
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 

suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai 

alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Darmawan, 2013). 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan banyak memberikan manfaat terutama untuk 

menentukan model pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran.  

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian eksperimen dengan pendekatan penelitian eksperimen semu (Quasi-

Experimental Research) . Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang 

dapat diperoleh dengan eksperimien yang sebenarnya dalam keadaan yanvg tidak 

memungkinkan umtuk mengontrol  dan/atau memanipulasi semua variable yang 

relevan (Neolaka, 2014).  

Penelitian Quasi eksperimen dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang 

sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau 

memanipulasi semua variabel yang relevan. Manipulasi variabel dalam penelitian ini 

dilakukan pada variabel bebas yaitu pengajaran matematika yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray yang dikenakan terhadap 

kelas eksperimen dan model pembelajaran konvensional yang dikenakan terhadap 

kelas Kontrol. 

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian/Objek Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan setelah proposal diseminarkan selama tiga 

bulan di SMP Negeri 3 Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 
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Kabupaten Wakatobi. Ada beberapa alasan mengapa peneliti memilih tempat 

penelitian tersebut. Pertama, berdasarkan studi pendahuluan telah ditemukan 

beberapa masalah yang dihadapi siswa dalam pembelajaran matematika khususnya 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru matematika kurang menarik 

antusiasme siswa. Kedua, lokasi penelitian yang terjangkau bagi peneliti sehingga 

dapat meminimalisir pembiayaan penelitian ini. Ketiga, baik guru maupun siswa 

sangat kooperatif. Hal ini terlihat ketika peneliti melakukan studi pendahuluan, para 

siswa maupun guru sangat responsif dan antusias dalam memberikan informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

3.3 Populasi Dan Teknik Penggambilan Sampel 

Martono (2015) merumuskan bahwa populasi adalah seluruh data yang 

menjadi perhatian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan, jadi 

populasi itu berhubungan dengan data, bukan manusinya. Kalau setiap manusia 

memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan 

banyaknya manusia. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi, sebagai contoh 

yang diambil dengan menggunakan cara tertentu. 

Margono (2015) juga memberikan pengertian bahwa populasi merupakan 

keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-

syarat tertentu berkaitan dengan  masalah Pendidikan. Populasi juga didefinisikan 

sebagai keseluruhan unit dan individu dalan ruang lingkup yang akan diteliti.  

Sedangkan sampel merupakan bagian daari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti, atau sampel juga dapat didefinisikan sebagai  

bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga 

dapat mewakili populasi.  
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek dan data 

yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 

dengan Teknik tertentu yang dapat  memberikan gambaran terhadap kondisi dari  

populasi. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh 

sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan 

keadaan populasi yang sebenarnya dan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan cluster sampling. 

Populasi dari penelitian ini  adalah seluruh siswa kelas VII di SMP Negeri 3 

Wangi-Wangi Selatan pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020. Teknik 

penggambilan sampel pada penelitian ini adalah Cluster Sampling dari 6 kelas yang 

ada di kelas VII. Sampel pada penelitian ini akan akan ditentukan dengan memilih 

dua varians dengan nilai yang paling dekat berdasarkan hasil belajar sebelumnya. 

Varians merupakan ukuran yang menyatakan suatu kumpulan data tersebar. 

Dua kumpulan data dengan  Varians yang sama akan menyatakan bahwa suatu data 

memiliki persebaran yang sama. Sehingga, dalam penelitian ini, jika dua data hasil 

belajar memiliki varians yang sama atau hampir sama maka dapat dianggap bahwa 

kedua data tersebut berasal dari kelompok siswa yang memiliki pengetahuan atau 

kemampuan awal yang sama. Dengan demikian, dua kelas dengan varians yang sama 

merupakan sampel yang baik dalam penelitian ini.  

Berikut adalah deksripsi populasi dari seluruh siswa kelas VII di SMP Negeri 

3 Wangi-Wangi Selatan pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020 yang terdiri 

dari enam kelas, beserta nilai rata-rata dan nilai varians hasil belajar siswa masing-

masing kelas pada semester sebelumnya. 
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Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

No Kelas Rata-rata Varians Jumlah Siswa 

1 VII-1 61 14 28 

2 VII-2 75 140 28 

3 VII-3 66,91 33,03 28 

4 VII-4 72,8 131 28 

5 VII-5 64 18,2 28 

6 V11-6 62 15 28 

Rata-rata 65,5  168 

 

Dari tabel diatas diketahui kelas yang memiliki rata-rata  dan varians dengan 

nilai terdekat adalah kelas VII-1 dengan rata-rata 61 dan varians 14 serta  VII-6 

dengan rata-rata 62 dan varians 15. Sehingga, kelas VII-1 dijadikan kelas eksperimen 

dan kelas VII-6 sebagai kelas kontrol.  

3.4 Operasionalisasi Variabel 

Variable adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Variabel dapat juga 

diartikan  sebagai pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih (Margono, 

2015). Untuk mendapatkan gambaran dan memudahkan pemahaman serta 

memberikan persepsi yang sama antara penulis dan pembaca terhadap judul serta 

memperjelas ruang lingkup penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu 

mengemukakan pengertian yang sesuai dengan variabel dalam judul skripsi ini, 

sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam pembahasan selanjutnya. 

Adapun variabel yang akan dijelaskan yaitu : 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray sebagai kelas 

eksperimen (X�) 

2. Model Pembelajaran Konvensional  sebagai kelas kontrol ( X� ) 
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3. Hasil Belajar Matematika (Y) 

Dalam penelitian ini, hasil belajar matematika siswa yang dimaksud adalah 

hasil belajar kognitif siswa berupa skor yang diperoleh siswa setelah mengikuti tes 

hasil belajar matematika setelah melalui kegiatan belajar matematika dan melakukan 

tes yang diberikan setelah perlakuan (Posttets). 

3.5 Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi. Dalam Neolaka (2013) dijelaskam bahwa Observasi adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara mengamati secara Konvensional maupun tidak 

tentang hal-hal yang di amati dan mencatatnya pada alat observasi. Teknik 

observasi yaitu pengamatan (pengambilan data) untuk memotret kebudayaan 

masyarakat secara Konvensional. Observasi ini digunakan untuk mengetahui 

lebih dekat gambaran yang ada dalam suatu kelas dan sekolah.  Dalam penelitian 

ini, kegiatan observasi akan dilakukan untuk mengobservasi proses pelaksanaan 

pembelajaran yang dipraktekkan oleh guru dan aktivitas siswa didalam kelas. 

Observasi ini dilakukan dengan cara membuat lembar observasi terhadap hal 

yang ingin diketahui. 

2. Pretest yang dimaksud adalah memberikan tes sebelum pembelajaran. 

Tujuannya adalah sebagai tolak ukur peningakatan hasil belajar. 

3. Posttest adalah proses pemberian tes setelah pembelajaran dilakukan tujuannya 

adalah untuk mengetahui bagaimana hasil belajar dari peserta didik 
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3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Secara umum yang dimaksud dengan instrumen adalah suatu alat yang 

memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. 

Dalam bidang penelitian, instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data 

mengenai variabel-variabel penelitian untuk kebutuhan penelitian, sedangkan dalam 

bidang pendidikan instrument digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa, 

faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil 

belajar, perkembangan hasil belajar siswa, keberhasilan proses belajar mengajar 

guru, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu ( Widiyanto, 2018). 

Alat ukur dalam penelitian ini berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan 

kepada masing-masing subyek yang menuntut penemuan hasil belajar kognitif yaitu 

berupa tes uraian, dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Tipe tes uraian memungkinkan peneliti untuk dapat melihat sejauh mana 

pemahaman siswa terhadap konsep matematika. 

2. Peneliti dapat mengetahui letak kesalahan dan kesulitan siswa. 

3. Terjadinya bias hasil tes dapat dihindari, karena tidak ada sistem tebak-

tebakan/untung-untungan yang sering terjadi pada soal pilihan ganda. 

Dalam penelitian ini, dilaksanakan pretest dan posttest. Pretest dilaksanakan 

sebelum memberikan perlakuan, yang bertujuan untuk menjadi patokan hasil belajar 

sebelum perlakuan diberikan. Adapun posttest dilakukan setelah perlakuan diberikan, 

tujuannya untuk melihat hasil belajar setelah perlakuan diberikan. 
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Adapun kisi-kisi instrumen tes dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrument Soal 

No Kompetensi Dasar Materi 
Indikator 

Soal 

Bentuk 

Soal 

Jumlah 

Soal 

1 

KI3 Memahami pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

 

Aritmatika 

sosial 

Menentukan 

Persentase 

Untung Dan 

Rugi 

Uraian 1 

Menentukan 

Diskon 
Uraian 1 

Menentukan 

Tara, Netto 

Dan Bruto 

Uraian 1 

Menentukan 

Pajak  
Uraian 1 

Menentukan 

Bunga 

Tunggal 

Uraian 1 

Jumlah Soal 5 

Adapun tes hasil belajar yang akan diberikan sebanyak 5 item dengan skor 

minimal 0 dan skor maksimal 100. Agar memenuhi kriteria alat evaluasi yang baik, 

yakni mampu mencerminkan kemampuan yang sebenarnya dari tes yang dievaluasi, 

maka alat evaluasi tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

3.6.1 Validitas Tes 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau keshahihan 

suatu instrumen. Sebelum tes diujikan, terlebih dahulu instrumen diuji validasinya 

dari masing-masing variabel. Dalam penelitian ini, instrumen diujicobakan pada 

kelas yang lebih tinggi daripada kelas yang diberi perlakuan yaitu kelas IX yang 

terdiri dari 30 siswa. Setelah selesai diujikan, tes diolah untuk menguji validitas butir 

soal dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment. 
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Untuk menguji valid tidaknya soal yang telah diujikan, Widiyanto (2018) 

menggunakan teknik korelasi product moment yang dilakukan Pearson dengan angka 

kasar dalam bukunya sebagai berikut: 

( )( )
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

])(][)([ 2222 YYnXXn

YXXYn
rxy

 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

n = Banyaknya peserta 

∑X  = Jumlah skor item 

∑Y  = Jumlah skor total 

2∑X  = Jumlah kuadrat skor item 

2∑Y  = Jumlah kuadrat total item 

∑XY  = Hasil perkalian antara skor item dan skor total 

 

 

Kriteria pengujian validitas adalah setiap item valid apabila r�� > r�	
�� 
(r�	
��	diperoleh dari nilai kritis r	produtc	moment).  Dari hasil analisis validitas 

intrumen  (Lampiran 4) pada 5 butir soal yang di ujicobakan dikelas IX-6 SMP 

Negeri 3 Wangi-Wangi Selatan terdapat hasil: 

 Tabel 3.3 Validitas Instrument Penelitian 

No. Soal r������ r�	
�� Keterangan 

1 0,759 0,361 Valid  

2 0,673 0,361 Valid 

3 0,702 0,361 Valid 

4 0,893 0,361 Valid 

5 0,679 0,361 Valid 

 

Dari Tabel diatas diketahui terdapat 9 butir soal yang valid dan 1 butir soal 

tidak valid. Terdapat 5 butir soal yang valid karena r������ > r�	
��, dimana dari 
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daftar nilai kritis r product moment untuk �= 0,05 dan N = 30 didapat	r�	
�� =
0,361.. Sehingga 5 butir soal yang valid terpilih untuk digunakan sebagai tes pada 

pretest (tes awal) dan posttest (tes akhir). 

3.6.2 Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan ketepatan suatu tes tersebut diberikan kepada subjek 

yang sama. Suatu tes dikatakan reliabel apabila beberapa kali pengujian 

menunjukkan hasil yang relatif sama. Widiyanto (2018) mengatakan Uji reliabilitas 

digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang 

digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. 

Widiyanto juga menuliskan cara menentukan reliabilitas soal dengan Alpha 

Cronbach sebegai berikut: 
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Keterangan: 

r11 = Koefisien reliabilitas tes 

N = Banyak butir soal 

1 = Bilangan konstanta 

∑ 2

iS  = Jumlah varian skor dari tiap-tiap butir soal 

∑ tS  = Varians Total 

 

Tabel 3.4 Kategori Koefisien Reliabilitas 

Interval Reliabilitas Kriteria 

0,80 <r11≤ 1,00 Sangat Reliabel 

0,60 <r11≤ 0,80 Reliabel 

0,40 <r11≤ 0,60 Sedang  

0,20 <r11≤ 0,40 Tidak Reliabel 

-1,00 <r11≤ 0,20 Sangat Tidak Reliabel 
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Dari hasil perhitungan analisis reliabilitas (Lampiran 5) dengan 

menggunakan rumus Alpha, diperoleh koefisien reliabilitas tes sebesar 0,715, maka 

soal secara keseluruhan dinyatakan reliabel atau memiliki tingkat kepercayaan yang 

tinggi. 

3.7 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah rancangan eksperimen Semu: 

randomized kontrol-group pretest-posttest design dengan prosedur  menurut Neolaka 

(2014) sebagai berikut: 

a. Memilih sejumlah subjek secara rambang dari suatu populasi, 

b. Menggolongkan subjek menjadi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen yang 

dikenai perlakuan X, dan kelompok kontrol yang tidak dikenai variabel 

perlakuan 

c. Memberikan pretest T� untuk mengukur variabel bergantung pada kedua 

kelompook itu, dan menghitung mean masing-masing kelompok. 

d. Mempertahankan semua kondisi untuk kedua kelompok itu agar tetap sama, 

kecuali kelompok eksperimen dikenai variabel X untuk jangka waktu tertentu, 

e. Memberikan posttest T� kepada kedua kelompok itu untuk mengukur variabel 

bergantung, lalu menghitung mean masing-masing kelompok, 

f. Menghitung perbedaan hasil posttest T� dan posttest T� untuk masing-masing 

kelompok 

g. Membandingkan perbedaan-perbedaan tersebut untuk menentukan apakah 

penerapan perlakuan X itu berkaitan dengan perubahan yang lebih besar pada 

kelompok eksperimen, 

h. Melakukan tes statistic yang cocok untuk rancangan untuk menentukan apakah 

perbedaan dalam skor yang dihitung pada langkah sebelumnya signifikan dan 
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perbedaan tersebut besar untuk menolak H% bahwa perbedaan cuman terjadi 

secara kebetulan.  

Adapun gambaran dari design penelitian diatas adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Design Penelitian 

Design Penelitian Pretest Treatment Posttest 

Kelas Eksperimen T� X T� 

Kelas Kontrol T� _ T� 

 Dari tabel diatas, diketahui bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol akan 

dilakukan pretest untuk melihat hasil belajar awal sebelum dilakukan pembelajaran 

pada materi aritmatika sosial. Setelah pretest, kelas eksperimen akan mendapatkan 

perlakuan berupa penerapan Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray, sedangkan kelas kontrol akan mendapatkan pembelajaran seperti sebelumnya 

dalam hal ini Model pembelajaran Konvensional. Setelah materi diajarkan, akan 

dilakukan posttest untuk melihat hasil belajar siswa pada materi aritmatika sosial.  

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis  

deskriptif dan analisis inferensial. Hal ini disebutkan dalam Sitorus ( 2011) bahwa 

Analisis deskriptif berguna untuk menyimpulkan kecenderungan data, memahami 

variasi data, dan membantu memahami perbandingan antar skor pada responden 

penelitian , sedangkan analisis inferensial digunakan untuk melakukan uji 

persyaratan analisis dan uji hipotesis Tehnik analisis data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan statistik deskriptif untuk menghitung rata-rata perolehan nilai siswa. 

Uji persyaratan terdiri dari uji validitas, uji normalitas, uji linieritas, dan uji 

homogenitas. 

3.8.1 Menghitung rata-rata 
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Skor rata-rata dapat dihitung dengan rumus: 

x' = ΣXn  

Keterangan : 

x' = Rata-rata Skor 

ΣX = Jumlah Skor 

N = Jumlah Sampel 

3.8.2 Menghitung Varians 

Prasetyo dan Jannah (2014) menyebutkan bahwa Variansi merupakan jumlah 

kuadrat dari selisi nilai data pengamatan dengan rata-rata dibagi banyaknya data 

pengamatan. 

Varians dapat dicari dengan rumus: 

S� = nΣx� − (ΣX)�n(n − 1)  

Keterangan : 

S2 = Varians 

ΣX = Jumlah skor 

Σx� = Jumlah kuadrat tiap skor 

3.8.3 Menghitung Standar Deviasi 

Prasetyo dan Jannah (2014) menyebutkan bahwa Deviasi standar merupakan 

akar dari kuadrat dari variansi. Standar Deviasi dapat dicari dengan rumus: 

SD = .S� 

Keterangan : 

SD = Standar Deviasi 

S� = Varians 
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3.8.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui 

apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam 

sebaran normal.Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean dan 

median berada dipusat (Nuryadi Dkk, 2017). Ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan dalam analisis normalitas data yaitu Liliefors, kolmogorof-smirnov, chi 

square, dan sebagainya. Pada penelitian ini, digunakan uji normalitas Liliefors 

dengan langkah-langkah menurut Sudjana dalam Nuryadi dkk (2017) sebagai 

berikut: 

a. Mencari bilangan baku 

Untuk mencari bilangan baku, digunakan rumus: 

z� = X� − X0s  

Keterangan : 

z�	= Bilangan baku 

X� = Nilai masing-masing data 

X0  = Rata-rata sampel 

S = Simpangan baku (standar deviasi) 

b. Untuk setiap bilangan baku dengan menggunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung Peluang 2(3�) = 4(3 < 3�) 
c. Menghitung proporsi bilangan baku 3�, 3�, 36, . . . , 38 yang lebih kecil atau sama 

dengan 39, jika proporsi ini dinyatakan oleh S(3�), maka 

:(3�) = ;<=><?=><	3�, 3�, 36, . . . , 38	><=@	 ≤ 39=  

d. Menghitung Selisih 2(3�) − :(3�), kemudian menentukan harga mutlaknya. 
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e. Mengambil harga paling besar diantara harga mutlak 

Dengan kriteria : 

• Jika LC����� ≤ LD	
�� maka data berdistribusi normal 

• Jika LC����� > LD	
�� maka data tidak berdistribusi normal 

3.8.5 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk 

memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi 

yang memiliki variansi yang sama (Nuryadi Dkk, 2017). Uji homogenitas sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji homogenitas yaitu menguji 

kesamaan varians dengan taraf � = 	0,05. Rumus homogenitas perbandingan varians 

adalah sebagai berikut : 

FC����� = G	H�	�I	D�H
�I	HG	H�	�I	��HJ�K��    (Sugiyono, 2015) 

Aturan pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai 2L9MN8O 

dengan nilai 2�	
��. Kriterianya adalah jika 2������ < 2�	
��	maka varians homogen 

dan jika 2C����� 	> 2�	
��	maka varians tidak homogen. 

3.8.6 Uji Kesamaan Rata-rata 

Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi Kubus dan Balok 

dilakukan dengan menggunakan uji-t pada taraf signifikan α = 0,05. Dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Hipotesis Yang Akan Di Uji: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar matematika 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray dan model pembelajaran konvensional. 
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Ha : Terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar matematika 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray dan model pemebelajaran konvensional. 

Dengan demikian, kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut: 

• Jika Q������ > Q�	
��	maka Ha diterima dan Ho ditolak 

• Jika Q������ < Q�	
��	 maka Ho diterima dan Ha ditolak 

b. Membuat hipotesis dalam bentuk statistik 

Ho : X0� = X0� 

Ha : X0� ≠ X0� 

Keterangan: 

X0�	: Skor rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray. 

X0�: Skor rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model Pembelajaran 

Konvensional. 

c. Menghitung t hitung. 

Q������ dapat ditentukan dengan rumus : 

t = X0� − X0�
SS��n� + S��n�

 

Keterangan:  

X0� = Rata-Rata Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

X0� = Rata-Rata Hasil Belajar Kelas Kontrol 

n� = Jumlah Siswa Kelas Eksperimen 

n� = Jumlah Siswa Kelas Kontrol 

S�� = Varians Kelas Eksperimen 
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S�� = Varians Kelas Kontrol 

d. Menentukan Q�	
��dengan dk	 = n� + n�	– 2 

e. Membandingkan Q������ dengan Q�	
�� 
Kriteria pengujian adalah diterima oH  jika tabelhitung tt < . Derajat kebebasan 

untuk daftar distribusi t adalah 221 −+= nndk  dengan taraf signifikan 5% (Sudjana, 

2014). 

3.8.7 Uji Peningkatan Hasil Belajar 

Uji peningkatan hasil belajar bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

peningkatan hasil belajar siswa sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan 

perlakuan. Peningkatan hasil belajar siswa dianalisis dengan menggunakan gain 

score ternormalisasi (Hake, 1999) dengan rumus:  

pre

prepost

S

SS
g

−

−
=

%100
 

Keterangan: 

G = Gain score ternormalisasi 

preS  = Skor rata-rata pre test 

postS  = Skor rata-rata post test 

 

Joko Susanto (2012) mengkategorikan Besar faktor g sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Kategori Peningkatan Hasil Belajar 

No. Interval Peningkatan Hasil Belajar Kategori 

1. 7,0≥g  Tinggi  

2. 7,03,0 <≤ g  Sedang  

3. 3,0<g  Rendah  
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Setelah dilakukan uji peningkatan hasil belajar, akan terlihat kelas dengan 

peningkatan hasil belajar yang lebih tinggi dari kelas lainnya. Sehingga peneliti akan 

memudahkan dalam menarik kesimpulan dari penelitian. 

 


