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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Lokasi dan Subjek Populasi/Sampel 

1. Lokasi Penelitian 

Peneliti menetapkan lokasi penelitian di wilayah Desa Klayan, Kecamatan 

Gunung Jati Kabupaten Cirebon. 

2. Subjek Populasi/Sampel Penelitian 

a. Populasi Penelitian 

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang 

telah ditetapkan (Nazir, 2011, hlm. 271).Populasi dalam penelitian ini adalah 

kemampuan membaca pemahaman dalam bahasa Inggris semua peserta didik 

kelas V Sekolah Dasar Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon tahun 

pelajaran 2013/2014. 

b. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi dan dapat mewakili 

populasi.Sampel dalam penelitian yakni kemampuan membaca pemahaman 

bahasa Inggris peserta didik kelas VA SD Negeri 2 Klayan di wilayah Desa 

Klayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon tahun pelajaran 

2013/2014.SD Negeri 2 Klayan beralamat di Jl. Kianti No. 29 Kecamatan Gunung 

Jati Kabupaten Cirebon. 

Untuk penelitian, peneliti mengambil sampel kelas VA sebanyak 24 

peserta didik. Data sampel dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 

Data Kelas VA SD Negeri 2 Klayan 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki (L) 15 

2. Perempuan (P) 9 

Total 24 
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B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Pre-Eksperimental 

One-GroupPretest-Posttest Design.Alasan peneliti memilih desain ini karena 

masih banyak variabel-variabel luar yang berpengaruh terhadap variabel dependen 

dalam penelitian yang sulit dikendalikan (dikontrol). Berikut gambaran Pre-

Eksperimental One-Group Pretest-Posttest Design: 

 

 

 

Gambar 3.1 
One-GroupPretest-Posttest Design 

Keterangan: 

O1= Nilai pre-test (sebelum diberi perlakuan) 

X    = Perlakuan (treatment), yaitu penggunaan teknik Schema Chart. 

O2= Nilai post-test (setelah diberi perlakuan) 

Dengan desain ini, pengaruh dari perlakuan berupa teknik Schema Chart 

pada kelas eksperimen dilihat dari perbandingan nilai pre-test dan post-test tanpa 

dibandingkan dengan kelas kontrol. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen.“Metode eksperimen merupakan metode penelitian untuk mencari 

pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain dengan kontrol yang ketat” 

(Sedarmayanti & Hidayat, 2002, hlm. 33). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan salah satu bentuk desain eksperimen yakni Pre-Eksperimental One-

Group Pretest-Posttest Design. 

Pada desain ini, hanya terdapat kelas eksperimen tanpa adanya kelas 

kontrol sebagai perbandingan kelas.Aspek yang dibandingkan adalah variabel 

independen atau variabel bebas sebelum perlakuan atau treatment(pre-test) dan 

sesudah perlakuan (post-test). 

 

 

O1 X      O2 

Pre-test TreatmentPost-Test 
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D. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari variabel diperlukan untuk memperjelas fokus 

penelitian.Variabel adalah ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa, yang dapat 

diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif (Sudjana, 2011, hlm. 23). Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini yakni perlakuan atau treatment berupa 

teknik pembelajaranSchema Chart yangmerupakan suatu teknik berupa langkah-

langkah dengan fokus utama mengaktifkan skema peserta didik dengan bantuan 

media bagan sebagai media visual. Pengaktifan skema dilakukan dengan 

mengaitkan pengetahuan awal peserta didik dengan topik pada teks bacaan.Dalam 

penggunaan teknik ini, langkah-langkah atau kegiatan dalam membaca menjadi 

menyenangkan bagi peserta didik karena mereka dituntut serta dibimbing untuk 

aktif memberikan pernyataan-pernyataan dan tanggapan terkait topik pada teks 

bacaan yang relevan dengan pengetahuan awal (skema) mereka.  

b. Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan membaca 

pemahaman dalam pembelajaran Bahasa Inggris.Membaca pemahaman atau 

membaca lanjut melibatkan skemata pembaca untuk menyusun makna-makna 

dalam bacaan. Membaca pemahaman merupakan suatu proses untuk menggali 

pesan dari bacaan dengan mengaitkan ide pokok dalam teks dengan pengetahuan 

awal pembaca. Dengan adanya pengaitan tersebut, informasi yang diperoleh 

pembaca dari teks bacaan akan disimpan dalam ingatan jangka panjang mereka.  
 

E. Instrumen Penelitian 

“Instrumen atau alat pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam suatu penelitian” (Djaali & Muljono, 2007, hlm. 

59).Instrumen dalam penelitian ini adalah berupa tes.Tes merupakan salah satu 

bentuk pengukuran secara objektif terhadap kemampuan, keterampilan, bakat, 

atau intelegensi yang berupa sederetan pertanyaan atau latihan.Untuk 

mengumpulkan data sebagai hasil pengukuran kemampuan membaca pemahaman 
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maka digunakan bentuk tes Benar-Salah (True-False) dan Cloze Test. Soal True-

False terdiri atas 10 nomor, dan soal Cloze Test terdiri atas 5 nomor. Soal 

disajikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang memiliki persamaan makna 

dengan informasi dalam teks bacaan.  

Selain tes, instrumen yang digunakan adalah teks bacaan. Teks 

bacaandalam kegiatan membaca pemahaman dalam penelitian ini adalah teks 

deskriptif pendek yang disesuaikan dengan kemampuan perolehan bahasa peserta 

didik kelas V Sekolah Dasar. Instrumen soal tes dan teks deskriptif terlampir. 
 

F. Proses Pengembangan Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas Instrumen 

Pengujian validitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan gambaran 

sejauh mana instrumen tersebut mengukur apa yang mesti diukur. Nilai validitas 

ini akan menentukansejauh mana tujuan pengukuran tercapai yang akan 

berpengaruh terhadap ketepatan data penelitian. Validitas instrumen terdiri dari 

validitas logis dan validitas empiris. 

a. Validitas Logis 

Validitas logis adalah validitas berdasarkan kesesuaian antara indikator 

dengan butir instrument yang dapat berupa validitas isi (content validity), validitas 

konstruk (construct validity), dan validitas perwajahan (face validity).Validitas 

logis yang berkaitan dengan kurikulum termasuk ke dalam validitas isi. 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa tes, sehingga 

pengujian dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi 

pelajaran yang telah diajarkan (Sugiyono, 2013, hlm. 129).Hal ini disebut 

pengujian validitas isi, yang dapat dibantu menggunakan kisi-kisi instrumen. Kisi-

kisi instrumen mengandung variabel yang diteliti, indikator yang akan diukur 

berdasarkan definisi operasional dari variabel, dan  nomor butir (item) pertanyaan 

atau pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator. Penentuan indikator 

didasarkan pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang dikaitkan 

dengan aspek-aspek kemampuan membaca pemahaman sebagai acuan dalam 
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pembuatan butir pertanyaan. Aspek-aspek tersebut dipilih berdasar instrumen tes 

yang digunakan, yakni: 

1. Dapat mengidentifikasi pokok pikiran teks. 

2. Dapat mengidentifikasi informasi yang disajikan teks secara eksplisit 

(tersurat) maupun implisit (tersirat). 

3. Dapat menunjukan kepemahaman terhadap kosakata. 

4. Dapat menunjukan kepemahaman terhadap struktur gramatikal. 

Berdasarkan pemaparan aspek yang dipilih sebagai acuan, ditentukan 

indikator pembelajaran yang ditunjukkan oleh tabel berikut. 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Butir Soal Berdasarkan Indikator 

Indikator Butir soal Nomor Soal 
Aspek 

1 2 3 4 
Memahami teks bacaan mengenai benda-benda 
di lingkungan peserta didik. 

(True-False) 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 

x x x  

Memahami tenses yang digunakan dalam 
bacaan. 

(Cloze Test) 
1, 2, 3, 4, 5 

   x 

 

Setelah penentuan indikator pembelajaran, dibuat instrumen berupa teks 

dan tes yang sesuai. Berikut tabel bobot skor dari instrumen tes. 

Tabel 3.3 

Bobot Skor Butir Soal 

 Butir Soal Bobot Skor 

I 10 1 10 

II 5 1 5 

Jumlah 15  15 

 

b. Validitas empiris 

Validitas empiris adalah validitas yang diperoleh berdasarkan uji coba di 

lapangan untuk melihat konsistensi butir dengan kemampuan responden.Caranya 

dengan melihat koefisien korelasi antara skor butir dengan skor responden.Banyak 

macam koefisien korelasi yang dapat digunakan.Hal tersebut tergantung kepada 

jenis data yang dikorelasikan. 
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Karena jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes Betul-

Salah (True-False) dan tes Cloze Test, maka korelasi yang tepat adalah korelasi 

poin-biserial.Adapun rumusnya adalah: 
 

��� = �� −	��	
 �� 

Keterangan: 

rpb   = korelasi poin biserial 

Mp  = Rerata skor responden yang menjawab betul pada butir i 

Mq  = Rerata skor responden yang menjawab salah pada butir i 

p    = Proporsi responden yang menjawab betul pada butir i 

q    = Proporsi responden yang menjawab salah pada butir i 

Butir dikatakan valid atau tidak dapat dengan cara membandingkannya 

dengan rtabel. Apabila rhitung (rpb) lebih besar daripada rtabel maka butir tersebut 

valid, dan sebaliknya. 

Cara lain adalah dengan transformasi r ke t sehingga validitasnya diuji 

dengan uji t yang rumusnya:  

� = �√� − �� − ��  

(Riduwan, 2008, hlm. 98) 

Keterangan: 

�  =Nilai t hitung 

r  = Koefien korelasi 

n = Jumlah data 

 

Jika  thitung kurang dari sama dengan t tabel(α,db), maka soal tidak valid. 

Sebaliknya, jika t hitung lebih dari t tabel(α,db) maka soal dinyatakan valid dan dapat 

digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya, interpretasi tingkat validitas 

instrumen menggunakan klasifikasi koefisien validitasmenurut Sugiyono (2013, 

hlm.184) yang dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut. 
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Tabel 3.4 

Klasifikasi Interpretasi Koefisien Korelasi Validitas 

Koefisien Korelasi Interpretasi 
0,00–0,199 Sangat rendah 
0,20- 0,399 Rendah 
0,40- 0,599 Sedang 
0,60- 0,799 Kuat 
0,80 -1,000 Sangat kuat 

 

Berdasarkan tabel 3.4 tersebut, data dari hasil perhitungan pengujian 

validitas instrumen di SD Negeri Layungsari dan SD Negeri Gunungpereng 4 

diinterpretasikan yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut. 

Tabel 3.5 

Interpretasi Koefisien Korelasi dan Validitas Butir Instrumen 

Nomor 
Soal 

Nilai rpb thitung t tabel Keterangan 

1 0,56 6,07 1,67 Korelasi sedang/ Valid 
2 0,43 3,99 1,67 Korelasi sedang/ Valid 
3 0,32 2,65 1,67 Korelasi rendah/ Valid 
4 0,35 3,02 1,67 Korelasi rendah/ Valid 
5 0,53 5,56 1,67 Korelasi sedang/ Valid 
6 0,45 4,21 1,67 Korelasi sedang/ Valid 
7 0,34 2,95 1,67 Korelasi rendah/ Valid 
8 0,47 4,59 1,67 Korelasi sedang/ Valid 
9 0,67 9,28 1,67 Korelasi kuat/ Valid 
10 0,26 2,15 1,67 Korelasi rendah/ Valid 
1 0,30 2,53 1,67 Korelasi rendah/ Valid 
2 0,41 3,68 1,67 Korelasi sedang/ Valid 
3 0,53 5,53 1,67 Korelasi sedang/ Valid 
4 0,30 0,27 1,67 Korelasi rendah/ Valid 
5 0,44 4,06 1,67 Korelasi sedang/ Valid 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat soal dengan interpretasi korelasi 

rendah ada 6, korelasi agak rendah ada 8, dan korelasi cukup ada satu. Namun 

demikian, dari hasil uji validitas (Uji-t) seluruh soal dinyatakan valid. 
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2. Uji Reliabilitas Instrumen  

Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui keajegan atau kekonsistenan 

suatu instrumen. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan secara eksternal maupun 

internal (Sugiyono, 2013, hlm. 130). Untuk pengujian reliabilitas instrumen secara 

internal dapat dilakukan dengan menganalisis butir-butir yang ada pada instrumen 

dengan teknik tertentu, di antaranya teknik belah dua (Split Half), kesejajaran 

(parallel), Alpha Conbach, KR-20, KR-21, dan lain-lain. 

Karena dalam penelitian ini instrumen berbentuk Betul-Salah (True-

False), maka koefisien reliabilitas yang tepat adalah menggunakan koefisien 

korelasi dengan teknik KR-20 dengan rumus sebagai berikut: 
 

ΡKR20 = ���� �1 −	∑ ��	��	����� ! 

 

Keterangan: 

ρKR20 = korelasi KR-20 (r dengan teknik Kuder-Richardson 20) 

k        = banyak butir tes 

pj= proporsi responden yang menjawab benar pada butir j. 

pj= proporsi responden yang menjawab salah pada butir j. 

σ       = simpangan baku skor keseluruhan. 

Perolehan r11kemudian ditransformasi ke thitung = 
�√������� . Selanjutnya,  thitung 

dibandingkan dengan ttabel. Jika thitung kurang dari sama dengan ttabel maka 

instrumen tidak reliabel dan tidak dapat digunakan untuk penelitian. Sebaliknya, 

jika thitung lebih dari ttabel maka instrumen reliabel dan dapat digunakan untuk 

penelitian. Selanjutnya, interpretasi koefisien korelasi menggunakan klasifikasi 

koefisien menurut Sugiyono (2010, hlm.184) sebagaimana pada tabel 3.4 

sebelumnya.  

Berdasarkan perhitungan diperoleh data r11 sebesar 0,59. Setelah 

ditransformasi ke t diperoleh thitung = 3,26; sedangkan ttabel = t(0,05;14) sebesar 1,76. 

Karena thitung lebih besar dari ttabel  maka instrumen dinyatakan reliabel dengan 

interpretasi korelasi sedang. 
 



34 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan 

sendiri data tersebut sehingga diperoleh data atau sumber primer.Sumber primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data 

(Sugiyono, 2013, hlm. 137).Teknik pengumpulan datayang digunakan peneliti 

adalah dengan teknik tes dan teknik dokumentasi. 

1. Tes 

Metode pengumpulan data yang pertama yakni metode tes, sehingga 

instrumen yang digunakan adalah tes atau soal tes. Soal tes terdiri dari banyak 

butir tes (item) yang masing-masing mengukur satu jenis variabel. Metode ini 

digunakan karena dapat mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atupun 

prestasi (Arikunto, 2013). Tujuan metode tes dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh data skor hasil belajar peserta didik dari kegiatan membaca 

pemahaman dalam pembelajaran bahasa Inggris. 

Tes ini diberikan saat kelas eksperimen belum diberi perlakuan (pre-

test)dan setelah kelas eksperimen diberi perlakuan (post-test). Tes yang diujikan 

pada pre-test maupun post-testadalah sama. Hasil dari tes tersebut akan menjadi 

acuan untuk menarik kesimpulan dan membuktikan hipotesis peneliti. Tes berupa 

tes tertulis dalam bentuk Benar-Salah atau (True-False) dan Cloze Test. 

2. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2013, hlm. 274), “metode dokumentasi, yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan  sebagainya.”Jadi, 

data yang diperoleh berupa benda-benda tertulis seperti dokumen atau catatan 

ataupun benda atau simbol-simbol. Pada penelitian ini dokumentasi yang 

dikumpulkan berupa data-data seperti daftar peserta didik kelas VA, profil 

sekolah, serta foto pelaksanaan penelitian.  

 

H. Analisis Data 

Setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka selanjutnya 

diperlukan kegiatan analisis data.Kegiatan dalam analisis data adalah 



35 

 

mengelompokkan data, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2013, hlm. 147).Analisis data dalam 

penelitian kuantitatif ini yakni menggunakan statistik. 

1. Analisis statistik 

Dalam kegiatan menganalisis terdapat beberapa langkah atau teknik yang 

dilakukan. Dalam penelitian kuantitatif pre-eksperimen ini digunakan dua macam 

teknik analisis statistik yakni teknik analisis deskriptif dan analisis inferensial. 

a. Analisis statistik deskriptif 

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberi deskripsi serta gambaran 

umum dari variabel untuk menjawab rumusan masalah pertama yakni bagaimana 

kemampuan membaca pemahaman dalam pelajaran bahasa Inggris peserta didik 

kelas V SD yang pembelajarannya menggunakan teknik Schema Chart. 

Pendeskripsian dapat berupa tabel distribusi frekuensi, histogram, rerata, 

dan simpangan baku. Data diperoleh dari hasil pre-test dan post-test. Maksud 

penghitungan dan pengolahan data adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan 

membaca pemahaman peserta didik sebelum dan sesudah pemberian treatment. 

Deskripsi hasil penelitian diperoleh dari analisis skor perolehan pre-test dan post-

test dengan menentukan kategori skor tersebut. Untuk keperluan penentuan 

kategori berpatokan pada interval kategori hasil belajar menurut Rahmat dan 

Solehudin (2006, hlm.65) sebagai berikut. 

Tabel 3.6 

Rambu-Rambu Interval Kategori Hasil Belajar 

No. Rambu-Rambu Interval Nilai Kategori 
1. X≥ #$ideal + 1,5 Sideal Sangat Tinggi 

2. #$ideal + 0,5 Sideal ≤X < #$ideal +1,5 Sideal Tinggi 

3. #$ideal - 0,5 Sideal ≤X < #$ideal +0,5 Sideal Sedang 

4. #$ideal - 1,5 Sideal ≤X < #$ideal -0,5 Sideal Rendah 

5. X≤ #$ideal - 1,5 Sideal Sangat Rendah 

 Keterangan. #$ideal =	 �'Xideal; Sideal=	 �(#$ideal 
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Nilai ideal (Xideal) pada pre-test dan post-test = 15, maka #$ideal = 7,5. Dan 

nilai Sideal = 2,5. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, interval kategori untuk 

kemampuan membaca pemahaman bahasa Inggris kelas V Sekolah Dasar dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.7 

Interval Kategori Kemampuan Membaca Pemahaman 

No. Rambu-Rambu Interval Nilai Kategori 
1. X≥ 11, 25 Sangat Tinggi 
2. 8,75 ≤X < 11,25 Tinggi 
3. 6,35 ≤X < 8,75 Sedang 
4. 3,85 ≤X < 6,35 Rendah 
5. X≤ 3,85 Sangat Rendah 

 

Untuk melengkapi deskripsi atau gambaran dari tingkat kemampuan 

membaca pemahaman bahasa Inggris peserta didik dilakukan perhitungan gain 

ternormalisasi antara data pre-test dan post-test. Perhitungan gain ternormalisasi 

(g) dilakukan pada penelitian dengan hasil kemampuan awal yang berbeda, dan 

juga dalam penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca 

pemahaman sebelum dan sesudah perlakuan. Besarnya peningkatan tersebut 

dihitung dengan rumus gain ternormalisasi yang dikembangkan oleh Hake (dalam 

Sundayana, 2014, hlm.151) berikut. 

Gain ternormalisasi (g) = 
0�12	�10
30�0�12	�23
300�12	45367�0�12	�23
30  

Sedangkan kategori gain ternormalisasi (g) menurut Hake yang (dalam 

Sundayana, 2014, hlm.151) yang dimodifikasi oleh penulis adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3.8 

Kategori Gain Ternormalisasi (g) 

Nilai Gain Ternormalisasi (g) Interpretasi 
g <0,00 terjadi penurunan 
g = 0,00 tidak terjadi peningkatan 
0,00< g ≤ 0,30 rendah 
0,30 < g ≤ 0,70 sedang 
0,70 < g ≤ 1,00 tinggi 
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b. Analisis statistik inferensial  

Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah apakah terdapat pengaruh 

penggunaan teknik “Schema Chart” terhadap kemampuan membaca pemahaman, 

sekaligus menguji hipotesis maka digunakan analisis inferensial. Syarat (asumsi 

dasar) penggunaan statistik parametris adalah: (1) Sampel diambil dari populasi 

yang berdistribusi normal; (2) Sampel diambil secara random; dan untuk uji 

kesamaan dua rerata atau lebih ditambah (3) Varian kelompok bersifat homogen. 

Untuk itu perlu diuji asumsi dasar terlebih dahulu, terutama asumsi pertama dan 

ketiga. 

 

2. Uji asumsi dasar 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui data sampel yang akan 

dianalisis berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Hal ini perlu 

dilakukan sebagai ketentuan uji statistik yang selanjutnya. Apabila diketahui data 

berdistribusi normal maka digunakan statistik parametris,sedangkan apabila 

diketahui data berdistribusi tidak normal maka digunakan statistik non-parametris. 

Dalam penelitian ini perhitungan uji kenormalan data sampel 

menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov. Teknik ini dapat digunakan untuk 

data tunggal atau data frekuensi tunggal dan bukan data frekuensi kelompok 

(Supardi, 2013, hlm. 134). Perhitungan dimulai dengan menetapkan nilai 

signifikansi (α) = 0,05 dengan hipotesis yang akan diuji: 

H0: Data tidak berdistribusi normal, melawan 

Ha : Data berdistribusi normal  

dengan kriteria pengujian: 

Tolak H0jika nilai peluang signifikansi (p) ≥ 0,05 

Terima H0jika nilai peluang signifikansi (p) < 0,05 

Jadi, apabila nilai peluang signifikansi (p)≥0,05 dapat disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai peluang signifikansi (p) < 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya 

perhitungan akan dibantu dengan program komputer SPSS 16.0. 
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b. Uji homogenitas 

Sedangkan uji homogenitas adalah untuk mengetahui apakah varian dua 

kelompok data atau varian populasi homogen atau heterogen. Apabila salah satu 

data tidak berdistribusi normal maka uji ini tidak perlu dilakukan. Perhitungan uji 

homogenitas menggunakan Uji F dengan gambaran rumus: 

8 = 	�'	'' 
Ho : 	�' = 	''   (Varians kedua kelompok homogen) 

Ha : 	�' ≠ 	''   (Varians kedua kelompok tidak homogen) 

Keterangan: 

F= Fisher 

S1
2= varians terbesar 

S2
2= varians terkecil 

Selanjutnya antara Fhitungdibandingkan dengan Ftabel. Jika Fhitung lebih besar 

dari  Ftabel maka kelompok data homogen. Sebaliknya, jika Fhitung lebih kecil dari  

Ftabel maka kelompok data tidak homogen atau heterogen. Adapun langkah 

menghitung yakni: 

1) Hitung nilai varians kelompok data 

2) Bandingkan nilai varians kelompok data 

3) Tentukan nilai varians yang paling besar dan paling kecil 

4) Fhitungmerupakan pembagian dari varians terbesar dengan varians terkecil. 

 

c. Uji hipotesis statistik 

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas sebagai prasyarat untuk 

menguji hipotesis, maka dilakukan uji hipotesis itu sendiri.Apabila dari pengujian 

sebelumnya diketahui bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

dan variannya homogen maka statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis 

adalah statistik parametris, sedangkan apabila ternyata data berdistribusi tidak 

normal dan heterogen maka digunakan statistik non-parametris. 

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah “terdapat pengaruh 

penggunaan teknik pembelajaran Schema Chart terhadap kemampuan membaca 
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pemahaman dalam bahasa Inggris peserta didik SD kelas V di SD Klayan 

Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon”.Untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh dapat dilihat dari ada tidaknya perbedaan.Penggunaan teknik 

pembelajaran Schema Chart dikatakan memiliki pengaruh terhadap kemampuan 

membaca pemahaman dalam bahasa Inggris apabila terdapat perbedaan hasil 

belajar berupa skor antara sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) 

pembelajaran.Adanya pengaruh secara tegas dapat dinyatakan apabila rerata skor 

hasil post-test lebih baik daripada rerata skor pre-test. 

Untuk kepentingan pengujian hipotesis statistik penelitian mengenai 

pengaruh penggunaan Schema Chart terhadap kemampuan membaca pemahaman 

dalam pembelajaran bahasa Inggris peserta didik kelas V Sekolah Dasar dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

H0    : µ1 ≥ µ2 

H1    : µ1< µ2 

Dimana: 

µ1 : Rarata skor hasil pre-test. 

µ2 : Rerata skor hasil post-test. 

µ1 adalah kemampuan membaca pemahaman pada pembelajaran Bahasa 

Inggris sebelum digunakan teknik Schema Chart. Sedangkan µ2 adalah 

kemampuan membaca pemahaman pada pembelajaran Bahasa Inggris setelah 

digunakan teknik Schema Chart. 

Jadi, apabila µ1lebih dari sama dengan µ2 maka H0diterima yang berarti 

tidak ada pengaruh dari penggunaan teknik Schema Chart terhadap kemampuan 

membaca pemahaman bahasa Inggris. Sedangkan apabila µ1kurang dari µ2 maka 

H0 ditolak yang berarti ada pengaruh dari penggunaan teknik Schema Chart 

terhadap kemampuan membaca pemahaman bahasa Inggris. 

Pengujian hipotesis statistik dalam penelitian ini menggunakan uji statistik 

paired t-test (t berpasangan). Uji ini bertujuan untuk membandingkan kemampuan 

membaca pemahaman peserta didik sebelum dan setelah diberikan treatment 

berupa pembelajaran dengan teknik Schema Chart. Uji ini untuk mengetahui 

adanya pengaruh dari treatment yang diberikan, dengan rumus sebagai berikut: 
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� = �9
: ∑; 5<	(<��)

 

Keterangan: 

Md = mean dari deviasi (d) antara post-test dan pre-test 

xd = perbedaan deviasi dengan mean deviasi 

n = banyaknya subjek 

df = n-1 
 

Perlu ditentukan hasil tes rata-rata terlebih dahulu dengan rumus: 

�9 = ∑9?  

Keterangan: 

Md = mean dari deviasi (d) antara post-test dan pre-test 

∑9 = jumlah selisih (gain) skor post-test terhadap skor pre-test 

n = banyaknya subjek 

 

Sedangkan bila data yang diuji berdistribusi tidak normal maka dilakukan 

pengujian menggunakan uji non-parametrik Wilcoxon. Uji ini dilakukan untuk 

membandingkan data hasil pre-test dan post-test. Dengan uji ini dapat diketahui 

apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil pre-test dan post-test sehingga diketahui 

pula pengaruh penggunaan teknik Schema Chart terhadap kemampuan membaca 

pemahaman.Berikut gambaran rumus z dalam Wilcoxon. 
 

@	 = 	A − BCDC  

Dimana T = Jumlah jenjang/rangking yang kecil. 

 

Dengan 
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BC = ?	(? + 1)4  

 

DC = G?	(? + 1)(2? + 1)24  

(Sugiyono, 2012, hlm. 136) 

Keterangan: 

z = hasil uji Wilcoxon 

n = jumlah data sampel 

Perhitungan dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS 16.0. 

Untuk kepentingan pengujian hipotesis statistik penelitian dengan taraf 

signifikansi α = 0,05 dapat dinyatakan sebagai berikut. 

H0 :tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil pre-test dan hasil post-test 

kemampuan membaca pemahaman bahasa Inggris. 

H1: terdapat perbedaan rata-rata hasil pre-test dan hasil post-test kemampuan 

membaca pemahaman bahasa Inggris. 

dengan kriteria pengujian pada program SPSS 16.0 sebagai berikut: 

Tolak H0jika nilai peluang signifikansi (p) < 0,05  

Terima H0Jika nilai peluang signifikansi (p) > 0,05  

Jadi, jika nilai peluang signifikansi (p) yang diperoleh dari tabel pengujian 

Wilcoxon kurang dari taraf signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05 maka tidak 

terdapat perbedaan skor hasil belajar antara sebelum dengan sesudah sampel 

diberi perlakuan. Sebaliknya, jika nilai peluang signifikansi (p) yang diperoleh 

dari tabel pengujian Wilcoxon lebih dari taraf signifikansi sebesar 0,05 maka 

terdapat perbedaan skor hasil belajar antara sebelum dengan sesudah sampel 

diberi perlakuan. Dengan begitu, terdapat pengaruh dari penggunaan teknik 

Schema Chart pada peserta didik kelas V Sekolah Dasar terhadap kemampuan 

membaca pemahaman mereka. 


