidak reliabel Adapun tolak ukur untuk menginterpretasikan 

derajat reliabilitas instrumen ditentukan berdasarkan kriteria menurut 

Guilford berikut: 

Tabel 3. 3 Kategori reliabilitas soal 

Koefisien Korelasi Korelasi Interpretasi Reliabilitas 

0,80 ≤ r ≤ 1,00 Sangat Tinggi Sangat tetap/sangat baik 

0,60 ≤ r < 0,80 Tinggi Tetap/baik 

0,40 ≤ r < 0,60 Sedang Cukup tetap/ cukup baik 

0,20 ≤ r < 0,40 Rendah Tidak tetap/buruk 

r < 0,20 Sangat Rendah Sangat tidak tetap/sangat tidak baik 

 

Kriteria pengujian   realibilitas  tesyaitu setelah didapat r
11

tersebut, 

hargar
11 

dibandingkan denganhargarProduct  moment padatabel,jika 

rhitung>rtabelmakaitemyangdicobakanreliabel. 
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3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes 

dan observasi. 

3.6.1 Tes Hasil Belajar 

Tes adalah serangkaianpertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki olehindividu atau kelompok. Menurut Sangadji tes 

adalahserentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untukmengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

ataubakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Untuk mengukur 

adatidak besarnya kemampuan objek yang diteliti, digunakan tes. 

Tes yangdilakukan yaitu berupa tes tertulis yang digunakan untuk 

mengetahuipeningkatan hasil belajar siswa.Adapun teknik pensekoran 

nantinyamenggunakan kisi-kisi soal yang telah disesuaikan tingkat 

kesukaranpada tiap item soal. Instrumen yang digunakan yaitu pilihanganda 

yangberjumlah 30 butir soal dengan pilihan jawaban berupa A, B, C,D dan E. 

Apabila benar semua maka total skor keseluruhan adalah 100. 

3.6.2. Observasi 

Observasi dilakukan untuk melihat keterlaksanaan kegiatan  

pembelajaran dengan menggunakan model PBL dan Jigsaw diKelas 

eksperimen, artinya observasi dilakukan untuk mengetahui apakah langkah 

kegiatan pembelajaran dengan model PBL dan jigsaw sudah dilaksanakan 
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atau belum dan observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati 

aktivitasbelajar siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan 

modelProblem Based Learningdan Jigsaw. Observasi akan dilakukan dengan 

bantuan guru kelas X MIA. 

3.6.3 Wawancara 

. wawancara merupakan salah teknik penting dalam studi-studi 

pembangunan. Dalam wawancara terjadi percakapan sekalipun percakapan 

tetap dalam pengendalian dan terstruktur. Teknik ini lebih dikenal sebagai 

wawancara semi-terstruktur (semi structured interview). wawancara 

inilebihbersifat informal. Wawancara semacam ini dapat membantu 

menciptakan dan menjelaskan dimensi yang ada dalam topik yang 

dipersoalkan (Rahmad. 2020: 23). 

3.6.4 Dokumentasi 

Pengambilan data-data penting yang berhubungan dengan kegiatan 

penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk mengungkapkan fakta selama 

kegiatan penelitian. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan dua cara yaitu statistik deskriptif dan 

statistik inferensial. 
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3.7.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil 

belajarbiologi yang diperoleh dari kedua kelas eksperimen. Adapun langkah-

langkahpenyusunan data hasil pengamatan adalah sebagai berikut: 

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

R = Xt – Xr ..........(Sudjana, 20060 

Keterangan: 

R = Rentang Nilai 

Xt = Data Terbesar 

Xr = Data Terkecil 

 

b. Menghitung rata-rata (Mean) 

 

x3 = ∑ Xi678�n  

Keterangan: x3= rata-rata nilai 

Xi= data ke-isampaike-n 

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

 

c. 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 sbaran data 

dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-

rata sampel atau akar dari varians. Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Rumus varians: 
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"� = 9 ∑ (:; −  :̅)�=;8�9 − 1  

Rumus standar deviasi: 

S = >∑ (x7 − x3)�678�n − 1  

Keterangan : 

S
2
 = varians 

S  = standar Deviasi 

Xi= nilai x ke-i  

 :̅= Rata-rata 

 n = Jumlah sampel (Budiono, 2009, h. 48). 

d. Kategorisasi 

Analisis untuk ranah kognitif menggunakan ketuntasan individual dan 

klasikal. Setiap siswa dikatakan tuntas belajarnya apabila siswa memperoleh 

nilai = 75, maka siswa dinyatakan telah mencapai ketuntasan hasil belajar 

secara individu atau perorangan dan ketuntasan secara klasikal dinyatakan 

telah berhasil apabila mencapai 85%. Hasil belajar siswa dapat 

dikategorikan sangat baik, baik, cukup dan kurang yang telah disajikan 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3. 4 Kategori Penilaian Kognitif(Kemendikbud, 2016). 

Nilai 

Skala 0-100 
Predikat 

86-100 A 

81-85 A- 

76-80 B+ 

71-75 B 

66-70 B- 

61-65 C+ 
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56-60 C 

51-55 C- 

46-50 D+ 

Sumber: Kemendikbud 

3.7.2 Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah statistik yang menyediakan aturan atau cara 

yangdapat digunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik 

kesimpulanyangbersifat umum, dari sekumpulan data yang telah disusun dan 

diolah (Sudjono, 2009). 

Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis datasampel dan hasilnya akan digeralisasikan (diiferensikan) 

untuk populasi di manasampel diambil (Sugiyono, 2008). Statistik Inferensial 

dalam hal ini digunakan untuk mengujihipotesis penelitian yang diajukan 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan antaramodel pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) dengan model kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil 

belajar biologi siswa Kelas X SMANegeri 11 Bombana. 

Menganalisis data dengan mengunakan suatu cara yang digunakan 

untuk meguraikan data yang di peroleh agar dapat dipahami bukan hanya oleh 

peneliti, tetapi juga oleh orang lain yang ingin mengetahui hasil penelitian. 

3.7.3 Uji prasyarat analisis data 

 Setelah atal ukur diuji dengan uji Validitas dan uji reabilitas dan 

hasinya adalah valid dan reliabel, maka dilakukan uji prasyarat uji normalitas 

dan uji homogenitas. 

Adapun analisis yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 
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3.7.3.1 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: 

Z = X − X@S  

Dimana : X@      = 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  
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Fs = FkX@  

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

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

Dtabel= 
�,DE√= , 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. 

3.7.3.2 Uji Homogenitas  

Langkah-langkah melakukan pengujian homogenitas dengan uji F 

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

1. Tentukan taraf signifikansi (α) untuk menguji hipotesis: 

2. H0 : G��= G�� (kedua kelompok populasi memiliki varians yang 

homogen) 

3. H1 : G��≠ G�� (kedua kelompok populasi tidak memiliki variansyang 

homogen)Dengan kriteria pengujian: 

    Terima H0 jika Fhitumg < Ftabel; dan 

    Tolak H0 jika Fhitumg > Ftabel 

4. Menghitung varians tiap kelompok data 
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S� = H>n ∑ X� − (∑ X)�n(n − 1) I
�

= n ∑ X� − (∑ X)�n(n − 1)  

5. Tentukan nilai Fhitung, yaitu: 

Fhitung = JKL7K6M /NLONMKLJKL7K6M /NLPNQ7R  

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. 

Lakukan pengujian Dengan hipotesis statistik sebagai berikut: 

H0 : σ1
2 

= σ2
2

, yang berarti distribusi bersifat homogen. 

H1 : σ1
2 

≠ σ2
2
, yang berarti distribusi bersifat tidak homogen atau    

menyebar.Kriteria pengujian: Terima H0  jikaFhit< Ftab, maka kedua 

kelas mempunyai varians homogen dan terima H1 jika Fhit> Ftabmaka 

kedua kelas mempunyai varians heterogen. Pengujian  dilakukan pada 

taraf signifikan α = 0,05 dan derajat kebebasan pada dk = (α: n1 - 1; n2 – 

1) 

3.7.3.3 Uji Hipotesis 

3.7.3.3.1 Uji Hipotesis I 

Uji ini digunakan untuk melihat peningkatan hasil belajar 

setelah diberiken perlakuan pada kelas eksperimen. Apabila diperoleh data 

berdistribusi normal dan homogen, maka pengujian menggunakan statistik 

parametrik, yaitu melalui uji paired sample t-test dengan taraf signifikan 
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5% (Sugiyono, 2015, h. 197). Secara statistik, hipotesis penelitian ini 

adalah: 

210 μμ : H   

211 μμ : H 
 

Keterangan:  

H0 = Tidak ada perbedaan hasil belajar Biologi siswa sebelum 

dan sesudah menggunakan model PBL 

H1 = Ada perbedaan hasil belajar Biologi siswa sebelum dan 

sesudah menggunakan model PBL 

1μ  = Nilai rata-rata hasil belajar fisika siswa sebelum 

menggunakan model PBL 

2μ  = Nilai rata-rata hasil belajar fisika siswa sesudah 

menggunakan model PBL 

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

n

SD

D
thitung   

dengan,  











n

i

i xx
n

Varian

VarianSD

1

22 )(
1

1
)(s 

 

Keterangan: 

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 oH  jikathitung<ttabel. Derajat 

kebebasan untuk daftar distribusi t adalah 1 ndk  dengan taraf 

signifikan 5%. 

3.8. Prosedur Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat prosedur atau alur 

penelitianyang akan dilaksanakan, prosedur atau alur kegiatan penelitian yang 

yang dilakukan mulai dari latar belakang masalah, pelaksanaan eksperimen, 

pengumpulan dan pengolahan datahingga sampai pada hasil penelitian. Secara 

garis besar langkah-langkah pelaksanaannya dapat diuraikan dalam 3 (tiga) 

tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap persiapan, antara lain: 

a. Melakukan observasi (survei awal) di SMANegeri 11 Bombana. 

b. Mengkaji literatur dan kurikulum Biologi, 

c. Menganalisis masalah, 

d. Menentukan konsep atau pokok bahasan yang akan diteliti, 

e. Menentukan jadwal pelaksanaan penelitian bersama guru Biologi, 

f. Membuat perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian 

g. Melaksanakan uji-coba dan validasi instrumen penelitian 

h. Merevisi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian sesuai 

hasilvalidasi dan reliabilitasnya, 

i. Mengurus surat izin untuk mengadakan penelitian, 
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j. Melakukan pertemuan dengan guru Biologi dengan agenda 

sosialisasi(persamaan persepsi) tentang model pembelajaran yang 

diterapkan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol; 

b. Memberikan tes awal (pree test) kepada seluruh siswa yang menjadi 

obyekpenelitian, untuk mendapatkan data awal sebelum diberikan 

perlakuan, 

c. Memberikan perlakuan (eksperimen) dengan model pembelajaran 

Problem Based Learning(PBL) dan model Kooperatif Tipe Jigsawpada 

kelas control dengan materi tentang Ekosistem 

d. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dan guru 

selamapembelajaran berlangsung 

e. Memberikan tes akhir (postes) kepada peserta didik setelah 

diberikanperlakuan pada kedua kolompok guna untuk mengetahui hasil 

belajar setelahmengalami proses pembelajaran 

3. Tahap akhir 

Langkah-langkah dalam tahap akhir penelitian ini meliputi: 

a. Mengumpulkan dan mengolah data hasil tes akhir (pos-tes) dari 

semuakelompok, 
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b. Menganalisis data secara deskriptif dan inferensial dengan 

menggunakanaplikasi Microsoft Excel, pengujian hipotesis dan 

mengiterpretasi data hasil analis 
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