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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen. Metode penelitian 

eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh ataupun perbedaan perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan. 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan peneitian 

untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini 

dilakukan di SMA Negeri 15 Konawe Selatan. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 

2021/2022. 

3.3 Populasi  dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010, h. 

117). Populasi dalam penelitian adalah peserta didik kelas XI MIPA. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik di kelas XI IPA di SMA 

Negeri 15 Konawe Selatan, sebanyak 60 peserta didik yang terdiri dari dua kelas 

yaitu IPA I dan IPA II pada tahun ajaran 2021/2022. 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

Sumber: Hasil wawancara guru mata pelajaran fisika SMAN I5 Konawe 

Selatan 

 

3.3.2 Sampel  

 Dalam penelitian ini  menggunakan keseluruhan populasi kelas XI  IPA 

disebabakan karna kondisi sekolah yang hanya memiliki dua kelas XI IPA yaitu 

IPA 1 dan IPA 2 hal ini disebut dengan teknik total sampling. Hal ini senada 

dengan Sugiyono (2014:124) total sampling adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sedangkan untuk menentukan 

kelas eksperimen dan kontrol menggunakan teknik  purposive sampling, yang 

merupakan teknik pengambilan sampel dengan suatu pertimbangan tertentu atau 

seleksi yang dipandang memiliki nilai yang hampir sama (Siyoto, 2015: 66). 

Berdasarkan Tabel 3.1, maka peneliti menentukan kelas Eksperimen dengan kelas 

kontrol Berdasarkan nilai rata-rata kedua kelas tersebut. Hal ini dikarenakan 

kedua kelas tersebut memiliki nilai yang hampir sama maka  dikategorikan 

sebagai data homogen. Kemudian peneliti mengambil kelas eksperimen di IPA I 

dan kelas kontrol di IPA II.  

 

 

No. Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah Rata-rata 
Laki-laki Perempuan 

1. XI IPA I 10 17 27 64,3 

     2. XI IPA II 7 26 33 63,7 

 Jumlah  17 43   
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3.4 Variabel  dan Desain Penelitian 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep yang diberi lebih dari satu nilai. Setelah 

mengemukakan beberapa proporsi berdasarkan konsep dan teori tertentu, peneliti 

perlu menentukan variabel-variabel penelitian. Disamping berfungsi sebagai 

pembeda, variabel-variabel juga berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama 

lain. Dalam penelitian terdapat dua variabel pokok yaitu variabel bebas 

(Independent variable) dan variabel terikat (dependent variable) (Muhadi, 2011, 

h. 21). 

3.4.1.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

           Variabel bebas adalah variabel yang mempengarui atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Muhadi, 2011. h. 22) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran 

Generatif (X). 

3.4.1.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

         Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Muhadi, 2011. h. 22). Variabel terikat dari 

penelitian ini adalah hasil belajar (Y).  

3.4.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Quasi Experimen yaitu 

desain yang memiliki kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen 

(Sugiyono, 2011, h. 77). Pada penelitian ini terdapat dua kelompok, pada 

kelompok eksperimen peserta didik diberikan perlakuan menggunakan model 



 

 

35 
 

pembelajaran generatif sedangkan pada kelompok kontrol peserta didik diberikan 

perlakuan menggunakan model pembelajaran konvensional (langsung). Quasi 

eksperimental design yang digunakan yaitu Non-equivalent Control group design. 

Pada   desain  ini  terdapat pretest dan posttest 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. 

Tabel 3.2 Rancangan Penelitian 

Kelompok Tes Awal Perlakuan (X) Tes Akhir 

Eksperimen  T1E XG T2E 

Kontrol T1K XK T2K 

Keterangan: 

T1E = Pretest kelas eksperimen. 

T1K = Pretest kelas kelas kontrol. 

T2E = Postest kelas eksperimen. 

T2K = Postest kelas kontrol. 

XG = Pemberian perlakuan model pembelajaran generatif pada proses 

belajar     materi gelombang mekanik di kelas eksperimen. 

XK = Pemberian perlakuan model pembelajaran konvensional pada 

proses belajar materi gelombang mekanik di kelas kontrol. 

 

3.5 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap istilah-istilah dalam 

penelitian ini, maka perlu didefinisikan hal-hal berikut: 

3.5.1 Model Pembelajaran Generatif 

Model pembelajaran generatif (generative learning) adalah model 

pembelajaran yang berorientasi pada pandangan konstruktivisme, yaitu 

pengetahuan dibentuk sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi 

dengan lingkungannya. 
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3.5.2 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah 

melalui kegiatan belajar. Karena kata belajar merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku dan 

tambahan  ilmu pengetahuan baik dari segi afektif, kognitif dan psikomotorik. 

Aspek kognitif yang dimaksud adalah penguasaan intelektual, aspek afektif adalah 

sikap peserta didik dalam pembelajaran dan aspek psikomotorik adalah 

keterampilan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

3.5.3 Gelombang Mekanik 

Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya 

memerlukan medium, yang menyalurkan energi untuk keperluan proses 

penjalaran sebuah gelombang. Suara merupakan salah satu contoh gelombang 

mekanik yang merambat melalui tekanan udara dalam ruang. Tanpa udara, suara 

tidak bisa dirambatkan. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

kognitif peserta didik adalah tes obyektif. Dimana tes obyektif yang digunakan 

peneliti yaitu tes pilihan ganda (multiple choice test). Hal ini dikarenakan tes 

pilihan ganda dianggap mampu digunakan untuk mengukur hasil belajar yang 

lebih kompleks dan menyeluruh, dalam hal ini berkaitan dengan aspek kognitif, 

ingatan, aplikasi, analisis, pengertian, dan evaluasi (Afandi, dkk, 2013, h. 126-

127). 
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3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

observasi, tes dan dokumentasi. 

3.7.1 Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan, dengan disertai  pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau 

perilaku objek sasaran (Fatoni, 2011, h. 104), dan dalam pembelajaran observasi 

dilakukan dengan menggunakan lembar penilaian afektif (sikap) dan psikomotorik 

(keterampilan) peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian untuk 

keterlaksanaan proses pembelajaran observasi yang dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi terhadap aktivitas peserta didik dan guru selama 

prsoses pembelajaran berlangsung dan mencatatnya dengan alat-alat observasi 

tentang hal yang akan diamati atau diteliti. 

3.7.2 Tes   

Pada penelitian ini menggunakan tes obyektif. Tes ini disebut tes obyektif 

karena cara pemeriksaannya yang seragam terhadap  semua murid yang mengikuti 

sebuah tes (Asrul, dkk. 2015:45). Tes obyektif yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah bentuk pilihan ganda (multiple choice). Penelitian ini mengambil tes 

diawal (pretest) dan diakhir pembelajaran berupa tes evaluasi pemahaman peserta 

didik terhadap materi gelombang mekanik. Bentuk soal piihan ganda pada 

penelitian ini menggunakan 5 pilihan jawaban. 

 3.7.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transikp nilai, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 
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agenda dan sebagaianya (Arikunto, 2013, h. 274). Teknik dokumentasi adalah 

metode dimana penyelidikannya ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa 

yang telah lalu melalui dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah tulisan, 

gambar atau karya-karya monumental. Adapun data yang dapat di peroleh dengan 

menggunakan metode ini adalah gambar pada proses pembelajaran berlangsung 

dan nilai hasil belajar peserta didik. 

3.8  Uji Coba Instrumen 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Wiratna, 2014, h.76). Pengujian instrumen pada penelitian ini yaitu validitas dan 

realibilitas.  

3.8.1 Validitas 

Adapun rumus Validitas adalah sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑〖𝑋)(∑〖𝑌)〗〗

√(𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑〖𝑋)2)(𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑〖𝑌)2)〗〗
 

Keterangan: 

rxy  = Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

N         = Banyaknya peserta 
∑XY   = Hasil perkalian antara skor item dan skor total 

∑X      = Jumlah skor item 

∑Y       = Jumlah skor total 
∑ 𝑋2    = Jumlah kuadrat skor item 

∑ 𝑌2    = Jumlah kuadrat total item 

 

 Dari perhitungan tersebut menghasilkan butir-butir valid dan yang tidak 

valid: Jika rhitung ≥ rtabel dengan taraf keyakinan 5% maka pernyataan tersebut 
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dinyatakan valid sedangkan Jika rhitung < rtabel dengan taraf  keyakinan 5% maka 

pernyataan dinyatakan tidak valid. 

3.8.2  Uji Realibilitas 

Realibilitas adalah ketetapan suatu instrumen apabila diteskan kepada 

subjek yang sama (Arikunto, 2012, h. 104). Realibilitas pada penelitian ini dapat 

dihitung dengan rumus Kuder-Richardson -20 (KR20): 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (

𝑆𝑡
2 − ∑ 𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑠𝑡
2 ) 

Keterangan: 

k  : jumlah item dalam instrument 

𝑝𝑖    : Peluang peserta didik menjawab salah 

𝑟11  : Koefisien reliabilitas  

𝑞𝑖  : Peluang peserta didik menjawab salah 
2

ts  : Varians skor total 

Pengambilan keputusan: jika 𝑟11 hitung > 𝑟11 tabel maka intrumen reliabel, 

sebaliknya jika 𝑟11 hitung < 𝑟11 tabel maka instrumen tidak reliabel. 

Tabel 3.4 Kategori Koefisien Reliabilitas 

Interval Reliabilitas Kriteria 

0,80 < 𝑟11≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 <r11≤ 0,80 Tinggi 

0,40 <r11≤ 0,60 Cukup 

0,20 <r11≤ 0,40 Rendah 

-1,00 <r11≤ 0,20 Sangat rendah 

 

3.8.3  Taraf Kesukaran 

Soal yang baik bukan hanya diperoleh dengan menguji reliabilitas dan 

validitasnya saja, akan tetapi juga harus diketahui taraf kesukaran dari soal 

tersebut. Proporsi soal yang baik terdiri dari soal yang sukar, sedang, dan mudah. 
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Proporsi dari soal juga harus seimbang. Untuk mencari nilai taraf kesukaran soal, 

maka peneliti menggunakan rumus: (Arikunto, 2012, h. 210). 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
    

Keterangan: 

P   =   Indeks kesukaran 

B = Banyaknya tes yang dapat dijawab dengan benar terhadap butir item 

yang  bersangkutan. 

JS = Jumlah tes yang mengikuti tes hasil belajar. 

 

Tabel 3.5 Klasifikasi Indeks Taraf Kesukaran 

Interval Kesukaran Kriteria 

0,00 < TK ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < TK ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < TK ≤ 1,00 Mudah 

 

3.8.4 Daya Pembeda 

Selain tingkat kesukaran juga ada daya pembeda soal. Menurut Purwanto 

(2010:102) daya pembeda (DB) adalah kemampuan butir soal THB (Tes Hasil 

Belajar) membedakan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan rendah. 

Analisis daya pembeda ini bertujuan untuk mengetahui kesanggupan soal dalam 

membedakan siswa yang tergolong mampu (tinggi prestasinya) dengan siswa 

yang tergolong lemah prestasinya. Maka ditentukan daya pembedanya 

menggunakan rumus (Sukma, dkk, 2018, h. 18): 

TB RB
DB

T R
= −
 

 

Keterangan : 

DB  :  Daya Pembeda 

TB  :  Jumlah Peserta yang menjawab benar pada kelompok siswa 

yang mempunyai kemampuan tinggi 

T  : Jumlah kelompok peserta didik kemampuan tinggi 

RB  : Jumlah Peserta yang menjawab benar pada kelompok siswa 

yang mempunyai kemampuan rendah 
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R  : Jumlah kelompok peserta didik kemampuan rendah  

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses sistematis untuk mencari dan mengatur 

transkip data yang telah dikumpulkan, sehinggga dapat menyajikan pada orang 

lain (Paul, 2010, h.103). Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik adalah statistik deskriptif dengan persentase. Statistik 

deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau 

menganalisis suatu statistik hasil penelitian (Sugiyono, 2012, h. 21). Sedangkan 

pengujian hipotesisnya menggunakan t-test karena penelitian menggunakan 

hipotesis deskriptif (Sugiyono, 2012, h. 212). 

3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statisitik deskriptif adalah stattistik yang tingkat pengerjaannya mencakup 

cara-cara menghimpun, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan, dan 

menganallisis data angka, agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas 

dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa atau keadaan (Hartanto & Yuliani, 2019, 

h. 13). Penelitian tentang hasil belajar kognitif yang diperoleh melalui penerapan 

model pembelajaran generatif dan model pembelajaran konvensional, diukur 

dengan menggunakan instrumen tes kognitif yang akan diolah dan dianalisis 

secara deskriptif. Analisis statistika secara deskriptif yaitu dengan cara 

menghitung mean (rata-rata), median, modus, standar deviasi, variansi, distribusi 

frekuensi, presentase, kategorisasi dan grafik. 
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3.9.1.1 Rata-Rata 

 Rata-rata atau mean adalah perolehan hasil jumlah seluruh partikel dalam 

hal ini hasil belajar (nilai) peserta didik dibagi dengan banyaknya peserta didik 

yang mengikuti tes. Setelah melakukan pengumpulan data pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, kemudian membandingkan skor dari hasil pengukuran pretest 

dan posttest yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai pertimbangan untuk 

mengambil langkah selanjutnya. Sehingga pada pelaksanaannya skor pengukuran 

rata-rata tes awal dan tes akhir sebelum dan sesudah diberi perlakuan antara kedua 

kelas tersebut menjadi pertimbangan atas pengaruh yang terjadi pada hasil belajar 

kedua kelas tersebut. 

Secara matematis rumus yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata 

(mean) menurut (Mufarrikoh, 2020, h. 57) sebagai berikut. 

�̅� =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Keterangan: 

M : Mean atau rata-rata. 
∑ 𝑥    : Jumlah nilai dari i hingga n. 

N : Jumlah peserta didik yang mengikuti tes. 

 

3.9.1.2 Median 

 Median adalah titik dalam penyebaran yang memiliki angka nilai yang 

sama di atasnya begitu juga angka di bawahnya ketika semua angka sudah di tata 

sesuai urutannya. Nilai median ini juga biasanya disebut dengan nilai tengah. 

Median  merupakan nilai yang membagi suatu data menjadi dua bagian yang sama 

besar (Mufarrikoh, 2020, h. 57). 
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3.9.1.3 Modus 

Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak dalam suatu 

distribusi data. Hal ini berarti fokus dari modus menekankan pada data yang 

sering muncul ataupun data tertinggi (Mufarrikoh, 2020, h. 57). Pada dasarnya 

dalam penelitian ini, modus digunakan untuk mencari jawaban yang sering 

muncul atau nilai yang frekuensinya paling banyak dari responden atau peserta 

didik. 

3.9.1.4  Distribusi Frekuensi 

 Menentukan jumlah/banyak kelas interval Berdasarkan langkah-

langkahnya dalam menentukan table distibusi frekuensi menurut (Hanief & 

Himawanto, 2017, h. 22-23) untuk menentukan panjang interval, digunakan 

rumus Sturges yaitu: 

𝑘 = 1 + 3,3 log 𝑛 

 

 

Keterangan: 

  

k : Jumlah/banyak kelas data. 

n : Jumlah peserta didik yang mengikuti tes. 

 

3.9.1.5 Menentukan Rentang Data 

Untuk menghitung rentang data menurut (Hanief & Himawanto, 2017, h. 

23) digunakan rumus sebagai berikut. 

𝑅 =  (𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛) 

3.9.1.6 Menentukan Panjang Kelas 

Untuk menentukan panjang kelas (p) menurut (Hanief & Himawanto, 

2017, h. 23) digunakan rumus sebagai berikut. 
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𝑝 =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑎𝑡𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ(𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠)
 

3.9.1.7  Varians dan Standar Deviasi 

Varians adalah jumlah semua deviasi yang di kuadratkanya itu sama 

nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok.Variansi merupakan jumlah 

jarak antara nilai tiap peserta didik dengan rata-rata kelompoknya (Habiby, 2017, 

h. 134). 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. Secara 

sederhana standar deviasi atau yang biasa dikenal dengan simpangan baku 

merupakan akar dari variansi. 

Rumus yang digunakan untuk menentukan variansi dan standar deviasi 

menurut (Putri, dkk, 2020, h. 125) sebagai berikut. 

Rumus Varian: 

𝑠2 =  
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1
2

𝑛 − 1
 

Rumus Standar Deviasi: 

𝑠 =  √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1
2

𝑛 − 1
 

Keterangan: 

S2 : Varians 

S : Standar deviasi 

𝑥𝑖 : Nilai x ke-i 

�̅� : Rata-rata 

n : Jumlah sampel 

3.9.1.8 Persentase (%) 

 Pembuatan persentase di dalam sebuah tabel ditujukan agar pembaca lebih 

mudah memahami dan mengetahui informasi mengenai berapa persen banyaknya 
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peserta didik yang memperoleh nilai tertentu. Menurut (Syafril, 2019,  h. 19) 

untuk menghitung persentase rata-rata digunakan rumus sebagaiberikut: 

𝑃 =
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

Keterangan:  

 

P : Angka persentase. 

f : Frekuensi yang dicari persentasenya.   

N : Banyaknya sampel. 

3.9.1.9 Diagram 

Diagram atau biasa disebut juga grafik adalah salah satu teknik penyajian 

data yang dibuat berbentuk gambar dengan tujuan untuk menvisualisasikan data 

tersebut. 

 

3.9.1.10 Tabel Kecenderungan (Kategori) 

Deskripsi selanjutnya adalah menentukan pengkategorian skor (X) yang 

diperoleh dari masing-masing variabel. Pengkategorian kecenderungan data 

masing-masing variabel penelitian ditentukan berdasarkan nilai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimum) yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 65 untuk mata 

pelajaran Fisika di SMA Negeri 15 Konawe Selatan. Adapun berdasarkan nilai 

KKM, kecenderungan kategori hasil belajar peserta didik dapat dihitung sebagai 

berikut: 

Interval nilai =
Nilai Maksimal − Nilai KKM

3
 

Interval Nilai =
100 − 65

3
= 11,6 

Adapun penentuan kecenderungan kategori, berdasarkan interval nilai 

KKM. Maka dapat dituliskan kategori perolehan skor sebagai berikut: 

89≤X≤100 : Tinggi 
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77≤X≤88 : Sedang 

65≤X≤76 : Cukup 

X<65 : Rendah 

 

3.9.2 Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah statistik yang menyediakan aturan atau cara yang 

dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang 

bersifat umum  dari sekumpulan data yang telah dikumpul dan diolah (Hartanto & 

Yuliani, 2019, h. 14). 

3.9.2.1 Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur apakah data 

yang telah diperoleh termasuk kedalam distribusi normal atau distribusi tidak 

normal. Hipotesis yang telah digunakan akan diuji dengan statistik parametris. 

Salah satu syarat dari uji statistik parametrik mutlak yaitu data yang akan 

dianalisis harus terdistribusi normal (Riyanto dan Hatmawan, 2020, h. 81). Uji 

normalitas yang digunakan pada penelitian ini adalah rumus uji Liliefors (Lo). Uji 

Lo dilakukan untuk melihat data yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak 

berdistribusi normal. Adapun rumus Liliefors, yaitu: 

𝐿 = |𝐹(𝑍) − 𝑆(𝑍)| 

Keterangan: 

F(Z) : Probabilitas kumulatif normal 

𝑆(𝑍) : Probabilitas kumulatif empiris 

 

Jika 𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan taraf signifikansi 5% maka data berdistribusi 

normal. Sebaliknya jika 𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan taraf signifikansi 5% maka data 
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tidak terdistribusi normal (Syafmawandi, dkk.2016, h. 56). Apabila data 

terdistribusi normal maka analisis statistik selanjutnya menggunakan statistik 

parametris, sedangkan jika data tidak terdistribusi normal maka analisis statistik 

selanjutnya menggunkan statistik non parametris. Uji normalitas dalam penelitian 

dilakukan juga menggunakan aplikasi SPSS-20.  

2.  Uji Homogenitas 

Selain pengujian untuk menentukan normal atau tidaknya distribusi data 

pada sampel, perlu juga bagi penulis untuk melakukan pengujian terhadap 

kesamaan atau homogenitas pada beberapa sampel yakni berupa seragam atau 

tidaknya variansi sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama. Uji 

homogenitas merupakan suatu prosedur uji statistic untuk menunjukkan bahwa 

populasi yang akan digunakan mempunyai variansi yang sama atau tidak jauh 

berbeda keragamannya (Hanief & Himawanto, 2017, h. 58). 

Adapun rumus uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui apakah data dari masing-masing kelompok sampel memiliki 

varians yang sama atau tidak, maka dilakukan uji homogenitas  dengan rumus 

sebagai berikut. 

𝐹 =
𝑆1

2

𝑆2
2 

Keterangan: 

S1
2 : Varians yang besar. 

S2
2 : Varians yang kecil. 

 

2. Untuk uji homogenitas variansi dua buah peubah terikat, menurut Ruseffendi 

(1993: 375) yaitu jika dua variabel (peubah) berhubungan atau terikat, maka 

rumus yang tepat digunakan adalah 
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𝐭 =
𝐬𝟏

𝟐 − 𝐬𝟏
𝟐

𝟐𝐬𝟏𝐬𝟐
√𝟏 − 𝐫𝟏𝟐

   𝟐

𝐝𝐤

 

Keterangan : 

𝐬𝟏
𝟐 = Variansi pretest. 

𝐬𝟐
𝟐 = Variansi posttest. 

𝐫𝟏𝟐 = Koefisien korelasi antar variabel. 

𝐝𝐤 = Jumlah sampel (n-2). 

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 jika Fhit < Ftab atau Thit < Ttab maka kedua kelas 

mempunyai varians homogen dan terima H1 jika Fhit > Ftab atau Thit > Ttab maka 

kedua kelas mempunyai varians heterogen. Pengujian dilakukan pada taraf 

signifikan 𝛼 = 0,05 dan derajat kebebasan pada 𝑑𝑘 = (𝑎: 𝑛1 − 1; 𝑛2 − 1) untuk 

sampel tidak terikat. 

3.9.2.2  Uji Hipotesis 

1. Uji Hipotesis I 

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh nilai mean kedua 

kelas yang akan diteliti, dalam hal ini apakah memiliki nilai rata-rata kemampuan 

awal yang sama atau tidak. Secara statistik, hipotesis penelitian ini adalah: 

 

𝐻0 ∶  µ1 = 𝜇2 

 𝐻1 ∶  µ1 ≠ 𝜇2 

Keterangan: 

H0 = Tidak ada perbedaan hasil belajar Fisika peserta didik sebelum 

menggunakan model pembelajaran generatif dan sebelum 

menggunakan model konvensional. 
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H1   = Ada perbedaan hasil belajar Fisika peserta didik sebelum 

menggunakan model pembelajaran generatif dan sebelum 

menggunakan model konvensional. 

µ1 = Nilai rata-rata hasil belajar fisika siswa sebelum menggunakan 

model pembelajaran generatif. 

µ2 = Nilai rata-rata hasil belajar fisika peserta didik sebelum 

menggunakan model konvensional. 

 

Rumus Uji Independen Sample t-Test 

𝑡 =  
�̅�1 − �̅�2

√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

𝑠
 

dengan,  

𝑠 =  √
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Keterangan:  

𝑋1
̅̅ ̅ : Nilai rata-rata kelas eksperimen 

𝑋2
̅̅ ̅ : Nilai rata-rata kelas kontrol 

𝑠1
2 : Varians kelas eksperimen 

𝑠2
2 : Varians kelas kontrol 

𝑛1 : Banyaknya peserta didik dalam kelas eksperimen 

𝑛2 : banyaknya peserta didik dalam kelas kontrol 

𝑠 : Varians gabungan 

 Kriteria pengujian adalah diterima H0 jika  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Derajat kebebasan untuk daftar distribusi t adalah 𝑑𝑘 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 

dengan taraf signifikan 5% (Sudjana, 2011, h. 239). 

2. Uji Hipotesis II 

Uji ini digunakan untuk melihat pengaruh terhadap hasil belajar setelah 

diberikan 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 5% (Sugiyono, 2015, 

h.197). Secara statistik, hipotesis penelitian ini adalah: 

𝐻0 ∶  µ1 = 𝜇2 
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𝐻1 ∶  µ1 < 𝜇2 

Keterangan: 

H0 = Tidak ada perbedaan hasil belajar Fisika peserta didik sebelum dan  

setelah menggunakan model pembelajaran generatif. 

H1 = Ada perbedaan hasil belajar Fisika peserta didik sebelum dan setelah  

menggunakan model pembelajaran generatif. 

µ1 = Nilai rata-rata hasil belajar fisika siswa sebelum menggunakan 

model pembelajaran generatif. 

µ2 = Nilai rata-rata hasil belajar fisika peserta didik sesudah 

menggunakan model generatif. 

 

Adapun  rumus uji t dengan separated varian digunakan ketika data berdistribusi 

normal dan variansi sampel heterogen yaitu menurut Sudjana (1996: 241) dapat 

menggunakan uji statistik  t’ sebagai berikut: 

𝑡′ =
|�̅�1 − �̅�2|

√(
𝑠1

2

𝑛1
) + (

𝑠2
2

𝑛2
)

 

Keterangan: 

�̅�1 = Rata-rata nilai pretest. 

�̅�2 = Rata-rata nilai posttest. 

𝑠1
2 = Variansi pretest. 

𝑠2
2 = Variansi posttest. 

𝑛1 = Jumlah sampel pretest. 

𝑛2 = Jumlah sampel posttest. 

 Kriteria pengujian adalah diterima H0 jika  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Derajat 

kebebasan untuk daftar distribusi t adalah 𝑑𝑘 = 𝑛 − 1 dengan taraf signifikan 5%. 

3. Uji Hipotesis III 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh terhadap hasil belajar 

setelah diberikan perlakuan pada kedua kelas kontrol. Apabila diperoleh data 

berdistribusi normal dan homogen, maka pengujian menggunakan statistik 
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parametrik, yaitu melalui uji independent sample t-test dengan taraf signifikan 5% 

(Sugiyono, 2015, h.197). Secara statistik, hipotesis penelitian ini adalah: 

𝐻0 ∶  µ1 = 𝜇2 

𝐻1 ∶  µ1 < 𝜇2 

Keterangan: 

H0 = Tidak ada perbedaan pengaruh hasil belajar fisika peserta didik 

setelah  menggunakan model pembelajaran generatif dan  model 

konvensional. 

H1 = Ada perbedaan pengaruh hasil belajar fisika peserta didik setelah 

menggunakan model pembelajaran generatif dan model 

konvensional. 

µ1   
 

= Nilai rata-rata hasil belajar fisika peserta didik sesudah 

menggunakan model pembelajara generatif. 

µ2   = Nilai rata-rata hasil belajar fisika siswa sesudah menggunakan 

model konvensional. 

   

Kriteria pengujian adalah diterima H0 jika  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Derajat 

kebebasan untuk daftar distribusi t adalah 𝑑𝑘 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 dengan taraf 

signifikan 5%. 

3.9.2.3 Uji Peningkatan Hasil Belajar  

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

untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar peserta didik sebelum 

diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Peningkatan hasil belajar 

peserta didik dianalisis dengan menggunakan rumus gain score: 

𝑔 =
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑆𝑃𝑟𝑒

100% − 𝑆𝑝𝑟𝑒
 

Keterangan: 

𝑔      = Gain score ternormalisasi. 

𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 = Skor rata-rata posttest. 

𝑆𝑃𝑟𝑒   = Skor rata-rata pretest 

 

 



 

 

52 
 

Besar faktor g dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Kategori Peningkatan Hasil Belajar 

No Interval Peningkatan Hasil Belajar Kategori 

1. g≥0,7 Tinggi 

2. 0,3≤g<0,7 Sedang 

3. g<0,3 Rendah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


