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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan 

pendekatan kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah quasi 

experiment atau desain eksperimen semu. Sugiyono (2007: 77) menjelaskan 

quasi experiment atau eksperimen semu merupakan desain yang memiliki 

control, sehingga tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol 

variabel-variabel luar yang memperngaruhi pelaksanaan eksperrimen dan 

desain dikembangkan untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan 

kelompok control dalam penelitian. Menurut Suryabrata (2013: 92) 

penelitian eksperimen semu adalah untuk memperoleh informasi yang 

merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan 

eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan tidak memungkinkan untuk 

mengontrol dan/atau memanipulasi semua variabel yang relevan. 

Data yang diambil merupakan hasil dari kompetensi belajar siswa 

yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik tentang 

pembahaman mengenai kompetensi dasar menganalisis sifat komponen-

komponen aktif pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas pembelajaran berbantuan trainer 

komponen aktif terhadap peningkatan kompetensi belajar siswa kelas XI 

TOI di SMK Kristen 1 Klaten. 
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Desain penelitian ini, yaitu pre-experimental design dengan 

rancangan one group pretest-posttest design dikombinasikan dengan 

rancangan one-shot case study. Dalam penelitian ini, hanya menggunakan 

satu kelompok tanpa ada kelompok pembanding. Pre-experimental design 

menurut Arikunto (2013: 124) di dalam desain ini observasi dilakukan 

sebanyak 2 kali yang sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen. Tes 

yang dilakukan sebelum eksperimen disebut pre-test dan tes sesudah 

eksperimen disebut post-test. pre-experimental design digunakan untuk 

meneliti peningkatan kompetensi belajar siswa pada ranah kognitif. 

Rancangan one-shot case study menurut Arikunto (2013: 124) desain ini 

peneliti hanya mengadakan treatment satu kali yang diperkirakan sudah 

mempunyai pengaruh, kemudian diadakan post-test. Desain ini digunkana 

untuk meneliti peningkatan kompetensi belajar siswa pada ranah afektif dan 

psikomotorik. 

Menurut Sugiyono (2007: 74) desain one group pretest-posttest 

design digambarkan seperti berikut: 

Gambar 2. one group pretest-posttest design 
Pretest Treatment Postest 

O1 X1 O2 

 Keterangan: 

 O1 = Pre-test (tes awal sebelum dilakukan treatment) 

 X = Pemberian perlaukaun (treatment) 

 O2 = Post-test (tes akhir sesudah diberi perlakuan) 

Pada penelitian untuk mengetauhi peningkatan kompetensi belajar 

siswa pada ranah kognitif, desain one group pretest-posttest design 

dilakukan sebanyak 2 kali perlaukan dan 2 kali posttest. Dalam desain 
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penelitian ini, kelompok diuji dengan tes sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan pembelajaran berbantuan media trainer komponen aktif. 

Menurut Sugiyono (2007: 74) desain one-shot case study 

digambarkan seperti berikut:  

Gambar 3. one-shot case study 
Treatment Observasi 

X O 
Keterangan: 

 X = Pemberian perlaukaun (treatment) 

 O =  Observasi setelah treatment (dapat berupa post-test) 

Tujuan penelitian untuk mengetauhi peningkatan kompetensi belajar 

siswa pada ranah afektif dan psikomotorik dengan menngunakan desain 

one-shot case study. Dalam desain penelitian ini, kelompok diobservasi atau 

diberi posttest hanya sesudah diberi perlakuan pembelajaran berbantuan 

media trainer komponen aktif. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di SMK Kristen 1 Klaten yang 

berlokasi di Jalan Diponegoro, Gumulan, Klaten Tengah, Klaten. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada tanggal 28 September 2018 sampai 26 Oktober 

2018 dilakukan sesuai dengan jam pelajaran dasar listrik dan elektronika. 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X jurusan Teknik Otomasi 

Industri (TOI)  di SMK Kristen 1 Klaten tahun ajaran 2018/2019. Jurusan 

TOI kelas X mempunyai 1 kelas dengan jumlah siswa 14 anak. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

1. Kompetensi Belajar 

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang 

dikuasai dalam melakukan kebiasaan berpikir dan bertindak. Tolak ukur 

dalam pembelajaran ini terdiri dari ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Kompetensi belajar ranah kognitif mata pelajaran dasar listrik dan 

elektronika adalah penguasaan pengetahuan siswa terhadap kemampuan 

menganalisis komponen-komponen aktif. Kompetensi belajar ranah afektif 

mata pelajaran dasar listrik dan elektronika adalah penguasaan nilai-nilai 

yang dilakukan pada saat berpikir dan bertindak. Kompetensi belajar ranah 

psikomotorik mata pelajaran dasar listrik dan elektronika adalah 

penguasaan keterampilan siswa terhadap kemampuan merangkai rangkaian 

komponen-komponen aktif. 

2. Pembelajaran  

Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan model pembelajaran Scientific. Model pembelajaran saintifik 

adalah pembelajaran yang memberikan pemahaman kepada peserta didik 

dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan 

ilmiah. Prosedur pelaksanaan pembelajaran saintifik siswa yaitu mengamati 

dengan indra (mendengar, menyimak) penjelasan guru. Siswa mengajukan 

pertanyaan berkaitan dengan materi komponen aktif yang belum dipahami 

tentang informasi tambahan yang belum diketahui atau sebagai klarifikasi 

(menanya). Setelah paham siswa melakukan percobaan, mencari referensi 
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dari sumber lain, berdiskusi (mencoba). Siswa melakukan olah informasi 

yang sudah didapat berkenaan materi komponen aktif (menalar). Tahap 

akhir, siswa menyajikan laporan atau mempresentasikan dari proses 

mengamati sampai proses menalar. Bentuk hasil belajar bisa berupa tulisan, 

hasil praktikum maupun pertanyaan dari pengajar. 

3. Trainer Komponen Aktif 

Trainer merupakan suatu set peralatan berbentuk 3 dimensi yang 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk memudahkan 

penyampaian materi dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan 

siswa. Trainer Komponen Aktif merupakan media bantu siswa dalam 

melakukan kegiatan praktik pada kompetensi dasar menganalisis sifat 

komponen aktif. 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara bagi peneliti yang dapat 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. (Sudaryono dan Margono, 

2013: 29). Menurtu Sugiyono (2007: 137) Teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode tes dan observasi. 

a. Teknik tes 

Metode tes digunakan untuk mengukur aspek kompetensi kognitif 

siswa. Soal tes telah yang telah dibuat, diberikan kepada siswa yang 
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kemudian dikerjakan secara individu. Tes dilakukan pada awal sebelum 

diberi perlakuan (pre-test) digunakan untuk mengetahui penguasaan awal. 

terhadap materi dan setelah diberi perlakuan (post-test) digunakan untuk 

mengukur peningkatan setelah diberikan perlakuan. 

b. Lembar Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk 

mengamati aspek afektif dan aspek psikomotorik siswa. Dalam teknik 

pengumpulan data ini peneliti menggunakan instrumen lembar observasi 

yang meliputi instrumen penilaian aspek afektif siswa dan instrumen 

penilaian aspek psikomotorik siswa. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Penelitian ini terdapat dua instrumen penelitian meliputi instrumen 

tes yang digunakan untuk mengukur kompetensi belajar siswa ranah 

kognitif. Lembar observasi yang digunakan untuk mengukur kompetensi 

belajar siswa pada ranah afektif dan psikomotorik. Berikut penjelasan dari 

masing-masing instrumen tersebut. 

a. Instrumen Tes 

Instrumen tes merupakan instrumen yang digunakan untuk 

mengetahui pengetahuan yang dimiliki siswa. Pretest digunakan untuk 

mengukur kemampuan awal sebelum diberikan perlakuan, sedangkan 

posttest digunakn untuk mengukur kemampuan siswa setelah diberikan 

perlakuan. Soal pretest dan postets menggunakan soal piloihan ganda yang 

berjumlah 20 butir. Soal disuse berdasarkan kompetensi dasar menganalisis 
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sifat komponen-komponen aktif pada mata pelajaran dasar listrik dan 

elektronika. Kisi-kisi instrumen Pretest dan Posttest dapat dilihat pada tabel 

3. 

Tabel 3. Kisi-kisi instrumen pretest dan posttest 

No. Kompetensi Dasar Indikator Materi Butir Soal 

1. 
3.5 Menganalisis 
sifat komponen 
aktif 

Menganalisis 
sifat komponen 
aktif (Teori 
Semikonduktor, 
Dioda, LED, 
Transistor) 
 

Teori 
komponen 
aktif,, Dioda, 
LED, 
Transistor 

1, 2, 3, 4, 
8, 10 

Memecahkan 
kondisi kerja 
komponen aktif 
(Dioda, SCR, 
LED, Transistor 
 

5, 6, 7, 9, 
11, 13, 14, 
15, 17, 19 

Analisis 
rangkaian 
transistor NPN 
dan PNP 
sebagai saklar 
 

12, 16, 18, 
20 

 

b. Instrumen Lembar Observasi 

Instrumen lembar observasi terdapat 2 aspek yang diamati yaitu 

aspek afektif dan aspek psikomotorik siswa. Terdapat 7 indikator aspek 

afektif yang akan diamati, masing-masing indikator mempunyai kriteria 

keberhasilan yang sudah ditentukan. Sedangkan aspek psikomotor yang 

akan diamati terdapat 3 indikator, tiap indikator mempunyai sub-indikator 

masing-masing. Masing-masing komponen juga mempunyai kriteria 

keberhasilan yang sudah ditentukan. Kisi-kisi instrumen aspek afektif dan 

psikomotor dapat dilihat pada tabel  4 dan 5. 
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Tabel 4. Kisi-kisi instrument observasi kompetensi afektif 

Aspek Yang Diamati Indikator Jumlah Item 

Ranah afektif siswa 
dalam proses 
pembelajaran 

1. Jujur 1 item 

2. Disiplin 1 item 

3. Tanggung Jawab 1 item 

4. Santun 1 item 

5. Peduli 1 item 

6. Percaya Diri 1 item 

7. Tekun/ teliti 1 item 

 

Tabel 5. Kisi-kisi instrument penilaian psikomotorik 

Variabel Indikator Sub Indikator 
Jumlah 

Item 
Skor 

Kompetensi 
dasar 
Komponen 
aktif 

1. Persiapan Persiapan alat dan bahan 
Alat & bahan: Trainer 
komponen aktif, catu 
daya, mili amperemeter, 
voltmeter, multi meter, 
dan kabel jumper. 

1 Item 20% 

2. Proses a. Penggunaan alat ukur 

4 item 50% 

b. Ketepatan polaritas 
dalam merangkai 

c. Kerapian rangkaian 
d. Sikap kerja K3 
e. Waktu dalam 

merangkai 

3. Hasil 

a. Hasil pembacaan 
arus 

3 item 30% b. Hasil pembacaan 
tegangan 

c. Laporan ahkir 

  Jumlah bobot 100% 
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F. Validitas, Reabilitas Instrumen, dan Analisis Butir Soal 

1. Validitas Instrumen 

Validitas adalah sejauh mana perangkat instrumen evaluasi 

mengukur sesuai dengan keadaan yang dievaluasi. denagna kata lain, 

instrumen evaluasi diharuskan valid agar hasil yang diperoleh dari kegiatan 

evaluasi valid. Dalam penelitian ini validitas meliputi validitas isi dan 

validitas konstruk. Menurut Sugiyono (2012; 350) instrument yang berupa 

tes  harus memenuhi validitas konstruk dan isi, sedangkan untuk instrument 

non tes cukup memenuhi validitas konstruk saja. Validitas konstruk yang 

digunakan untuk menguji instrument tes dan nontes menggunakan pendapat 

ahli (Expert Judgment). 

Expert Judgment merupakan validitas kelayakan instrumen 

berdasarkan penilaian para ahli sesuai dengan bidamgmya. Expert 

Judgment dalam penelitian ini adalah dosen dari Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektro FT UNY. Dosen ahli menilai secara menyuluruh aspek instrument 

yang akan divalidasi. Hasil dari pengujian validitas dengan Teknik Expert 

Judgment yaitu instrument layak digunakan untuk penelitian dengan 

beberapa perbaikan sesuai saran dosen ahli. 

Untuk mendukung kualitas instrument tes maka dilakukan uji tes 

butir soal untuk instrumen kognitif dengan subyek siswa kelas XI TOI 

dengan meminjam jam pelajaran mata pelajaran lain. setelah dilakukan uji 

coba tes maka tahap selanjutnya adalah analisis butir soal. 
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Validitas isi yang digunakan untuk menguji instrumen tes kognitif 

berupa soal pilihan ganda menggunkan rumus korelasi product moment 

(Arikunto 2016; 85). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

𝑟
∑

(∑ )(∑ )
 

Keterangan: 
rxy = koefisien korelasi antara variable x dan variable y, dua variabel 

yang dikorelaksikan (x = x -�̅� dan y = y -𝑦). 

 ∑  = jumlah perkalian antara x dan y 

 x2 = kuadrat x 

 y2 = kuadrat y 

Nilai korelasi instrumen tes kognitif yang dinyatakan valid jika r 

hiitung > r tabel, sebaliknya instrumen tes kognitif dinyatakan tidak valid 

jika r hitung < r tabel. Uji terpakai instrumen tes kognitif dilakukan pada 19 

sampel penelitian mempunyai nilai koefisien (r table) 0,455 dengan α = 5%. 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas instrumen tes kognitif dengan 

bantuan program Microsoft Office Excel 2016 didapatkan 18 butir soal 

pilihan ganda memiliki nilai r hitung > r tabel dari 30 soal pilihan ganda. 

sehingga 18 butir soal tersebut dikatakan valid. 

2. Reabilitas Instrumen 

Reabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan dalam proses 

pengambilan data. menurut Arikunto (2016; 100) suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai tingkat kepercayaan tinggi jika tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap. Uji reabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus KR-

20. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:  



50 
 

𝑟 =
𝑛

𝑛 − 11

𝑆 − ∑ 𝑝𝑞

𝑆
 

 keterangan: 

 r1 = reabilitas tes secara keseluruhan 

 p = proporsi subyek yang menjawab item dengan benar 

 q = proporsi subyek yang menjawab item dengan saah (q =1-p) 

 ∑ 𝑝𝑞 = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

 n = banyaknya item 

 S = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians) 

Nilai korelasi instrumen tes dinyakatakn reliabel jika nilai r hitung > 

0,7 begitu juga sebaliknya jika r hitung < 0,7 maka instrumen tes dinyatakan 

tidak reliabel. Hasil uji dengan bantuan Microsoft Office Excel 2016 pada 

instrumen kognitif dengan jumlah soal 17 didapatkan hasil r hitung = 0,85. 

berdasarkan hasil hitung dapat dinyatakan bahwa instrumen tes kognitif 

tersebut reliabel. 

3. Analisis Butir Soal 

a. Indeks Kesukaran 

Indeks kesukaran butir soal dilakukan untuk mengetahui apakah 

suatu instrumen tes tersebut mudah atau sukar. tes yang baik adalah tes 

yang tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sukar. Tingkat kesukaran 

butir tes dihitung dengan perbandingan jumlah siswa yang menjawab 

benar dengan jumlah siswa keseluruhan. Rumus yang digunakan untuk 

menghitunh tingkat kesukaran adalah sebagai berikut: 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
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keterangan: 
P = Indeks Kesukaran 
B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 
JS = Jumlah seluruh siswa tes 
 

Tabel 6. Kategori Indeks Kesukaran Soal 
Nilai P Kategori 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 

(Arikunto, 2016; 223-225) 

Perhitungan Indeks Kesukaran dilakukan dengan menggunakan 

bantuan Microsoft Office Excel 2016. Hasil perhitungan dari 30 soal pilihan 

ganda terdapat 18 soal yang valid didapatkan hasil 5 soal masuk kedalam 

kategori mudah, 12 soal masuk kedalam kategori sedang dan 1 soal masuk 

kategori sukar. 

b. Daya Pembeda 

Menurut Arikunto (2016; 226) Daya pembeda soal adalah 

kemampuan sesuatu soal untuk membeda-bedakan antara siswa yang pandai 

(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). 

Rumus untuk menghitung daya pembeda soal adalah sebagai berikut: 

𝐷 =
𝐵

𝐽
−

𝐵

𝐽
= 𝑃 − 𝑃  

keterangan: 
J = jumlah peserta tes 
JA = banyaknya peserta kelompok atas 
JB = banyaknya peserta kelompok bawah 
BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan 

benar 
BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu 

dengan benar 
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PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 

Tabel 7. Kategori Indeks Daya Beda 
Nilai D Kategori 

0,00 – 0,20 Jelek (poor) 

0,21 – 0,40 Cukup (satistifactory) 

0,41 – 0,70 Baik (good) 

0,70 – 1,00 Baik Sekali (excellent) 

(Arikunto, 2016; 228-232) 

Perhitungan Daya Pembeda dilakukan dengan menggunakan 

bantuan Microsoft Office Excel 2016. Hasil perhitungan dari 30 soal pilihan 

ganda terdapat 18 soal yang valid didapatkan hasil 2 soal masuk kedalam 

kategori jelek, 10 soal masuk kedalam kategori cukup, dan 6 soal masuk 

kategori baik 

G. Teknik Analisis Data 

1. Observasi 

Analisis data yang digunakan untuk ranah afektif dan psikomtorik 

siswa yaitu menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Berikut 

ini merupakan langkah-langkah teknik analisis data pada ranah afektif. 

a. Memberikan skor pada masing-masing indikator aspek afektif siswa 

yang diamati. 

b. Menjumlahkan skor yang diperoleh dari tiap komponen. 

c. Menghitung nilai rata-rata. 
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Analisis data yang digunakan untuk ranah psikomotor dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Memberikan skor pada setiap komponen aspek psikomotor yang 

diamati. 

b. Menjumlahkan perolehan skor dari setiap komponen. 

c. Menghitung nilai rata-rata (mean) dengan rumus sebagai berikut. 

𝑀𝑒 =  
Ʃ𝑥𝑖

𝑛
 

Keterangan: 
𝑀𝑒  = Nilai rata-rata 
Ʃ𝑥𝑖  = Jumlah nilai setiap komponen aspek psikomotor 
𝑛   = Jumlah siswa 

2. Tes 

Analisis tes yang digunakan untuk mengukur aspek kognitif siswa 

adalah teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Teknik analisis dengan 

menentukan nilai rata-rata kelas dan presentase keberhasilan belajar. Nilai 

rata-rata kelas dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

𝑀𝑒 =  
Ʃ𝑥𝑖

𝑛
 

Keterangan: 
𝑀𝑒  = Nilai rata-rata 
Ʃ𝑥𝑖  = Jumlah nilai tes 
𝑛  = Jumlah siswa 

 
Setelah itu untuk menghitung presentase keberhasilan belajar 

dihitung menggunakan rumus sebgai berikut. 
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𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 (%) =  
Ʃ𝑛𝑖

Ʃ𝑛𝑜
𝑥 100% 

Keterangan: 
Ʃ𝑛𝑖 = jumlah siswa yang memenuhi KKM 
Ʃ𝑛𝑜 = Jumlah seluruh siswa 

3. Uji Wiloxcon 

Penelitian  efektifitas pembelajaran berbantuan media trainer 

komponen aktif dapat diketahui dengan membandingkan nilai sebelum 

diberi peralukan dengan nilai sesudah diberi perlakuan. Oleh karena itu, 

apabila nilai sesudah diberi perlakuan menunjukkan skor lebih tinggi 

daripada nilai sebelum diberi perlakuan. Maka, pembelejaran berbantuan 

media trainer komponen aktif dapat dikatakan efektif. 

Untuk mengetahui tingkat signifikan pada penelitian ini digunakan 

uji Wilcoxon. Menurut Sundayana (2015: 129) Uji ini digunakan untuk 

menguji signifikansi hipotesis perbandingan dua sampel yang saling 

berkorelasi bila persyaratan distribusi normal tidak terpenuhi; atau jika data 

yang diolah termasuk kelompok data berbentuk ordinal .  

Pengambilan keputusan dengan taraf signifikansi 0,05 dengan 

kriteria hipotesis diterima apabila Whitung < Wtabel. Perhitungan peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS 23.0 sehingga dasar pengambilan 

keputusan jika probabilitas Asymp.Sig (2-tailed) < 0,05 maka pembelajaran 

dikatakan efektif, jika probabilitas Asymp.Sig (2-tailed) > 0,05 maka 

pembelejaran dikatakan tidak efektif. 
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4. Uji Gain 

Perhitungan gain ternormalisasi digunakan untuk mendapatkan hasil 

belajar siswa sebelum dan sesudah dilakukannya perlakuan. Besarnya 

peningkatan sebelum dan sesudah pembelajaran dihitung dengan rumus 

gain ternormalisasi (normalized gain) yang dikembangkan oleh Hake 

(1999) sebagai berikut: 

𝐺𝑎𝑖𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 (𝑔) =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠
 

Katergori gain (g) yaitu: 
Nilai Gain ternormalisasi Interpretasi 

-1,00 ≤ g < 0,00 Terjadi penurunan 
g = 0,00 Tetap 

0,00 < g < 0,30 Rendah 
0,30 ≤ g < 0,70 Sedang 
0,70 ≤ g ≤ 1,00 Tinggi 

(Sundayana, 2015: 151) 


