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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi semakin mendorong perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi semakin maju. Tuntutan masyarakat untuk “melek IPTEK” 

menjadi bekal bertahan di era globalisasi ini. Perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi ini tidak terlepas dari sains. Menurut Toharudin (2011: 26) 

sebagai sebuah ilmu, sains memiliki sifat dan karakteristik yang unik yang 

membedakannya dari ilmu lainnya. Sains adalah pengetahuan yang 

kebenarannya sudah diujicobakan secara empiris melalui metode ilmiah. 

Perkembangan teknologi yang lebih baik disebabkan karena peran ilmu 

pengetahuan yang berkembang secara terus-menerus. Salah satu ilmu 

pengetahuan yang berperan penting dalam kemajuan teknologi adalah fisika. 

Fisika merupakan salah satu ilmu yang menjelaskan teori berdasarkan 

fenomena-fenomena yang terjadi di alam yang dapat diukur dan diamati.  

Menurut Fadly (2014: 1) dijelaskan bahwa fisika sangat penting dalam 

mendukung sains dan teknologi. Salah satu tujuan mempelajari fisika adalah 

dikuasainya kemampuan untuk mengaplikasikan konsep-konsep fisika dalam 

bidang keterampilan yang akan ditekuni. Fisika dipandang penting diajarkan 

dengan maksud melatihkan kemampuan berpikir yang berguna untuk 

memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Kecakapan dalam 

pembelajaran fisika harus disertai keterampilan menggunakan teknologi yang 

semakin canggih, pada abad 21 setiap orang dituntut mengikuti perkembangan 

teknologi untuk menunjang pengetahuan dan sebagai fasilitas pada jaman 
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sekarang. Dalam hal ini dunia pendidikan bisa menjadi salah satu faktor 

penunjang untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan 

mampu bersaing di era globalisasi. 

Fisika yang lebih cocok bagi abad ke 21 ini adalah menyadari bahwa 

penting untuk membangkitkan kesadaran pada peserta didik tentang peran dan 

manfaat fisika untuk memahami cara kerja alam ini, baik dengan contoh dari 

ilmu maupun contoh dari teknologi yang dapat diamati sehari-hari (Rusli, 

2013: 1). Perkembangan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan abad 

21 bertujuan agar peserta didik mampu bersaing di era globalisasi, seperti 

dalam BSPN (2010: 39) di jelaskan bahwa Pendidikan Nasional pada abad 21 

bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa 

indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan 

setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan 

masyarakat yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, 

melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang 

berkualitas, yaitu yang mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk 

mewujudkan cita-cita banganya. 

Keterampilan seseorang untuk menentukan apa yang harus dipercaya 

dan apa yang harus dilakukan disebut dengan keterampilan berpikir kritis. 

Keterampilan berpikir kritis diperlukan peserta didik dalam pembelajaran 

sains, khususnya fisika. Menurut Ennis dalam Andriyani (2013: 135) ada lima 

indikator berpikir kritis, yaitu elementary clarification (memberikan 

penjelasan sederhana), basic support (membangun keterampilan dasar), 
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inference (menyimpulkan), advance clarification (memberikan penjelasan 

lanjut), strategy and tactics (mengatur strategi dan taktik). 

Keterampilan berpikir kritis tidak akan berkembang dengan baik tanpa 

ada usaha sadar untuk mengembangkannya selama pembelajaran (Zohar, 

Weinberger, & Tamir dalam Redhana, 2012: 353). Keterampilan berpikir kritis 

memerlukan pembelajaran dan latihan secara terus menerus dan disengaja agar 

dapat berkembang ke arah yang potensial. Oleh karena itu, siswa ditantang agar 

dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis selama pembelajaran. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan melakukan wawancara 

kepada guru mata pelajaran fisika kelas XI IPA di SMA Negeri 1 

Bojongmangu Kab. Bekasi pada tanggal 18 November 2016, menyatakan 

bahwa kebanyakan peserta didik mudah untuk memahami konsep pada setiap 

materi yang diberikan oleh guru namun setelah peserta didik paham, peserta 

didik cenderung sulit untuk mengolah konsep tersebut sehingga menghasilkan 

sesuatu bernilai dalam setiap pemecahan masalah. Guru juga menyebutkan 

bahwa dalam pembelajaran peserta didik sulit memahami materi yang sedang 

diajarkan dan perlu adanya pengulangan supaya peserta didik memahami 

materi dengan baik. Selain itu,  kegiatan praktikum juga masih terbilang jarang 

dilakukan karena keterbatasan fasilitas.. Kegiatan wawancara juga dilakukan 

kepada peserta didik yang menyebutkan bahwa memahami materi pada 

pelajaran fisika sedikit sulit dan mereka menganggap fisika adalah pelajaran 

yang monoton karena jarang melakukan praktikum dan menggunakan media 

untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dikelas. Selain itu 
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peserta didik menyebutkan bahwa materi yang paling sulit dipahami yaitu 

materi fluida dinamis karena keterbatasan fasilitas untuk mempelajari materi 

tersebut. 

Selain melakukan wawancara, keterampilan berpikir kritis peserta didik 

ditunjukkan oleh hasil tes awal peserta didik pada materi fluida dinamis. Materi 

fluida dinamis dipilih karena berdasarkan wawancara dengan guru dan peserta 

didik merupakan materi yang sulit untuk dipelajari dalam pembelajaran fisika. 

Hasil tes awal tersebut ditunjukkan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. 

Nilai Rata-Rata Tes Keterampilan Berpikir Kritis 

Indikator 

Keterampilan Berpikir Kritis 

Nilai 

Rata-Rata 

Memberikan penjelasan sederhana 30 

Membangun keterampilan dasar 36 

Menyimpulkan  48 

Membuat strategi lebih lanjut 58 

Strategi dan taktik 40 

Total nilai rata-rata 42,4 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 hasil tes membuktikan keterampilan berpikir 

kritis  peserta didik cukup rendah. Tes tersebut diberikan kepada kelas XII yang 

sudah menerima materi fluida dinamis. Hasil tes awal peserta didik pada 

indikator pertama masih sangat rendah saat diminta memberikan penjelasan 

sederhana mengenai keterkaitan konsp fisika terhadap suatu peristiwa. 

Beberapa peserta didik dapat menjawab dengan benar tetapi penjelasan yang 

diungkapkan salah; pada indikator kedua rendahnya keterampilan dasar peserta 

didik yaitu tidak dapat menentukan prosedur yang tepat terhadap sutau 

peristiwa yang berkaitan dengan konsep fisika; pada indikator ketiga peserta 
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didik kurang dalam menyimpulkan suatu argumen dan tidak sesuai dengan 

konsep fisika saat menentukan hasil berdasarkan fakta; pada indikator keempat 

peserta didik rendah dalam memberikan penjelasan lanjut mengenai suatu 

konsep fisika dari suatu peristiwa dalam kehidupan sehari-hari; dan pada 

indikator kelima peserta didik rendah dalam menentukan strategi dan solusi 

untuk menentukan tindakan sebagai upaya menyelesaikan suatu masalah. 

Rendahnya keterampilan berpikir kritis terjadi karena kurangnya pembalajaran 

yang dilakukan dengan membuktikan langsung fenomena fisika yang ada di 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam kegiatan 

pembelajaran dikelas untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta 

didik. 

Salah satu model pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi masalah 

yang telah dipaparkan di atas  ialah model pembelajaran yang memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengasah berpikir peserta didik dan 

tidak terpaku kepada guru yaitu dengan model Problem Solving Laboratory 

(PSL). Model ini menuntut peserta didik untuk memecahkan suatu masalah 

yang diselesaikan melalui kegiatan praktikum sehingga peserta didik lebih aktif 

dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Pembelajaran 

yang dilakukan dengan model PSL akan membantu mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis pada peserta didik karena pembelajaran 

menggunakan PSL akan mengajak siswa untuk berinteraksi langsung dan 

menyaksikan langsung fenomena fisika yang mereka pelajari. Selain itu, model 
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PSL juga menuntut peserta didik agar mencari tahu jawaban suatu 

permasalahan dari praktikum yang telah dilakukan. 

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya mengenai model PSL yang 

dilakukan oleh Prima (2016), PSL dapat meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah, membuat prosedur eksperimen, mengaplikasikan 

konsep, dan menghasilkan produk teknologi. selain itu Malik et al (2015), 

menyatakan bahwa PSL dapat meningkatkan keterampilan proses sains 

mahapeserta didik pendidikan fisika pada matakuliah Laboratorium Fisika 

Sekolah I.   Hasil penelitian Muhajir et al (2015) mengemukakan bahwa PSL 

dapat meningkatkan literasi sains mahapeserta didik pada matakuliah Fisika 

Dasar II. Hariani (2014) juga mengungkapkan bahwa PSL dapat meningkatkan 

hasil belajar dan keterampilan proses sains peserta didik. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Azizah (2014), menyatakan PSL dapat 

meningkatkan kreativitas dan hasil belajar peserta didik. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nurbaya et al (2015) menyatakan bahwa pemahaman konsep 

peserta didik yang menggunakan pembelajaran dengan model PSL lebih 

meningkat dari pada pembelajaran konvensional. Penelitian yang dilakukan 

Ellianawati (2010), menyatakan bahwa PSL dapat memperbaiki kualitas 

pelaksanaan praktikum fisika dasar. Penelitian yang dilakukan Putri et al 

(2012) dan Hanisa (2102), menyebutkan bahwa PSL meningkatkan 

keterampilan proses sains peserta didik. Leite (2013) dan Regiosa (2013) dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa PSL dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Syehan (2014) juga 



7 
 

 

menyebutkan dalam penelitiannya bahwa PSL dapat meningkatkan keaktifan 

peserta didik dalam bertanya, menemukan sendiri dan meneliti, memprediksi, 

serta menumbuhkan rasa tanggung jawab eksperimen yang dilakukan dalam 

pembelajaran.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

terbukti dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, keterampilan proses 

sains peserta didik, keterampilan pemecahan masalah, kemampuan literasi 

sains, hasil belajar peserta didik, kualitas pelaksanaan praktikum fisika serta 

dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam bertanya, menemukan 

sendiri dan meneliti, memprediksi, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab 

eksperimen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diharapkan problem solving 

laboratory dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada 

materi fluida dinamis. 

Pemilihan materi fluida dinamis dalam penelitian ini didasarkan karena  

fluida dinamis sebagai bagian mata pelajaran fisika yang membahas mengenai 

konsep pengembangan teknologi yang digunakan di era modern ini seperti 

pesawat terbang, pompa hidrolik, karburator adalah perkembangan teknologi  

yang tidak dapat terlepas dalam memenuhi kebutuhan manusia pada abad 21 

sekarang. Disamping itu, praktikum fluida dinamis juga belum pernah 

dilakukan serta sangat memungkinkan untuk dilakukannya praktikum 

meskipun dengan alat-alat yang sederhana. 

Setelah melihat permasalahan tersebut maka diharapkan dalam penelitian 

ini PSL dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Oleh 



8 
 

 

karena itu, penelitian ini diberi judul “Penerapan Model Problem Solving 

Laboratory (PSL) untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta 

didik pada materi fluida dinamis”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana keterlaksanaan setiap tahapan model Problem Solving 

Laboratory pada proses pembelajaran fisika materi fluida dinamis di kelas 

XI IPA 1 SMA Negeri 1 Bojongmangu? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik dengan 

menerapkan model Problem Solving Laboratory pada proses 

pembelajaran fisika materi fluida dinamis di kelas XI IPA 1 SMA Negeri 

1 Bojongmangu? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu adanya pembatasan masalah dalam 

penelitian ini. Masalah penelitian dibatasi dengan masalah sebagai berikut : 

1. Subjek yang diteliti adalah peserta didik kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 

Bojongmangu tahun ajaran 2016/2017. 

2. Indikator berpikir kritis siswa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

indikator berpikir kritis yang merujuk pada Ennis yaitu (1) memberikan 

penjelasan sederhana; (2) membangun keterampilan dasar; (3) 
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menyimpulkan; (4) memberikan penjelasan lanjut; serta (5) strategi dan 

taktik. 

3. Penerapan model pembelajaran Problem Solving Laboratory  pada proses 

pembelajaran fisika materi fluida dinamis. 

4. Materi yang diberikan kepada kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 

Bojongmangu yaitu materi fluida dinamis. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Keterlaksanaan proses pembelajaran fisika materi fluida dinamis di kelas 

SMA Negeri 1 Bojongmangu dengan menggunakan model pembelajaran 

Problem Solving Laboratory. 

2. Peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik dengan menerapkan 

model Problem Solving Laboratory pada proses pembelajaran fisika 

materi fluida dinamis di kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Bojongmangu. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti referensi dan 

empiris tentang model Problem Solving Laboratory yang berpotensi dapat 
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meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi fluida 

dinamis. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menciptakan suasana baru 

dalam proses pembelajaran fisika dengan menumbuhkan berpikir kritis 

peserta didik yang dapat digunakan dalam memecahkan kehidupan sehari-

hari. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi dalam 

pembelajaran fisika dengan diterapkannya model problem solving 

laboratory berbantuan yang dapat mengembangkan keterampilan guru 

dalam praktikum berbasis masalah. 

c. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai model Problem solving Laboratory dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan sebagai informasi untuk meningkatkan 

mutu pendidikan. 

 

F. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini, secara operasional istilah-istilah yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 



11 
 

 

1. Problem Solving Laboratory (PSL) adalah model pembelajaran berbasis 

masalah yang menuntut kekritisan peserta didik dalam memecahkan 

masalah dalam melakukan praktikum pada pembelajaran fisika. Tahapan 

model ini dibagi ke dalam tiga tahap yaitu 1) Opening move, 2) Midle Game,  

3) End Game. Dalam pelaksanaannya, dilakukan  tiga kali pertemuan proses 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Problem Solving 

Laboratory. Keterlaksanaan model ini dilihat menggunakan lembar 

observasi oleh dua observer dan menggunakan lembar kegiatan peserta 

didik (LKPD). 

2. Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan peserta didik untuk 

menyelesaikan masalah dengan mengembangkan dan menumbuhkan 

kekritisan sehingga peserta didik lebih memahami dan tertarik dalam 

kegiatan pembelajaran fisika. Berpikir kritis adalah proses mental untuk 

menganalisis atau mengevaluasi informasi tersebut didapat dari hasil 

pengamatan, pengalaman akal sehat, atau komunikasi. Indikator berpikir 

kritis ada lima yaitu (1) Elementary Clarification (memberikan penjelasan 

sederhana), (2) Basic Support (membangun keterampilan dasar), (3) 

Inference (menyimpulkan), (4) Advance Clarification (memberikan 

penjelasan), (5) Strategy and tactics (mengatur strategi dan taktik). 

Indikator ini diukur menggunakan tes keterampilan berpikir kritis berupa 

soal uraian. Banyaknya tes keterampilan berpikir kritis yaitu 12 butir soal. 

3. Materi yang akan di ajarkan dalam penelitian ini adalah fluida dinamis. 

Fluida dinamis yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu materi yang 
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mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) kelas XI 

semester genap yang terdapat pada Standar Kompetensi (SK) ke-2 yaitu  

menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

menyelesaikan masalah dan Kompetensi Dasar (KD) 2.2 yaitu menganalisis 

hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statik dan dinamik serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

G. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan dengan teknik 

wawancara kepada guru mata pelajaran fisika dan peserta didik di kelas XI 

SMA Negeri 1 Bojongmangu Kab. Bekasi ditemukan berbagai masalah dalam 

proses pembelajaran fisika. Berpikir kritis sebagai salah satu bagian dari 

keterampilan abad 21 menjadi hal yang sering diperlukan dalam pembelajaran 

maupun untuk memecahkan suatu masalah mengenai fisika serta dari hasil tes 

ditunjukkan bahwa berpikir kritis peserta didik masih rendah. Selain itu, 

peserta didik cenderung pasif dan hanya menerima apa yang disampaikan oleh 

guru. Sehingga, apa yang diterima peserta didik, tersimpan dalam waktu 

singkat pada memori mereka, karena mereka tidak menggali dan mencari 

informasinya sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi yang dapat menunjang kelemahan peserta didik dalam memproses 

materi yang diterimanya. Berpikir tingkat tinggi yang dimaksudkan dalam hal 

ini yaitu berpikir kritis. 
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Pemilihan model yang sesuai merupakan hal yang terpenting untuk 

mencapai peningkatan berpikir tingkat tinggi peserta didik dalam pembelajaran 

fisika. Ini merupakan tugas guru sebagai fasilitator dan pembimbing dalam 

mengarahkan peserta didik pada proses pembelajaran fisika dengan 

disajikannya masalah yang harus dipecahkan dengan mengunakan konsep dan 

prinsip fisika merupakan stimulus untuk meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis. Maka dari itu model pembelajaran yang sesuai dalam hal ini adalah 

model pembelajaran Problem Solving Laboratory yaitu, suatu model yang 

menjadikan masalah sebagai dasar dari kegiatan laboratorium dimana peserta 

didik diberikan masalah terlebih dahulu pada saat awal pembelajaran (Malik, 

2015: 1). 

Konteks masalah yang diberikan kepada peserta didik harus dijelaskan 

terlebih dahulu agar peserta didik dapat memprediksikan hasil dari  praktikum 

berdasarkan masalah yang diberikan dengan dibantu oleh pertanyaan-

pertanyaan penuntun praktikum yang memungkinkan peserta didik dapat 

melakukan praktikum dengan baik. Adapun langkah-langkah dalam model 

pembelajaran Problem Solving Laboratory menurut Heller & Heller (1999: 

127), yaitu 1) Opening Move, setelah diberikan masalah di kelas peserta didik 

memprediksikan jawaban dari masalah yang diberikan yang dilakukan secara 

berdiskusi kelompok 2) Middle Game, pada tahap ini peserta didik 

mengeksplorasi, dengan  menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan,  

langkah-langkah praktikum yang akan dilakukan serta melaksanakan langkah-

langkah yang telah dibuat untuk mengambil data dan menganalisis hasil dari  
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praktikum dan menyimpulkannya 3) End Game setelah melakukan praktikum, 

peserta didik kembali ke kelas dan mendiskusikan hasil praktikum dengan 

peserta didik yang lainnya. 

Berpikir kritis merupakan berpikir tingkat tinggi dalam proses 

pembelajaran yang berhubungan dan dapat digunakan dalam berbagai keadaan, 

meliputi penggunaan bahasa, membuat kesimpulan, menghitung hasil, 

membuat keputusan, dan pemecahan masalah (Paul dan Nosich, 2014). Selain 

itu, berpikir kritis menjadikan peserta didik lebih aktif dan mampu 

mengembangkan kemampuan dan potensinya. 

Keterampilan berpikir kritis menurut Ennis (2013 : 2)  terdiri dari 5 

indikator yang kemudian menjadi 12 sub indikator, yaitu: 1) Memberikan 

penjelasan sederhana (elementary clarification) terdiri atas memfokuskan 

pertanyaan, menganalisis argument, serta bertanya dan menjawab suatu 

pertanyaan tantangan. 2) Membangun keterampilan dasar (basic suport) terdiri 

atas menyesuaikan dengan sumber, serta mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil observasi. 3) Menyimpulkan (inference) terdiri atas 

mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, menginduksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi, serta membuat dan mempertimbangkan nilai 

keputusan. 4) Membuat penjelasan lebih lanjut (advance clarification) terdiri 

atas membuat suatu definisi dari suatu istilah dan mempertimbangkan, serta 

mengidentifikasi asumsi. 5) Strategi dan taktik (strategies and tactics) terdiri 

atas menentukan tindakan, serta berinteraksi dengan orang lain 
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Penerapan model problem solving laboratory diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik melalui pertanyaan 

yang akan diberikan untuk mengeksplorasi alat dan bahan yang akan 

diperlukan, langkah-langkah praktikum yang akan dilakukan, serta langkah-

langkah saat mengambil data dan cara menganalisis hasil dari praktikum 

kemudian menyimpulkannya.  

Keterkaitan antara sintak problem solving laboratory dan indikator 

keterampilan berpikir kritis. 

Tabel 1.2. 

Keterkaitan antara Sintak Problem solving Laboratory dan Indiktaor 

Keterampilan Berpikir Kritis 

 

No Sintak Problem Solving 

Laboratory 

Indikator Keterampilan Berpikir 

Kritis 

1 Opening moves Memberikan penjelasan sederhana 

Membangun keterampilan dasar 

2 Midlle game Memberikan penjelasan sederhana 

Membangun keterampilan dasar 

Menyimpulkan 

Memberikan penjalasan lanjut 

Mengatur strategi dan taktik 

3 End game Memberikan penjelasan sederhana 

Menyimpulkan 

Memberikan penjelasan lanjut 

 

 Berdasarkan uraian diatas kerangka berpikir penelitian ini, dibuatlah 

skema sistematik Gambar 1.1. di bawah ini. 



16 
 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir 
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Indikator keterampilan berpikir 
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mampu memberikan penjelasan 

sederhana) 

2. Basic support (siswa mampu 
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3. Inference (siswa mampu 

menyimpulkan materi fluida 

dinamis) 

4. Advance Clarification (siswa 

mampu memberikan penjelasan 

lanjut) 

5. Strategy and tactics (siswa 

mampu mengatur strategi dan 

taktik) 

Pengolahan dan 

analisis data 

Peningkatan keterampilan 

berpikir kritis 

Pretest 

Postest 
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H. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut: 

Ho  : Tidak terdapat peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik 

setelah diterapkannya model Problem Solving Laboratory pada materi 

fluida dinamis kelas XI IPA 1SMA Negeri 1 Bojongmangu. 

H1  : Terdapat peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik setelah 

diterapkannya model Problem Solving Laboratory pada materi fluida 

dinamis kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Bojongmangu. 

 

I. Metodologi Penelitian 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah : 

1. Menentukan jenis data 

Jenis data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya :  

a. Data kualitatif berupa data tentang aktifitas guru dalam setiap tahapan 

kegiatan pembelajaran fisika dengan menggunakan model Problem 

Solving Laboratory materi fluida dinamis, yang diperoleh dari format 

observasi yang dilakukan oleh observer. 

b. Data kuantitatif berupa data tentang gambaran peningkatan keterampilan 

berpikir kritis peserta didik  melalui model Problem Solving Laboratory 

yang diperoleh dari normal gain hasil Pretest dan Postest. 
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2. Lokasi penelitian 

Pada Penelitian ini, lokasi penelitian yang akan dilakukannya penelitian 

bertempat di SMA Negeri 1 Bojongmangu kec. Bojongmangu Kab. Bekasi. 

Sekolah tersebut dipilih karena berada didaerah terpencil dan masih jarang 

melakukan praktikum. 

3. Populasi dan sampel  

a. Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 

XI SMA Negeri 1 Bojongmangu yang terdiri atas populasi individu dari 

dua kelas yang homogen. 

b. Sampel penelitian 

Berdasarkan populasi yang terdiri atas kelompok-kelompok 

individu yang terdiri dari dua kelas yang homogen, maka teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan cara purvosive 

sampling. Sampel ini dipilih sesuai kelas yang diajukan oleh guru mata 

pelajaran, sehingga diperoleh satu kelas yaitu seluruh peserta didik kelas 

XI IPA 1. 

4. Metode dan desain penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pre-eksperimental 

dengan menggunakan satu sampel penelitian (Sugiyono, 2013: 109). 

Metode penelitian ini untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis 

berdasarkan hasil pretest sebelum diberi perlakuan dan posttest setelah 

diberi perlakuan. 
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Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah one-group pretest-

posttest design. Representasi desain one-group pretest-posttest seperti 

dijelaskan oleh Sugiyono (2013: 110) diperlihatkan dalam tabel berikut: 

Tabel 1.3. 

Desain Penelitian 

Pretest Treatment Posttest 

O1 X O2 

 

Keterangan: 

O1 : nilai pretest 

X  : treatment, yaitu implementasi model pembelajaran PSL 

O2 : nilai posttest 

 

Sampel dalam penelitian ini diberi perlakuan penerapan model PSL 

sebanyak tiga kali. Untuk mengetahui pengetahuan awal, sampel diberi tes 

awal berupa pretest. Kemudian dilanjutkan dengan treatment (perlakuan) 

berupa penerapan model pembelajaran PSL pada materi fluida dinamis, 

selanjutnya diberi posttest dengan menggunakan instrumen yang sama 

seperti pada pretest. Instrumen tes dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur keterampilan berpikir kritis  peserta didik yang telah divalidasi 

5. Prosedur penelitian 

Proses yang ditempuh dalam penelitian ini adalah: 

a. Tahap persiapan 

1) Menentukan lokasi penelitian 

2) Membuat perizinan penelitian 

3) Studi pendahuluan (observasi awal) ke lokasi penelitian untuk 

mengetahui masalah yang terdapat dalam pembelajaran fisika 

4) Menentukan materi untuk penelitian 
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5) Studi literatur, dilakukan untuk memperoleh teori yang akurat dan 

inovatif mengenai bentuk pembelajaran yang hendak diterapkan. 

6) Telaah kurikulum, dilakukan untuk mengetahui kompetensi dasar 

yang hendak dicapai agar model pembelajaran dan pendekatan 

belajar yang diterapkan dapat memperoleh hasil akhir sesuai dengan 

kompetensi dasar yang dijabarkan dalam kurikulum. 

7) Menentukan populasi dan sampel. 

8) Membuat proposal penelitian 

9) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

model yang diterapkan.  

10) Membuat instrumen penelitian, Lembar Kegiatan Peserta Didik 

(LKPD), butir soal beserta rubriknya. 

11) Melakukan judgement instrumen kepada dosen pembimbing. 

12) Merivisi instrumen sesuai arahan dari dosen pembimbing.  

13) Melakukan uji coba instrumen. 

14) Melakukan analisis terhadap uji coba instrumen berupa validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. 

15) Menetapkan instrumen yang layak untuk digunakan dari hasil uji 

coba instrumen. 

16) Pelatihan observer untuk memberi arahan tentang cara pengisian 

lembar observasi keterlaksanaan model Problem Solving 

Laboratory. 

17) Membuat jadwal kegiatan penelitian. 
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b. Tahap pelaksanaan 

1) Melaksanakan pretest 

2) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Problem 

Solving Laboratory. 

3) Mengobservasi aktivitas guru dan peserta didik selama 

berlangsungnya proses pembelajaran oleh observer. 

4) Melaksanakan posttest. 

c. Tahap akhir 

1) Mengolah data hasil penelitian. 

2) Menganalisis data hasil penelitian. 

3) Membuat kesimpulan 

Secara umum tahapan prosedur penelitian dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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Gambar 1.2. Alur Penelitian 
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6. Instrumen penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian : 

a. Lembar Observasi (LO) dan Lember Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

Lembar observasi (LO) digunakan untuk mendapatkan data kualitatif 

keterlaksanaan model Problem Solving Laboratory pada materi fluida 

dinamis. Lembar observasi ini digunakan dari awal sampai akhir oleh 

observer dengan memberi tanda  Checklist (√) pada kolom yang tersedia, 

dan memberikan komentar terhadap keterlaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan peneliti dan peserta didik selama pembelajaran. 

Lember kegiatan peserta didik (LKPD) digunakan untuk mendapatkan 

data keterlaksanaan setiap tahapan pembelajaran fisika dengan menerapkan 

model PSL serta untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat 

memahami dan mengikuti proses pembelajaran fisika yang diberikan oleh 

guru. LKPD ini berisi pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik 

selama berlangsungnya proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Problem Solving Laboratory. Hal ini didukung oleh 

Rochman, (2015: 274) bahwa LKPD merupakan sarana pembelajaran yang 

dapat digunakan guru dalam meningkatkan keterlibatan aktivitas peserta 

didik dalam proses pembelajaran. 

b. Tes keterampilan berpikir kritis 

Butir tes tertulis digunakan untuk mengukur peningkatan keterampilan 

kritis dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana penerapan model PSL 

dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi 
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fluida dinamis. Tes ini diujikan di awal (Pretest) dan di akhir (Posttest) 

penelitian dalam bentuk soal uraian. Alasannya, untuk mengetahui 

ketercapaian indikator yang terdapat dalam keterampilan berpikir kritis. 

7. Analisis instrumen  

a. Analisis Lembar Observasi (LO) dan Lembar Kegiatan Peserta Didik 

(LKPD) 

Lembar observasi diuji keterbacaannyaa oleh observer dan ditelaah 

oleh ahli (dosen pembimbing) dari aspek materi, konstruk, dan bahasa. 

Kemudian ditentukan tentang layak atau tidaknya penggunaan lembar 

observasi. 

Lembar kegiatan peserta didik diuji dan ditelaah oleh ahli (dosen 

pembimbing) dari aspek materi, konstruk, dan bahasa. Kemudian ditentukan 

tentang layak atau tidaknya penggunaan lembar kegiatan peserta didik. 

b. Analisis tes keterampilan berpikir kritis 

1) Analisis kualitatif 

Pada prinsipnya analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan 

berdasarkan kaidah penulisan soal (tes tertulis, perbuatan, dan sikap). 

Aspek yang diperhatikan di dalam penelaahan secara kualitatif ini adalah 

setiap soal ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa/budaya dan kunci 

jawaban serta pedoman penilaiannya. Penelaah setiap butir soal perlu 

mempersiapkan bahan-bahan penunjang seperti kisi-kisi tes, kurikulum 

yang digunakan, buku sumber dan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI). 
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2) Analisis kuantitatif 

Adapun analisis kuantitatif tes keterampilan berpikir kritis, 

meliputi: 

a) Uji validitas 

Mengukur validitas soal digunakan rumus koefisien korelasi 

product moment, sebagai berikut: 

  2222 )()(

))((

YYNXXN
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(Arikunto, 2012: 87) 

dengan, 

𝑟𝑥𝑦  = koefisien korelasi antara variabel x dan y 

X = skor setiap soal 

Y = skor total 

N  = banyak peserta didik  

Setelah didapat nilai kemudian diinterpretasikan terhadap 

Tabel 3 nilai r seperti di bawah ini. 

Tabel 1.4. 

Interpretasi Uji Validitas 
 

Koefisien korelasi Interpretasi 

0,00  < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,20 Sangat rendah 

0,20 < 𝑟𝑥𝑦 ≤  0,40 Rendah 

0,40 < 𝑟𝑥𝑦 ≤  0,60 Sedang 

0,60 < 𝑟𝑥𝑦 ≤  0,80 Tinggi 

0,80 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

(Arikunto, 2012:  89) 

Setelah dilakukan ujicoba dan analisis maka hasil ujicoba 

dari 12 soal tipe A terdapat tujuh soal termasuk kategori tinggi yaitu 

nomor 2A, 3A, 6A, 7A, 9A, 11A, dan 12A, lima soal lainnya 

termasuk kategori sangat tinggi. Adapun untuk soal tipe B terdapat 
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enam soal termasuk kategori tinggi yaitu nomor 2B, 7B, 8B, 9B, 

11B, dan  12B, enam soal lainnya termasuk kategori sangat tinggi. 

b) Uji reliabilitas 

Reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan 

stabilitas data atau temuan (Sugiyono, 2013: 364). Reliabilitas soal 

ditentukan dengan menggunakan rumus: 
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(Arikunto, 2012: 122)

 dengan:

 11r = reliabilitas yang dicari 
2

1  = jumlah varians skor setiap item 

2
t  = varietas total 

n   = banyaknya soal   

Tolak ukur untuk mengetahui tinggi rendahnya koefisien 

reliabilitas perangkat tes dapat digunakan indeks menurut Guilford 

sebagai berikut: 

Tabel 1.5. 

Interpretasi Nilai Reliabilitas 
 

No Koefisien Reliabilitas 

(r11) 

Interpretasi 

1 0,00 - 0,20 Sangat rendah 

2 0,20 - 0,40 Rendah 

3 0,40 - 0,60 Sedang 

4 0,60 - 0,80 Tinggi 

5 0,80 - 1,00 Sangat tinggi 

(Arikunto, 2012: 89) 
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Setelah dilakukan ujicoba dan analisis didapatkan reliabilitas 

sebesar 0,86 dengan kategori sangat tinggi untuk soal tipe A dan 

sebesar 0,91 dengan kategori sangat tinggi untuk soal tipe B. 

c) Daya pembeda 

Analisis daya pembeda tes dilakukan dengan cara 

menghitung koefisien daya pembeda dengan menggunakan 

persamaan berikut :  

A B
A B

A B

B BD P P
J J

     

(Arikunto, 2012: 228) 

Keterangan : 

D : Koefisien Pembeda 

JA : banyaknya peserta didik dari kelompok atas 

JB : banyaknya peserta tes dari kelompok bawah 

BA : banyaknya kelompok atas yang menjawab soal benar 

BB : banyaknya kelompok bawah yang mejawab soal benar  

PA : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Berikut merupakan interpretasi nilai daya pembeda tes : 

Tabel 1.6. 

Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

 

Rentang nilai Kategori 

DP < 0,00 Sangat Jelek 

0,00 – 0,20 Jelek 

0,21 – 0,40 Cukup 

0,41 – 0,70 Baik 

0,71 – 1,00 Baik Sekali 

 (Arikunto, 2012 : 232) 

Setelah dilakukan uji coba dan analisis hasil uji coba soal 

dari 12 soal tipe A terdapat tujuh soal terkategori cukup dan lima 
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soal terkategori baik. Sedang untuk tipe B terdapat satu soal 

terkategori jelek, lima soal terkategori cukup, lima soal 

terkategori baik, dan satu soal terkategori baik sekali. 

d) Uji tingkat kesukaran 

Analisis tingkat kesukaran tiap butir soal digunakan 

persamaan:    

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
 

(Arikunto, 2012: 223) 

Keterangan: 

P  = indeks kesukaran 

B  = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Nilai yang diperoleh dari perhitungan diatas kemudian 

diinterpretasikan sesuai dengan interpretasi pada Tabel 1.6. 

Tabel 1.7. 

Klasifikasi Tingkat Kesukaran 

 

P  Klasifikasi Soal 

0,00 – 0,30 Sukar  

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah  

(Arikunto, 2012: 225) 

Setelah diuji coba dan dianalisis hasil uji coba soal 

didapatkan untuk soal tipe A, enam soal dengan kategori sukar 

dan enam soal dengan kategori sedang. Hasil uji coba untuk soal 

tipe B, enam soal kategori sukar, lima soal kategori sedang, dan 

satu soal kategori mudah. 
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8. Analisis data 

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu data hasil 

observasi , data hasil lembar kegiatan peserta didik, dan data hasil tes (pretest 

dan posttest). Berikut ini adalah pemaparannya: 

a. Analisis data hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran 

Pelaksanaan observasi dilakukan oleh observer untuk mengamati 

aktivitas peneliti dan peserta didik selama kegiatan pembelajaran dan 

mengamati keterlaksanaan model Problem Solving Laboratory. 

Keterlaksanaan tahapan-tahapan model tersebut dianalisis secara kuantitatif 

dan kualitatif berdasarkan hasil observasi.  

Adapun langkah-langkah selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung jumlah skor keterlaksanaan yang diperoleh, jika 

observer mengisi kolom dengan poin lima untuk kriteria sangat jelas 

dan terlaksana, empat untuk kriteria  jelas dan terlaksana, tiga cukup 

jelas dan terlaksana, dua kurang jelas dan terlaksana, satu tidak jelas 

dan terlaksana, 0 tidak terlaksana. 

2) Mengubah skor yang diperoleh ke dalam bentuk persentase dengan 

rumus di bawah ini: 

𝑁𝑃 =
𝑅

𝑆𝑀
𝑥100% 

(Purwanto, 2012: 102) 

Keterangan: 

NP  = nilai persen aktivitas guru atau siswa yang dicari atau 

diharapkan  

R  = skor mentah yang diperoleh  

SM  = skor maksimum ideal = 8 x 100 = 800 
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3) Menghitung persentase keterlaksanaan tahapan secara keseluruhan 

mengikuti perhitungan sebagai berikut: 

𝑁𝑃̅̅ ̅̅ =
𝑁𝑃1 + 𝑁𝑃2 + 𝑁𝑃3

3
 

4) Mengubah persentase yang diperoleh kedalam kriteria 

keterlaksanaan dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 1.8. 

Kriteria Keterlaksanaan Model Pembelajaran 

 

Rentang Nilai Klasifikasi 

< 55% Sangat kurang  

55% - 59% Kurang  

60% - 75% Cukup 

76% - 85% Baik 

86% - 100% Sangat baik 

(Purwanto, 2012: 103) 

5) Menyajikan hasil yang diperoleh ke dalam bentuk diagram atau 

grafik untuk mengetahui gambaran keterlaksanaan. 

Setelah mendapatkan persentase keterlaksanaan dari lembar observasi 

kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Analisis persentase setiap pertemuan 

2) Analisis persentase rata-rata dari seluruh pertemuan  

3) Menyimpulkan pertemuan yang memiliki persentase 

keterlaksanaan yang paling tinggi 

4) Mendeskripsikan secara kualitatif berdasarkan catatan observer. 

b. Analisis lembar kegiatan peserta didik 

Skor perolehan peserta didik setiap tahapan pembelajaran diketahui 

melalui lembar kegiatan peserta didik. Adapun langkah-langkah pengolahan 

data LKPD adalah sebagai berikut: 
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1) Memeriksa hasil pengerjaan LKPD. 

2) Menghitung rata-rata skor yang diperoleh peserta didik pada setiap 

pertanyaan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑁𝐴 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
100 

3) Menginterpretasikan rata-rata skor setiap pertanyaan dan rata-rata 

keseluruhan ke dalam kategori berikut: 

Tabel 1.9 

Kriteria Interpretasi Skor 
 

Skor (%) Interpretasi 

30-39 Gagal 

40-55 Kurang 

56-65 Cukup 

66-79 Baik 

80-100 Baik sekali 

     (Arikunto, 2012: 281) 

c. Analisis data hasil tes (pretest dan posttest) 

Peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik setelah 

diterapkannya model Problem Solving Laboratory pada pelaksanaan 

pembelajaran fisika materi fluida dinamis, dapat diketahui dengan: 

1) Penilaian 

Setiap tes keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi 

fluida dinamis ditetapkan pada skala 100 dengan rumus: 

𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 
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Berdasarkan data hasil tes keterampilan berpikir kritis, maka 

predikat pencapaian nilai tesnya disesuaikan dengan Tabel 9. berikut: 

Tabel 1.10. 

Predikat Pencapaian Nilai Tes 

 

Rentang nilai Interpretasi 

0 – 19 Gagal  

20 – 39 Kurang  

40 – 59 Cukup 

60 – 79 Baik 

80 – 100 Baik sekali 

Arikunto (2010: 245) 

2) Membuat hasil analisis tes keterampilan berpikir kritis 

Pengolahan tes keterampilan berpikir kritis pada materi fluida 

dinamis menggunakan nilai N-Gain (NG) dengan persamaan: 

pretestskormaksimalskor
pretestskorposttestskorNG


  

(Herlanti, 2006:  71) 

Nilai NG yang diperoleh kemudian diinterpretasikan pada Tabel 

10. berikut: 

Tabel 1.11. 

Nilai Gain dan Klasifikasinya 

 

Gain Kriteria 

g <0,3 Rendah 

0,7 > g ≥ 0,3 Sedang  

g ≥ 0,7 Tinggi 

(Hake, 1999: 1) 

Kemudian disajikan dalam bentuk diagram. 
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3) Pengujian hipotesis 

Prosedur yang akan ditempuh dalam menguji hipotesis ini yaitu 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel 

dan populasi yang telah dipilih merupakan data yang berdistribusi 

normal. Uji normalitas yang digunakan adalah  uji Chi Kuadrat (𝜒2), 

dengan rumus: 

𝜒2 =  ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=𝑙
 

 
(Sudjana, 2012: 145) 

Keterangan : 

𝜒2   : chi Kuadrat 

𝐸𝑖    : frekuensi ekspetasi (harapan) 

𝑂𝑖    : frekuensi observasi 

 

Langkah-langkah yang diperlukan adalah: 

(1) Menentukan jumlah kelas interval. Untuk pengujian normalitas 

dengan chi kuadrat ini, jumlah kelas interval ditetapkan = 6. Hal 

ini  sesuai dengan 6 bidang yang ada pada kurva normal baku. 

(2) Menentukan panjang kelas interval 

Panjang Kelas = 
dataterbesar dataterkecil

jumlahkelas


 

(3) Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi, sekaligus tabel 

penolong untuk menghitung chi kuadrat hitung. 

(4) Menghitung frekuensi ekspektasi. 



34 
 

 

(5) Memasukan nilai-nilai dalam tabel penolong, sehingga di dapat chi 

kuadrat. 

(6) Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat 

tabel. Dengan kriteria pengujian nilai Chi-Kuadrat adalah sebagai 

berikut. 

(1) Jika 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 ,  maka Ha diterima dan Ho ditolak (data 

berdistribusi normal). 

(2) Jika 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 > 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 ,  maka Ha ditolak dan Ho diterima (data 

tidak berdistribusi normal). 

(Subana, 2000: 126) 

b) Uji hipotesis 

Uji hipotesis dimaksudkan untuk menguji diterima atau 

ditolaknya hipotesis yang diajukan. Uji hipotesis dapat dilakukan 

dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Apabila data berdistribusi normal maka digunakan statistik 

parametris yaitu dengan menggunakan uji t. Adapun 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

(a) Menghitung harga thitung  menggunakan rumus: 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√
(𝑛 − 1)𝑠1

2 + (𝑛 − 1)𝑠2
2

(𝑛1 − 𝑛2) − 2
(

1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

(b) Mencari harga ttabel , dengan menggunakan rumus: 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑡 𝑑𝑘(𝛼) 
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(c) Membandingkan thitung dan ttabel,dengan ketentuan: 

- 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka Ho ditolak, Ha diterima 

- 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka Ho diterima, Ha ditolak 

       (Sugiyono, 2013: 138) 

(2) Apabila data terdistribusi tidak normal maka dilakukan 

dengan uji wilcoxon macth pairs test. 

T

TTz



 
Keterangan:

 
T= jumlah jenjang/ rangking yang terendah 

T

TTz



 

ó𝑇 =
√𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

24
 

dengan demikian,  

 

24
)12)(1(

4
)1(






nnn

nnTTz
T

T




 
Kriteria   

Zhitung> ZTabel maka H0 ditolak, H1 diterima 

Zhitung< ZTabel maka H0 diterima, H1 ditolak 

      

 (Sugiyono, 2013: 47) 

 


