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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut 

penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, 

serta penampilan dari hasilnya (Nugroho, 2018). 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Buton Tengah. Sekolah tersebut 

berlokasi di Jl. Yosudarso No. 100, Kec. Mawasangka, Kab. Buton Tengah, Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Penelitian ini difokuskan pada siswa kelas VIII semester genap 

tahun  pelajaran 2020/2021 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang 

termasuk kelompok eksperimen, yaitu Quasy Eksperimen Design/Eksperimen semu. 

Eksperiemen semu merupakan penelitian yang menggunakan kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen (Jakni, 2016). Pada penelitian ini kelompok eksperimen 

diberikan perlakuan khusus (variabel yang akan diuji) yaitu model pembelajaran 

PBL melalui metode demonstrasi dan diskusi (X1) sedangkan kelompok kontrol 

diberi perlakuan pembelajaran tanpa model pembelajaran PBL melalui metode 

demonstrasi dan diskusi. 
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3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono, (2011) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Mahir, 2016) 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII  SMP Negeri 4 Buton 

Tengah yang terdiri dari 5 kelas, yakni kelas VIII A sampai dengan VIII  E yang 

berjumlah 127 orang. 

Tabel 3.1. Populasi Siswa Kelas VIII di SMP N 4 Buton Tengah 

No Kelas Jumlah Siswa Nilai rata-rata 

1. VIII A 27 77,8 

2. VIII B 25 67 

3. VIII C 25 67,5 

4. VIII D 25 66,8 

5. VIII E 25 66 

(Sumber : Dokumentasi  Tata Usaha SMP Negeri 4 Buton Tengah.2020) 

3.4.2 Sampel 

Sugiyono (2011), menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Mahir, 2016). Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling Sugiyono menyatakan 

“purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu” 

(Arikunto, 2012). Sampel diambil dari kelas yang yang telah ditentukan dengan tujuan 

dan kriteria tertentu yaitu sampel memiliki nilairata-rata kelas hampir sama. Adapun 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2. Keadaan Sampel Penelitian  

No. Kelas Jumlah Siswa Nilai Rata-rata Keterangan 

1. VIII D 25 66,8 Eksperimen 

2. VIII E 26 66 Kontrol 

(Sumber : Dokumentasi  Tata Usaha SMP Negeri 4 Buton Tengah.2020) 

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

D sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VIII E sebagai kelas kontrol. 

Pengambilan keputusan ini di dasarkan  pada nila rata-rata yang hampir sama yaitu 

kelas VIII D memiliki nilai rata-rata 66,8 dan kelas VIII D memiliki nilairata-rata 66. 

3.5 Variabel dan Desain Penelitian 

3.5.1 Variabel Penelitian 

Menurut Sumadi Suryabrata “variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang 

akan menjadi objek pengamatan penelitian. Sering pula dinyatakan variabel 

penelitian itu sebagai faktor–faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang 

akan diteliti” (Sumadi Suryabrata, 2016). 

Variabel penelitian menurut sugiyono adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini 

terdapat 2 variabel yaitu: 

1. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi 

sebab timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebasnya  yaitu 

model PBL, metode demonstrasi, dan metode diskusi.  

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

akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya 

adalah keaktifan dan hasil belajar IPA. 
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3.5.2 Desain Penelitian 

Metode penelitian kuantitatif eksperimen memiliki macam-macam jenis desain. 

Eksperimen pada penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat dari 

suatu perlakuan. Desain penelitian yang digunakan dengan bentuk pretes-posttes 2 

kelas experiment design. Dalam  pretes-posttes 2 kelas experiment design terdapat 

dua kelas yang telah dipilih dengan  menggunakan tekhnik  Purposive Samping, 

kemudian diberi pre test untuk mengetahui keadaan awal, adakah perbedaan antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol (Sugiono, 2016). Kelas eksperimen diberi 

perlakuan dengan menggunakan model PBL melalui demonstrasi dan diskusi, 

sedangkan  kelas kontrol menggunakan model PBL melalui model konvensional. 

Setelah selesai diberikan perlakuan kedua kelas tersebut diberi post test. 

Rancangan experimen pada penelitian ini ditunjukan dalam Tabel dibawah ini: 

Tabel 3.3. Desain Pretest-Postest Control Group 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen OE1 X1 OE2 

Kontrol OK1 X2 OK2 

 

Keterangan : 

OE1 : pre-test (kelas eksperimen) 

OE2 : post-test (kelas eksperimen) 

OK1 : pre-test (kelas kontrol) 

OK2 : post-test (kelas kontrol) 

X1  : Model PBL melalui demonstrasi dan diskusi 

X2   : Model PBL melalui model konvensional (Sugiono, 2013). 
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Tujuan dari penelitian eksperimen ini adalah untuk mengetahui dan 

menyelidiki ada tidaknya pengaruh sebab akibat suatu model atau metode 

pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan perlakuan-

perlakuan tertentu pada kelompok yang diujikan, yaitu pada kelompok eksperimen 

dan kontrol. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Angket 

Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna (Puji, 2016). 

Teknik pengisian angket yang digunakan adalah untuk mengumpulkan  data-data 

mengenai keaktifan siswa dengan menggunakan skala likert. 

Skala Likert menurut Djaali (2008), ialah skala yang dapat dipergunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. (Gusti, 2016). Angket dengan Skala 

Likert biasanya menyajikan pernyataan yang disertai dengan pilihan. Pilihan pada 

skala Likert berupa frekuensi (selalu, sering, jarang, tidak pernah) atau persetujuan 

(sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju). Pilihan jawaban 

dengan skala ini diskor secara berjenjang (ordinal) (Heri, 2015). 

Tabel 3.4. kriteria penskoran instrumen 

Pernyataan positif Skor Pernyataan negatif Skor 

Selalu (SL) 4 Selalu (SL) 1 

Sering (SR) 3 Sering (SR) 2 

Kadang-kadang (KD) 2 Kadang-kadang (KD) 3 

Tidak Pernah (TP) 1 Tidak Pernah (TP) 4 
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3.6.2 Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2016), menyatakan “Dokumen  merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang” (Nuning, 2003).  

Metode dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk memperoleh data 

siswa, guru, foto kegiatan pembelajaran, surat-surat atau arsip dokumen sekolah. 

3.6.3 Tes 

Purwanto (2013), menyatakan bahwa, tes  merupakan alat atau instrumen 

untuk mengumpulkan data dari hasil respons peserta didik atas pertanyaan dalam  

instrumen yang dimana tugas tersebut harus dijawab atau kerjakan oleh peserta didik. 

Tes yang digunakan biasanya untuk mengukur tingkat kemampuan atau prestasi 

siswa dalam bidang kognitif, seperti pengetahuan, pemahaman, analisis, sintesis, dan 

evaluasi (Syamsul, 2019). 

Instrumen tes ini diberikan pada saat sebelum perlakuan (pretest) dan setelah 

perlakuan (posttest). Pretest merupakan tes awal sebelum dilakukan eksperimen pada 

sampel penelitian dan menjadi langkah awal dalam penyamaan kondisi antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sedangkan posttest digunakan untuk 

uji akhir eksperimen dengan tujuan untuk mendapatkan nilai sampel pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol setelah diberi perlakuan berupa model Problem 

Based Learning melalui domonstrasi dan diskusi dan tanpa perlakuan model 

Problem Based Learning melalui domonstrasi dan diskusi 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam  mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik 
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(Arikunto, 2013). Instrumen penelitian sangat berperan penting dalam  menentukan 

kualitas suatu penelitian karena validitas atau  kesahihan data yang diperoleh sangat 

ditentukan oleh  kualitas atau validitas instrumen yang digunakan (Alwan,2017). 

3.7.1 I`nstrumen Untuk Mengukur Keaktifan Belajar 

Tabel 3.5. Kisi-kisi Variabel Keaktifan Belajar  

Variabel Aspek Indikator No. Soal 

Keaktifan 

Belajar 

Interaksi dengan 

guru 

 Mendengarkan dan 

memperhatikan materi 

dari guru 

 Mencatat materi yang 

diberikan guru  

 Mencari informasi yang 

berkaitan dengan materi 

pelajaran 

 Bertanya kepada guru 

jika tidak paham 

terhadap materi yang 

disampaikan.  

 Berani menyampaikan 

pendapat ketika diminta 

guru 

1,2,3,4,5,

6,7,8,9 

Interaksi dengan 

siswa  

 Mendengarkan dan  

memperhatikan pada saat 

teman lain yang 

menjelaskan materi.   

 Memberikan informasi 

yang berkaitan dengan 

materi pelajaran kepada 

teman jika ada teman 

yang belum paham 

tentang materi tersebut. 

10,11,12, 

Kerjasama dengan 

teman sekelompok 

 Bertanya pada teman 

sekelompok jika belum 

paham dengan materi 

yang dipelajari  

 Berani menyampaikan 

pendapat ketika ditanya 

13,14,15,

16,17,18,

19,20,21 
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oleh teman kelompok 

 Berpartisipasi dalam 

kelompok  

 Ikut serta dalam diskusi 

kelompok  

 Menghargai setiap 

pendapat teman yang 

berbeda 

Mengerjakan soal 

dan Tugas 

 Mencatat soal dan hasil 

pembahasan yang 

diberiakan oleh guru  

 Mengerjakan LKS yang 

diberikan. 

22,23,24,

25,26,27 

Motivasi dalam 

mengikuti pelajaran 

 Ikut membuat 

kesimpulan materi yang 

telah dipelajari 

 Memanfaatkan sumber 

belajar {Misal : buku, 

lingkungan sekitar, dll} 

yang ada untuk lebih 

memahami materi   

 Merasa tidak perlu 

berusaha mempelajari 

karena sudah menjadi 

tugas guru memberikan 

materi kepada siswa. 

28,29,30,

31,32 

 

3.7.2 Instrumen Untuk Mengukur Hasil Belajar 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Variabel Hasil Belajar 

Kompetensi Dasar Indikator Aspek 

Kognitif 

Bentuk Tes 

Tertulis (PJ) 

No. Soal 

3.8 Menjelaskan 

konsep tekanan zat 

dan penerapannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari, 

termasuk tekanan 

Menjelaskan 

konsep 

tekanan 

C1 PG 1,2 

Menganalisis 

hubungan 

antara gaya 

C4 PG 3,4,5,6,7 
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darah, osmosis, dan 

kapilaritas jaringan 

angkut pada 

tumbuhan 

dan luas 

penampang 

Menjelaskan 

tekanan 

hidrostatis 

C1 PG 8,9,10,11,

12,13 

Menjelaska 

hukum 

Archimedes 

C1 PG 14,15,16 

Menganalisis 

penerapan 

hukum 

archimedes 

pada benda 

yang terapung, 

melayang dan 

tenggelam 

C4 PG 17,181,19,

20,21,22 

Menjelaskan 

hukum pascal 

C1 PG 23,24,25 

Menerapkan 

hukum pascal 

pada benda 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

C4 PG 26,27 

Menjelaskan 

proses 

pengangkutan 

air dan nutrisi 

pada tumbuhan 

C1 PG 28 

Menjelaskan 

proses tekanan 

darah pada 

proses sistem 

peredaran 

darah manusia 

C1 PG 29,30 

3.8 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.8.1 Validitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2010), validitas merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen 

yang valid akan mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti memiliki validitas yang rendah.  
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Uji validitas instrumen penelitian dilakukan dengan menganalisis hubungan 

antar skor setiap butir soal dengan total skor. Sugiyono (2010), rumus korelasi yang 

dapat digunakan yang dikemukakan oleh pearson dikenal dengan rumus Korelasi 

Product Moment sebagai berikut: 

     

Keterangan:  

rxy    = Koefisien antara variabel X dan Y 

N    = Jumlah sampel  

X  = jumlah skor item 

Y  = jumlah skor soal 

 =jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y    

Kaidah keputusan : Jika rhitung> rtabel berarti valid, sebaliknya jika rhitung< rtabel 

berarti tidak valid atau drop out. 

Tabel 3.7; Tabel Interpretasi Nilai r 

Koefisien Korelasi Kriteria Validitas 

0,81 - 1,00 Sangat tinggi 

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,41 – 0,60 Cukup 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat rendah 

Sumber: Abidin dan Purwanto, 2015. 

3.8.2 Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang valid belum tentu reliabel. Suatu alat pengukur dikatakan 

reliabel bila alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan 

senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Uji reliabilitas ini pada penelitian ini 

menggunakan rumus K-R. 21 yaitu: 
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Keterangan: 

r11 = Realiabilitas Instrumen seluruh soal 

N = banyaknya item soal 

M = Mean (skor rata-rata) 

 = Varians total yaitu varians skor total (Arikunto, 2006) 

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

pada 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 3.8; kriteria Koefisien Korelasi Reliabiltas Instrumen 

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 

Sumber: Sunarti dan Selly, 2013. 

3.9 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

statistik deskriptif dan inferensial.  

3.9.1 Teknik Analisis Statistik Deskriptif 

Statistika deskriptif adalah teknik statistika yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah 
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terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi. 

Data yeng terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menghitung Rata-Rata (Mean) 

  Rata-rata dihitung dengan rumus sebagai berikut, untuk data tunggal 

frekuensi berulang. 

 

Keterangan: 

   = rata-rata nilai 

f = frekuensi 

x = data yang berfrekuensi   

N = Total data  

2. Menghitung Rentang Data 

Rentang data (range) dihitung dengan jalan mengurangi data yang terbesar 

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

    

Keterangan: 

R = Rentang 

xt = Data terbesar dalam kelompok 

xr = Data terkecil dalam kelompok (Sumardi, 2020) 

3. Jumlah Kelas Interval 

Jumlah kelas interval dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

K  = jumlah kelas interval 

n   = jumlah data observasi  

log = logaritma (Indra, 2019) 

4. Menentukan Panjang Kelas 

Dalam penentuan panjang kelas dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

P = panjang kelas 

R = rentang data 

K = jumlah kelas interval (Indra, 2019) 

5. 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 sampel atau akar dari 

varians. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Rumus varians:  

 

Rumus standar deviasi: 
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Keterangan : 

S
2
 = varians 

S  = standar Deviasi 

Xi= nilai x ke-i  

 = Rata-rata      

 n = Jumlah sampel (Indra, 2019). 

6. Menghitung Persentase 

Untuk menghitung persentase digunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

P    = persentase 

  = jumlah frekuesi 

N   = jumlah responden (Indra, 2019) 

7. Tabel Kecenderungan Kategori 

Deskripsi selanjutnya adalah menentukan pengkategorian skor (X) yang 

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

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

(S) yang diperoleh. Tingkat kecenderungan dibedakan menjadi tiga kategori sebagai 

berikut: 

X ≥ (M + SD )   : tinggi   

(M-SDM) ≤ X < (M+SD) : sedang 
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 (M-S)    : rendah (Indra, 2019) 

3.9.2 Teknik Analisis Statistik Inferensial 

Statistika inferensial adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis 

data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk menyimpulkan populasi (Syafriandi, 

2018). Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang 

diajukan. Untuk menguji hipotesis, sebelumnya harus dilakukan uji prasyarat analisis 

yaitu uji normalitas dan uji homogenitas dan selanjutnya melakukan pengujian 

hipotesis. Secara berturut-turut diuraikan sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

atau tidak. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi 

normal (tidak menceng ke kiri atau ke kanan). Uji normalitas menggunakan uji 

statistik program SPPS. Penggunaan parametris mensyaratkan data setiap variabel 

yang dianalisis harus berdistribusi normal (Sugiyono, 2011). Salah satu uji yang bisa 

digunakan untuk menguji normalitas data adalah Kolmogorof-Smirnov test (Putri, 

2013). 

Uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorof Sminorv (One Sample 

K-S). Menurut Triton (2006) data dikatakan normal apabila probabilitas atau (sig.) > 

0,05 dan bila probabilitas (sig.) < 0,05 data dikatakan tidak normal. 

2. Uji Homogenitas 

Setelah uji normalitas, dilakukan juga uji homogenitas. Uji ini untuk 

mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau populasi. Uji homogenitas yang 
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digunakan adalah uji homogenitas dua varians atau uji F (Sugiyono, 2016) yaitu:  

   Tentukan taraf signifikansi (α) untuk menguji hipotesis: 

1. H0 : =  (kedua kelompok populasi memiliki varians yang homogen) 

2. H1 : ≠  (kedua kelompok populasi tidak memiliki varians yang homogen) 

Dengan kriteria pengujian: 

  Terima H0 jika Fhitumg < Ftabel; dan 

  Tolak H0 jika Fhitumg > Ftabel 

3. Menghitung varians tiap kelompok data 

 

4. Tentukan nilai Fhitung, yaitu: 

Fhitung  

5. 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. 

6. Lakukan pengujian dengan cara membandingkan Fhitung dan Ftabel 

3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh  dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2010). Pengujian dalam 

penelitian ini yaitu hipotesis pertama menggunakan Uji-t komparatif dua sampel 

independen, yaitu untuk mengetahui motivasi belajar siswa yang diberi pengajaran 

melalui model pembelajaran PBL melalui Demonstrasi dan Diskusi lebih tinggi dari 
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pada siswa yang diberi pengajaran tanpa model pembelajaran PBL melalui 

Demonstrasi dan Diskusi. Untuk menguji hipotesis kedua juga menggunakan Uji-t 

komparatif dua sampel independen, yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa yang 

diberi pengajaran dengan model pembelajaran PBL melalui Demonstrasi dan Diskusi 

lebih tinggi daripada siswa yang diberi pengajaran tanpa model pembelajaran 

Problem Based Learning melalui Demonstrasi dan Diskusi.  

Uji t-test komparatif dua sample independen kriteria data diperoleh dari 𝑛1 = 

𝑛2 dengan varians homogen maka pengujian hipotesis digunakan uji-t komparatif 

dua sample independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan  rumus 

Separated Varian sebagai berikut : (Sugiyono, 2010). 

t =  

Keterangan : 

  = Nilai rata-rata sampel 1         = Variansi sampel 2 

  = Nilai rata-rata sampel 2         = Jumlah sampel 1  

 = Variansi sampel 1                  = Jumlah sampel 2 

Hipotesis penelitian akan di uji dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

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

H1 = Ada perbedaan, jika t hitung >  t table 

4. Uji Normal Gain (N-Gain) 

Uji gain ternormalisasi (N-Gain) dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar kognitif siswa setelah diberikan perlakuan. Peningkatan ini diambil dari 

nilai pretest dan posttest yang didapatkan oleh siswa. Gain ternormalisasi yang 
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disingkat dengan N-Gain merupakan perbandingan skor gain aktual dan skor 

maksimum. Skor gain aktual yaitu skor gain yang diperoleh siswa, sedangkan skor 

gain maksimum yaitu skor gain tertinggi yang mungkin diperoleh siswa. 

Hasil penelitian yang diperoleh diuji dengan menggunakan nilai gain yang 

ternormalisasi, yaitu perbandingan antara rata-rata pertumbuhan nyata dengan 

pertumbuhan rata-rata maksimum yang mungkin. Yaitu dengan rumus: (Sugiyono, 

2014).  

 

Tabel 3.8; Kriteria Nilai N-Gain  

No. N-Gain Kemajuan 

1 N-Gain ≥ 0,70 Tinggi 

2 0,7 > N-Gain > 0,3 Sedang 

3 N-Gain ≤ 0,3 Rendah 

 

3.9 Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini terdapat prosedur atau alur penelitian yang akan 

dilaksanakan dalam melakukan penelitian sebagaimana digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Prosedur dan Alur Penelitian 
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