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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. 

Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Dimana Penelitian 

kuantitatif merupakan fenomena-fenomena objektif yang dikaji secara kuantitatif. 

Lebih jelasnya metode ini disebut sebagai metode kuantitatif karena data penelitian 

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2015, h. 7). 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Posttest 

Only Control Design merupakan desain eksperimen dengan melihat perbedaan 

Posttest untuk kelas eksperimen yang telah diajar menggunakan model Integrative 

Learning dan kelas kontrol yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. 

Secara umum desain penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Model Desain Penelitian Posttest Only Control Design 

Kelas Perlakuan Posttest 

Eksperimen X1 O2 

Kontrol X2 O4 

Sumber: Sugiyono, 2015, h. 76. 

Keterangan: 

X1 = Perlakuan menggunakan model pembelajaran Integrative 

Learning 

X2 = Perlakuan menggunakan model pembelajaran Konvensional 

O2 = Posttest kelas eksperimen 

O4  = Posttest kelas kontrol 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 9 Kendari. Pemilihan lokasi 

penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa sekolah tersebut merupakan 

tempat peneliti melakukan kegiatan Pengalaman Lapangan Persekolahan (PLP 

II) dan telah melakukan observasi dalam proses pembelajaran di sekolah 

tersebut. 

3.2.2 Waktu Penelitian  

Penelitian ini berlangsung mulai dari bulan Oktober s/d Desember 2021 

sebanyak 3 kali pertemuan yang disesuaikan dengan pelaksanaan pembelajaran 

Fisika pada materi Gerak Lurus di Kelas X MIPA SMA Negeri 9 Kendari. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015, h. 80).  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MIPA 

semester ganjil di SMA Negeri 9 Kendari tahun ajaran 2021/2022, yang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.2 Jumlah Anggota Populasi 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah
 Nilai Rata-rata 

Mapel IPA L P 

1. X MIPA 1 10 18 28 76,03 

2. X MIPA 2 10 18 28 76,43 

3. X MIPA 3 13 23 36 72,44 

4. X MIPA 4 12 24 36 74,26 

5. X MIPA 5 12 24 36 70,35 

Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 9 Kendari 

3.3.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2015, h. 81). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling  yaitu 

pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimulai dari pemilihan 

sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 pada kelas X, serta memiliki nilai 

rata-rata mata pelajaran IPA yang hampir sama. Adapun sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Keadaan Sampel Penelitian 

No Kelas 

Jenis 

Kelamin Jumlah
 

Nilai Rata-

rata Mapel 

IPA 
Keterangan  

L P 

1. X MIPA 1 10 18 28 76,03 Eksperimen  

2. X MIPA 2 10 18 28 76,43 Kontrol  

 

Berdasarkan keadaan sampel pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sampel penelitian adalah siswa kelas X MIPA 1 dan X MIPA 2. Hal ini 

dikarenakan nilai rata-rata kedua kelas tersebut pada mata pelajaran IPA 

hampir relatif sama, kemudian akan dilakukan pengundian dari kedua kelas 
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yang homogen tersebut. Pengundian dilakukan dengan menuliskan masing-

masing kelas pada dua kertas kemudian digulung, gulungan yang jatuh pertama 

terpilih sebagai kelas eksperimen dan gulungan yang tersisa sebagai kelas 

kontrol. Setelah pengundian dilakukan maka terpilihlah siswa kelas X MIPA 1 

sebagai kelas eksperimen dan X MIPA 2 sebagai kelas kontrol. Pada kelas 

eksperimen menggunakan model pembelajaran Integrative Learning 

sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model konvensional.  

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, h. 148). Instrument 

merupakan alat ukur yang digunakan peneliti dalam mengolah data ataupun 

mengukur sesuatu yang diamati. Instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah instrumen untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan 

penguasaan konsep pada materi gerak lurus setelah diberi perlakuan (treatment). 

Instrumen penelitian untuk variabel penguasaan konsep yaitu berupa tes uraian 

yang berjumlah 5 soal. Instrumen penelitian untuk variabel kemampuan berpikir 

kritis berupa soal uraian sebanyak 5 soal yang diberikan pada akhir pembelajaran. 

Kemudian instrumen yang digunakan untuk melihat respon siswa terhadap model 

Integrative Learning yaitu berupa angket yang berjumlah 30 pertanyaan.  

Demi tercapainya hasil yang optimal peneliti menyusun rancangan kisi-

kisi instrumen penelitian beserta pedoman penskoran sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Soal Uraian Instrumen Penguasaan Konsep 

No. 
Indikator 

Penguasaan 

Konsep  

Indikator Pembelajaran  
Aspek 

Kognitif 

No. 

Soal 

Skor 

Total 

1. Mengingat 

(remember) 

Mendeskripsikan 

karakteristik GLB dengan 

membaca grafik 

C1 2 4 

2. Memahami 

(understand)  
Mendeskripsikan besaran-

besaran Gerak Lurus 

C2 1 6 

3. Mengaplikasik

an (apply) 

Membedakan posisi dan 

jarak  

C3 4 6 

4. Menganalisis 

(analyze) 

Menerapkan besaran 

GLBB dalam bentuk 

persamaan dan 

menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

C4 5 10 

5. Mengevaluasi 

(evaluate) 

Menggambarkan grafik 

kecepatan terhadap waktu 

pada GLB dan GLBB 

C5 3 10 

Jumlah 36 

 

Tabel 3.5 Pedoman Penskoran Soal Uraian Instrumen Penguasaan Konsep 

 

No. 

Soal 
Kriteria kemampuan Skor 

1. Menjelaskan jawaban  tiap bagian dengan lengkap 2 

Menjelaskan jawaban pada tiap bagian tetapi dalam menuliskan 

variabel tidak lengkap 

1 

2. Menyebutkan setiap pernyataan sesuai grafik dengan benar  1 

3. Menuliskan struktur dengan benar (ada “diketahui dan ditanya”)  2 

Bentuk grafik tepat dan akurat, angka yang digunakan sesuai 

dengan data 

8 

Bentuk grafik sebagian besar tepat, angka yang digunakan 

sesuai dengan data  

6 

Bentuk grafik kurang tepat, masih ada kekurangan grafik yang 

tidak sesuai dengan data 

4 

Grafik yang digambar tidak sesuai dengan topik, angka yang 

digunakan tidak sesuai dengan data  

2 



 

35 
 

4. Menjawab tidak  3 

Menjelaskan alasan dengan lengkap  3 

Menjelaskan alasan tetapi dalam menuliskan variabel tidak 

lengkap  

2 

5. Menuliskan struktur dengan benar (ada “diketahui dan ditanya”) 2 

Menuliskan rumus persamaan pada tiap bagian untuk menjawab 

soal dengan tepat 

2 

Melakukan operasi perhitungan tiap bagian dengan benar dan 

jawaban benar 

2 

Melakukan operasi perhitungan tiap bagian dengan benar tetapi 

jawaban yang ditulis salah. 

1 

 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Soal Uraian Instrumen Kemampuan Berpikir Kritis 

No. 

Indikator 

Berpikir 

Kritis 

Indikator  

Pembelajaran 

Aspek 

Kognitif 

No. 

Soal 

Skor 

Total 

1. Menjelaskan 

secara 

sederhana  

Siswa dengan teliti dapat 

mengidentifikasi besaran-

besaran fisika pada Gerak 

Lurus 

C4 6 8 

2. Mengamati 

dan menilai 

laporan hasil 

pengamatan 

Siswa dengan jelas dan 

cermat dapat menganalisis 

kelajuan rata-rata dan 

kecepatan rata-rata 

C5 7 8 

3. Menarik 

kesimpulan 

Siswa dengan cermat  dapat 

menarik kesimpulan 

mengenai besaran Gerak 

Lurus 

C6 8 10 

4. Menjelaskan 

lebih dalam 

Siswa dengan penuh rasa 

ingin tahu dapat 

menganalisis percepatan 

benda yang bergerak   

C5 9 8 

5. Menyusun 

alternativ 

jawaban 

Siswa dengan jelas dan 

cermat dapat menganalisis 

kelajuan rata-rata dan 

kecepatan rata-rata 

C6 10 10 

Jumlah 44 
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Tabel 3.7 Pedoman Penskoran Soal Uraian Instrumen 

Kemampuan    Berpikir Kritis 

No. 

soal 
Kriteria kemampuan Skor 

6. Menuliskan struktur dengan benar (ada “diketahui dan ditanya”) 2 

Menuliskan rumus persamaan pada tiap bagian untuk menjawab 

soal dengan tepat 

1 

Melakukan operasi perhitungan tiap bagian dengan benar dan 

jawaban benar 

1 

7.  Menuliskan struktur dengan benar (ada “diketahui dan ditanya”) 2 

Menuliskan rumus persamaan untuk menjawab soal dengan tepat 2 

Melakukan operasi perhitungan dengan benar dan jawaban benar 4 

Melakukan operasi perhitungan benar tetapi jawaban yang ditulis 

salah  

3 

Melakukan operasi perhitungan benar, jawaban benar tetapi 

bukan merupakan penyelesaian soal karena keliru memanipulasi 

data 

2 

Melakukan operasi perhitungan salah dan  jawaban yang ditulis 

salah 

1 

8. Menuliskan struktur dengan benar (ada “diketahui dan ditanya”) 2 

Menuliskan rumus persamaan untuk menjawab soal dengan tepat 4 

Melakukan operasi perhitungan dengan benar dan jawaban benar 4 

Melakukan operasi perhitungan benar tetapi jawaban yang ditulis 

salah 

3 

Melakukan operasi perhitungan benar, jawaban benar tetapi 

bukan merupakan penyelesaian soal karena keliru memanipulasi 

data 

2 

 

Melakukan operasi perhitungan salah dan jawaban yang ditulis 

salah 

1 

9. Menuliskan struktur dengan benar (ada “diketahui dan ditanya”) 2 

Menuliskan rumus persamaan untuk menjawab soal dengan tepat 2 

Melakukan operasi perhitungan dengan benar dan jawaban benar 4 

Melakukan operasi perhitungan benar tetapi jawaban yang ditulis 

salah  

3 
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Melakukan operasi perhitungan benar, jawaban benar tetapi 

bukan merupakan penyelesaian soal karena keliru memanipulasi 

data 

2 

Melakukan operasi perhitungan salah dan  jawaban yang ditulis 

salah  

1 

10. Menuliskan struktur dengan benar (ada “diketahui dan ditanya”) 2 

Menuliskan rumus persamaan untuk menjawab soal dengan tepat 4 

Melakukan operasi perhitungan dengan benar dan jawaban benar 4 

Melakukan operasi perhitungan benar tetapi jawaban yang ditulis 

salah 

3 

Melakukan operasi perhitungan benar, jawaban benar tetapi 

bukan merupakan penyelesaian soal karena keliru memanipulasi 

data 

2 

 

Melakukan operasi perhitungan salah dan  jawaban yang ditulis  

salah. 

1 

 

Tabel 3.8 Kisi-kisi Angket Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Fisika 

Setelah Menggunakan Model Pembelajaran Integrative Learning 

No Indikator Respon Siswa 
Pertanyaan Pertanyaan 

ke- Positif Negatif 

1. Respon siswa terhadap 

mata pelajaran fisika 

 √ 23 

√  2 

 √ 7 

 √ 5 

 √ 13 

√  1 

√  16 

√  17 

 √ 18 

√  24 

2. Sikap terhadap 

penggunaan model 

pembelajaran Integrative 

Learning 

√  3 

√  4 

 √ 11 

√  12 

 √ 19 

 √ 20 

 √   21 

√  22 

√  25 

 √ 26 
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3. Respon siswa terhadap 

kemampuan pemecahan 

masalah 

 √ 6 

√  8 

√  9 

 √ 10 

 √ 14 

√  15 

 √ 27 

√  28 

√  29 

 √ 30 

 

Tabel 3.9 Pedoman Penskoran Instrument Angket 

 

No. Pilihan Jawaban 
Pertanyaan 

Positif Negatif 

1. STS (Sangat Tidak Setuju) Skor 1 Skor 4 

2. TS (Tidak Setuju) Skor 2 Skor 3 

3. S (Setuju) Skor 3 Skor 2 

4. SS (Sangat Setuju) Skor 4 Skor 1 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah: 

3.5.1 Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Margono, 2010, h. 158). 

Observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Observer dalam penelitian ini adalah peneliti yang 

paham dengan model Integrative Learning. Observasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah observasi partisipan yaitu peneliti terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran.  
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3.5.2 Tes 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes tertulis berupa soal 

uraian untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep 

materi Gerak Lurus. Pembuatan soal tes disesuaikan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar pada SMA kelas X.  

Tes dilakukan hanya sekali, yaitu setelah perlakuan (posttest). Tes ini 

diterapkan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Langkah selanjutnya 

adalah membandingkan hasil posttest dari masing-masing kelas, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaan model Integrative Learning 

pada kelas eksperimen berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan 

penguasaan konsep fisika siswa. 

3.5.3 Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model Integrative Learning. 

Angket menggunakan skala Likert dan diberikan pada kelas eksperimen setelah 

berakhirnya pembelajaran.  

3.5.4 Dokumentasi   

Dokumentasi adalah catatan bukti terjadinya peristiwa yang telah 

berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumentel dari seseorang (Yuberti & Antomi, 2017, h. 3). Dokumentasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data dan memperkuat 

hasil penelitian diantaranya berupa silabus, RPP, foto dan video, aktifitas siswa 

dan guru selama proses pembelajaran. 
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3.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes uraian untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan penguasaan 

konsep serta instumen angket respon siswa terhadap pembelajaran. Pada penelitian 

ini, instrumen tes uraian kemampuan berpikir kritis sebanyak 5 butir soal serta 

penguasaan  konsep sebanyak 5 butir soal telah melalui uji validitas dan reliabilitas 

dimana hasilnya dinyatakan valid dan reliabel (lihat lampiran 8). Sedangkan 

instrumen angket tidak melalui uji validitas dan reliabilitas karena angket hanya 

melihat respon siswa terhadap pembelajaran. Validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah content validity (validitas isi). Instrumen dalam penelitian ini 

tidak diujicobakan terlebih dahulu namun telah dikonsultasikan pada dosen 

pembimbing dan guru pendamping. 

3.6.1 Uji Validitas Soal 

Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mampu mengukur 

apa yang semestinya diukur. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan 

validitas intrumen tes uraian yaitu menggunakan indeks Aiken, yang 

dirumuskan sebagai berikut: (Heri, 2016, h. 18) 

𝑉 =
∑𝑠

𝑛(𝑐 − 1)
 

Keterangan: 

𝑉 = Indeks kesepakatan rater 

𝑠 = Skor yang ditetapkan setiap rater 

𝑛 

c 

= 

= 

Banyaknya rater 

Banyaknya kategori yang dapat dipilih rater 
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Kriteria validitas instrumen adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.10 Kriteria Validitas Instrumen 

Validitas Instrumen Kriteria Validitas  

0,80 < 𝑉 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < 𝑉 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < 𝑉 ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < 𝑉 ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < 𝑉 ≤ 0,20 Sangat Rendah 

Hasil pengujian validitas instrumen yaitu 𝑉 dibandingkan dengan 

harga 𝑉 pada tabel, jika 𝑉 hitung > 𝑉 tabel maka intrumen yang diujicobakan 

valid (Suharsimi, 2013, h. 87). 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas Soal 

Instrumen dikatakan reliabel jika instrumen tersebut dapat memberikan 

hasil yang relatif sama jika instrumen tersebut digunakan di waktu yang 

berbeda. Adapun uji reliabilitas instrumen tes uraian dalam penelitian ini 

menggunakan Alpha Cronbach, yang dirumuskan sebagai berikut: (Sugiono, 

2007, h. 359-365) 

( )

2

1 2
1

1

i

t

sk
r

k s

 
= − 

−  


 

 

 

Keterangan: 

𝑘 = Jumlah item dalam instrumen 

𝑠𝑖
2 = Varians skor ke-i 

𝑟𝑙 
𝑠𝑡
2 

= 

= 

Koefisien reliabilitas 

Varians skor total  
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Kriteria reliabilitas instrumen adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.11 Kriteria Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas Instrumen Kriteria Reliabilitas 

0,80 < 𝑟 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < 𝑟 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < 𝑟 ≤ 0,60 Sedang 

0,20 < 𝑟 ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < 𝑟 ≤ 0,20 Sangat Rendah 

 

Hasil pengujian reliabilitas instrumen yaitu 1r  dibandingkan dengan 

harga r pada tabel, jika r hitung > r tabel maka instrumen yang diujicobakan 

reliabel (Suharsimi, 2013, h. 58). 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

statistik deskriptif dan inferensial.  

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

diperoleh sebagaimana adanya dengan tidak bermaksud menarik kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2015, h. 147).  

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

3.7.1.1 Rata-rata (Mean) 

Setelah pengumpulan data pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, selanjutnya membandingkan skor hasil pengukuran posttest 

dari kedua kelas. Hal ini untuk mempertimbangkan tindakan 
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selanjutnya. Skor pengukuran rata-rata tes akhir setelah diberi perlakuan 

pada kelas eksperimen kemudian menjadi pertimbangan pengaruh yang 

terjadi. Untuk menentukan nilai rata-rata, peneliti menggunakan rumus: 

(Sugiyono, 2017, h. 49). 

M =
Σ𝑋

𝑛
 

Keterangan: 

M = Mean (rata-rata) 

Σ𝑋 = Jumlah nilai 

𝑛 = Jumlah peserta didik yang mengikuti tes 

  

3.7.1.2 Median 

Median adalah nilai tengah dari skor total keseluruhan jawaban 

yang diberikan oleh responden yang telah tersusun dalam distribusi 

data. Median untuk data tunggal dapat dicari dengan rumus: 

1
( 1)

2
M n=  +

 

Untuk data berkelompok, nilai mediannya dapat dicari dengan 

rumus: 

2

n
F

Mb Tb C
f

 
− 

= +  
   

3.7.1.3 Modus  

Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang 

frekuensinya paling banyak dalam suatu distribusi data. Untuk 

mendapatkan nilai modus pada data berkelompok dapat digunakan 

rumus: 
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1

1 2

d
Mo Tbk C

d d
= + 

+  

 

3.7.1.4 Varians dan Standar Deviasi 

Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi semua nilai-

nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Sedangkan standar deviasi 

adalah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana 

sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke 

mean atau rata-rata nilai sampel atau akar dari varians. Untuk 

menentukan varians dan standar deviasi rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: (Budiyono, 2009, h. 48). 

Rumus Varians: 

𝑆2 =
𝑛 ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

Rumus Standar deviasi: 

𝑆 = √
𝑛∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

 

Keterangan: 

𝑆2
 = Varians 

𝑆 = Standar deviasi 

𝑥𝑖 = Nilai x ke-i 

�̅� = Rata-rata 

𝑛 = Jumlah sampel 
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3.7.1.5  Menghitung Rentang Data 

Rentang data (range) dapat kita tentukan dengan cara 

mengurangi data terbesar dengan data terkecil pada kelompok data itu. 

Rentang data dapat dihitung dengan rumus: (Sugiyono, 2017, h. 55). 

Rentang Data (𝑅) = Skor Tertinggi (𝐷𝐵) − Skor Terendah (𝐷𝐾) 

3.7.1.6 Banyak Kelas Interval 

Untuk menentukan banyak kelas interval, digunakan rumus 

Sturges yaitu: (Sugiyono, 2017, h. 37). 

    K = 1 + 3,3 log 𝑛 

Keterangan: 

K = Jumlah kelas interval  

𝑛 = Jumlah peserta didik yang mengikuti tes 

   

3.7.1.7 Panjang Kelas  

Untuk menentukan panjang kelas digunakan rumus sebagai 

berikut: (Sugiyono, 2017, h. 37).  

Panjang kelas (C) =
Rentang data(R)

Jumlah Kelas (K)
 

Keterangan: 

C = Panjang kelas 

R = Rentang data 

K = Jumlah kelas interval  

 

3.7.1.8 Kecenderungan (Kategori) 

Deskripsi selanjutnya adalah menentukan pengkategorian skor 

(X) yang diperoleh masing-masing variabel. Dari skor itu kemudian 

dibagi menjadi empat kategori. Pengkategorian dilakukan berdasarkan 
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mean (M) dan Standar deviasi (SD) yang diperoleh. Tingkat 

kecenderungan dibedakan menjadi tiga kategori sebagai berikut: (Siti, 

2019, h. 129) 

X > (M + 1SD) = Tinggi 

M – SD ≤ X ≤ (M + 1SD) = Sedang 

X < (M – 1SD) = Rendah 

 

3.7.2 Analisis Statistik Inferensial 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan 

adalah rumus Lilliefors, yaitu sebagai berikut: (Sugiyono, 2017, h. 107) 

𝐿 = |𝐹(𝑍) − 𝑆(𝑍)| 

Keterangan:  

𝐹(𝑍) = Probabilitas kumulatif normal 

𝑆(𝑍) = Probabilitas kumulatif empiris 

 

Kriteria pengujiannya adalah jika L hitung < L tabel dengan 

taraf signifikansi 5% (α = 0,05) maka H0 diterima (data terdistribusi 

normal). Sebaliknya jika L hitung > L tabel maka H0 ditolak (data tidak 

terdistribusi normal) (Sudjana, 2005, h. 273). Jika data berdistribusi 

normal, maka analisis statistik selanjutnya menggunakan statistik 

parametris, sedangkan jika data tidak berdistribusi normal maka 

analisis statistik selanjutnya menggunakan statistik nonparametris. 
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3.7.2.2 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari 

masing-masing kelompok sampel mempunyai varians yang sama atau 

tidak. Uji homogenitas menggunakan rumus: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑆1

 2

𝑆2
 2 

 

Keterangan:  

𝑆1
 2

 = Varians terbesar 

𝑆2
 2 = Varians terkecil 

 

Sumber data uji homogenitas ini adalah nilai posttes kelas 

sampel. Nilai F yang diperoleh dari perhitungan dikonsultasikan 

dengan F tabel dengan peluang 1/2α dengan α = 5%. Jika Fhitung < Ftabel, 

maka H0 diterima (homogen). Sebaliknya jika Fhitung > Ftabel, maka H0 

ditolak (tidak homogen) (Sudjana, 2005, h. 249). 

 

3.7.2.3 Uji Hipotesis  

Data yang terdistribusi normal dilakukan uji t untuk melihat 

perbedaan pengaruh hasil kemampuan berpikir kritis antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol serta penguasaan konsep antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

dengan menggunakan rumus: (Sugiyono, 2007, h. 138) 

2

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S

XX
thitung

+

−
=  
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Keterangan: 

�̅�1 = Rata-rata skor kelas eksperimen  

�̅�2 = Rata-rata skor kelas kontrol 

𝑛1 = Jumlah data kelas eksperimen  

𝑛2 = Jumlah data kelas control 

𝑆1
2 = Varians kelas eksperimen 

𝑆2
2

 
= Varians kelas kontrol 

 

Dalam pengujian tersebut diajukan hipotesis I, yaitu: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis pada siswa 

yang menggunakan model pembelajaran Integrative Learning dengan 

siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Ha : Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis pada siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Integrative Learning dengan siswa 

yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Hipotesis II yang diajukan, yaitu: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan penguasaan konsep siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Integrative Learning dengan siswa 

yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Ha : Terdapat perbedaan penguasaan konsep siswa yang menggunakan 

model pembelajaran Integrative Learning dengan siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Dari thitung disesuaikan dengan tabel dengan dk= n1+n2-2 dan 

taraf signifikan 5%. Kriteria pengujian adalah H0 ditolak jika thitung > 

ttabel. Sebaliknya jika thitung < ttabel maka H0 diterima (Sudjana, 2005, 

h. 239). 


