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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Variable Penelitian 

Variable merupakan ciri-ciri atau gejala-gejala dari sesuatu yang dapat diukur 

secara kualitatif atau kuantitafif. Secara teoritis Hatch dan Farhady (Sugiyono, 

2010:38) mengemukakan bahwa “variabel dapat diidentifikasikan sebagai atribut 

seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain 

atau satu objek dengan objek lain”. 

1. Definisi Konsep Variabel 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas (independen variable) atau dalam kasus tungggal dikenal 

dengan nama intervensi, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi penyebab munculnya variable terikat  (Sugiyono, 2012:39). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah “media kantung nilai”. Kantung nilai merupakan 

media kongkrit berupa papan berbentuk segi empat dengan 9 kantung yang 

menempel pada kain, tiga kantung untuk nilai satuan, tiga kantung untuk nilai 

puluhan, tiga kantung untuk nilai ratusan, dan stik sebagai pengisi kantung 

dimana untuk nilai satuan stik tidak diikat, untuk nilai puluhan satu ikat berisi 

sepuluh stik, dan untuk nilai ratusan digunakan satu stik coklat. Jika dibutuhkan, 

stik warna coklat dapat diganti dengan sepuluh ikat stik yang satu ikatnya berisi 

sepuluh stik biasa. Penggunaan media kantung nilai ini bertujuan agar anak 

tunarungu dapat mengetahui prosedur pengurangan dengan teknik meminjam. 

b. Variabel Terikat  

Variabel terikat (dependen variable) atau dalam kasus tunggal dikenal dengan 

nama target behavior/ perilaku sasaran, merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas (Sugiyono, 2012:39). Variabel 

terikat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “kemampuan berhitung 

pengurangan”. Kemampuan disini adalah kesanggupan seseorang dalam 
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menyelesaikan soal-soal pengurangan dengan satu kali teknik meminjam untuk 

menetapkan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Media kantung nilai 

Media kantung nilai merupakan media kongkrit berbentuk kantung yang 

menggunakan prinsip nilai tempat. Penggunaan media ini dilakukan dengan 

memberikan contoh soal dan cara penyelesaian pengurangan dengan teknik 

meminjam selanjutnya anak mempraktekannya dengan bimbingan. 

Cara penggunaan media kantung nilai sebagai berikut peneliti menyebutkan 

soal pengurangan kemudian anak meletakan kartu bilangan sesuai dengan soal 

yang telah disebutkan. Anak memasukan stik sesuai dengan nilai tempat.Satuan 

pada kantung satuan, puluhan pada kantung puluhan, dan ratusan pada kantung 

ratusan. Kemudian anak diminta untuk menyebutkan bilangan yang ditunjukan 

oleh jumlah stik pada setiap kantung. Selanjutnya anak memindahkan stik 

sebanyak bilangan pengurang lalu memindahkan stik yang tersisa pada kantung 

hasil. Kemudian anak menghitung stik pada kantung hasil dan meletakan kartu 

bilangan sesuai dengan hasil pengurangan. 

b. Kemampuan berhitung pengurangan 

Berhitung pengurangan merupakan oprasi hitung untuk memperoleh selisih 

dari dua bilangan atau lebih. Bilangan yang digunakan adalah bilangan dibawah 

1.000 dan soal yang digunakan meliputi pengurangan bilangan dua angka dengan 

bilangan satu angka seperti 23-8=…, pengurangan bilangan dua angka dengan 

bilangan dua angka seperti 45-17=…, pengurangan bilangan tiga angka dengan 

bilangan dua angka seperti 152-36=…, dan pengurangan bilangan tiga angka 

dengan bilangan tiga angka seperti 964-327=…. 
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B. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur untuk memecahkan 

masalah dari permasalahan yang diteliti melalui langkah-langkah ilmiah yang 

dilaksanakan secara sistematis. Menurut Arikunto (2012:203) metode penelitian 

adalah “cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitiannya”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode eksperimen. Meurut Sugiono (2012:72) metode penelitian eksperimen 

adalah “metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan”. 

Dalam penelitian ini digunakan metode eksperimen Singel Subject Research 

(SSR). Menurut Sunanto (2005:56) SSR adalah suatu penelitian eksperimen yang 

dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari suatu perlakuan 

(treatment) yang diberikan kepada subjek secara berulang-ulang dalam waktu 

tertentu. 

Dalam penelitian sujek tunggal ini, desain yang digunakan adalah A-B-A' 

yang terdiri dari tiga tahapan kondisi. Untuk lebih jelas desain A-B-A' dapat 

divisualisasikan sebagai berikut. 
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Grafik 3.1  

Tampilan Desain A-B-A' 

Keterangan: 

1. Baseline A (pengamatan awal tanpa treatment), yaitu keadaan subjek 

sebelum mendapat teratmen yang diberikan secara berulang-ulang. Tujuan 

pengukutan baseline adalah memberikan deskripsi tingkah laku secara 

alami tanpa ada tretment yang berfungsi sebagai landasan pembanding 

sebagai penilaian keefektifan treatment, pengukuran baseline diambil 

untuk menciptakan suatu pola. Dalam sesi ini langkah pertama yang 

peneliti lakukan adalah mengkondisikan siswa. Peneliti mengupayakan 

agar siswa terfokus kepada tugas yang akan diberikan padanya. Peneliti 

mempersiapkan instrumen untuk mengetahui kemampuan baseline 

(kondisi awal) siswa. Instrumen yang peneliti gunakan adalah 20 soal 

pengurangan dengan satu kali teknik meminjam, dimana siswa akan 

mengerjakan soal tersebut selama ± 40 menit. 

2. B (tretment/ intervensi),yaitu keadaan treatment dimana keadaan subjek 

diberikan perlakuan berulang-ulang, tujuannya adalah untuk melihat 

tingkah laku yang terjadi selamaperlakuan diberikan. Pada sesi ini peneliti 
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menggunakan media kantung pintar dalam memberikan treatmen kepada 

siswa tunarungu. Langkah pertama adalah mengkondisikan siswa. Hal ini 

dilakukan agar siswa terfokus kepada tretment yang akan diberikan. 

Pertama penulis mengeluarkan media kantung nilaidan menjelaskan 

langkah-langkah penggunaan kantung nilai, kemudian peneliti 

memberikan contoh soal beserta cara penyelesaiannya, selanjutnya siswa 

mengerjakan soal pengurangan dengan satu kali teknik meminjam 

menggunakan kantung nilai dengan bimbingan peneliti selama ± 40 menit. 

3. Baseline A' merupakan pengulangan kondisi A yang dilakukan untuk 

memantau dan mengevaluasi sejauh mana intervensi dapat berpengaruh 

terhadap perkembangan siswa. Beseline ini sama dengan baseline awal. 

 

 

 

 

C. Subyek dan Lokasi Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah IH dengan identitas sebagai berikut: 

Nama        : IH 

Jenis kelamin       : Perempuan 

Tempat tanggal lahir   : Ciamis, 15 Juli 1997  

Agama        : Islam 

Alamat        : Desa Petirhilir - Baregbeg 

Keadaan        : Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan peneliti 

didapatkan hasil sebagai berikut, IH dapat melakukan penjumlahan tanpa 

menyimpan dan penjumlahan dengan teknik menyimpan, pengurangan tanpa 

meminjam dan perkalian sederhana. Namun untuk mengerjakan soal 

pengurangan dengan teknik meminjam IH tidak dapat menjawab dengan 

benar. Adapun kesalahan yang dilakukan oleh IH seperti 35 – 6 = 31 atau 123 

– 51 = 132. 
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2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksana di SLB Al Barokah yang beralamat di Jalan Raya 

Sukadana RT 01 RW 04 Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilakukan di 

dalam kelas pada jam pelajaran matematika dan di ruang asrama atau ruang kelas 

kosong pada saat jam pulang sekolah. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. 

Pemberian tes yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan subjek dalam 

berhitung pengurangan. Tes pertama yang dilakukan adalah asesmen berhitung 

yang mecangkup penjumlahan, pengurangan dan perkalian sederhana. Dari hasil 

asesmen tersebut diketahui bahwa subjek mengalami kesulitan dalam memjawab 

soal pengurangan dengan teknik meminjam.  

Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan pengumpulan data pada fase baseline1. Pengumpulan data 

pada fase baseline1 dilakukan untuk mengetahui kemampuan berhitung 

pengurangan. Pada fase ini pemberian tes dilakukan selama lima sesi dan 

setiap sesinya dilakukan selama 40 menit. 

2. Setelah mendapatkan angka yang stabil pada fase baseline1, selanjutnya 

peneliti melakukan intervensi. Intervensi ini dilakukan agar terdapat 

meningkatkan kemampuan berhitung pengurangan dengan satu kali teknik 

meminjam dengan menggunakan kantung nilai. Fase intervensi ini 

dilakukan selama delapan sesi dan setiap sesinya dilakukan selama 40 

menit. 

3. Fase baseline2 dilakukan setelah fase intervensi. Fase baseline2 dilakukan 

agar penulis mengetahui apakah intervensi yang telah diberikan 

memberikan pengaruh positif pada kemampuan berhitung subjek. Fase 

baseline2 dilakukan selama lima sesi dan setiap sesinya dilakukan selama 

40 menit. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan 

data pada suatu penelitian (Arikunto, 2012:194). Pada penelitian ini instrument 

yang digunakan berupa tes. Arikunto (2012:127) mengemukakan bahwa “tes 

adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegansi, kemampuan atau bakan yang 

dimiliki ileh individu atau kelompok”. Sementara itu Susetyo (2011:2) 

menyimpulkan bahwa “tes merupakan alat atau instrumen yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan, kecakapan individual pada aspek tertentu baik yang 

tampak dan hasilnya berupa angka atau skor”. 

Penggunaan instrumen dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan subjek dalam berhitung pengurangan. Instrument yang digunakan 

adalah berhitung pengurangan dengan materi pengurangan dengan satu kali teknik 

meminjam. Penyusunan instrumen ini bersasarkan analisis bilangan-bilangan yang 

telah diketahui anak, yaitu bilangan dibawah 1.000. Instrumen terdiri dari 20 soal, 

meliputi pengurangan bilangan dua angka dengan bilangan satu angka, 

pengurangan bilangan dua angka dengan bilangan dua angka, pengurangan 

bilangan tiga angka dengan bilangan dua angka, dan pengurangan bilangan tiga 

angka dengan bilangan tiga angka. 

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan selama penyusunan instrumen 

penelitian. 

1. Membuat kisi-kisi 

Membuat kisi-kisi yang dibuat yaitu mengenai berhitung pengurangan. 

Kisi-kisi bertuuan untuk memberikan gambaran indikator yang akan 

diberikan kepada siswa pada saat tes dilaksaanakan dan ditetapkan pada 

butir-butir soal yang akan ditentukan. Kisi-kisi tes disesuaikan dengan 

kemampuan subjek. 

2. Membuat butir soal 
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Pembuatan disesuaikan dengan indikator dari kisi-kisi yang telah dibuat. 

Butir soal terdiri dari 20 soal mengenai berhitung pengurangan dengan 

satu kali teknik meminjam. 

3. Membuat kriteria penilaian butir soal 

Penilaian yang digunakan untuk mengolah hasil tes yaitu dengan cara 

memberikan skor satu pada jawaban yang benar dan skor nol pada 

jawaban yang salah atau tidak dijawab. 

4. Membuat PPI 

Program pembelajaran dibuat sebagai acuan dalam mengajar di kelas, 

sehingga kegiatan pembelajaran tidak keluar dari rencana yang telah 

dibuat dan mendapatkan data yang diinginkan. 

 

F. Uji Coba Instrumen Penelitian 

Sebelum menggunakan instrumen pada suatu penelitian, instrument tersebut 

perlu diujikan terlebih dahulu atau dinyatakan valid dan reliable. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan Susetyo (2011:88) sebagai berikut: 

Sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data instrument diujucobakan 

terlebih dahulu sampai memenuhi persyaratan sebagai instrument yang baik 

salah satunya yaitu valid. Salah satu tes dinyatakan valid jika persentase tes 

yang butir-butirnya benar-benar mengukur sasaran tes yang berupa 

kemampuan dalam bidang tertentu dan bukan kemampuan dalam bidang 

lainnya. 

 

Mengingat pentingnya uji coba instrumen dilakukan maka berikut ini dibahas 

tentang validasi dan reliabilitas intrumen tersebut yang akan digunakan pada 

penelitian ini: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas ini dilakukan agar istrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

tepat.Susetyo (2011:89) mengatakan “validitas dapat diartikan sejauh mana hasil 

pengukuran dapat diinterpretasikan sebagai cermin sasaran yang berupa 

kemampuan, karakteristik atau tingkah laku yang diukur melalui alat ukur yang 

tepat”. Menurut Susetyo (2011:89) “validitas pengukuran dibagi menjadi tiga 
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jenis, yaitu validitas isi, validits berkaitan dengan criteria, dan validitas konstruk”. 

Validitas pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validitas isi 

dengan teknik penilaian ahli (judgment).Validitas isi menurut Susetyo adalah 

“validitas yang akan mengecek kecocokan diantara butir-butir tes yang dibuat 

dengan indikator, materi atau tujuan pembelajaran yang akan ditetapkan”. Untuk 

mengetahui validitas isi digunakan teknik kecocokan para ahli yang berkecimpung 

dalam bidang keilmuan tertentu (Susetyo, 2011:89-90). Butir tes dinyatakan valid 

jika kecocokan dengan indikator mencapai 50%. 

Untuk menghitung skor akhir validitas diolah dengan menggunakan rumus: 

𝑃 =  
𝑓

∑𝑓
 × 100%  

Keterangan: 

𝑃 = 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 

𝑓 = Frekuensi 𝑐𝑜𝑐𝑜𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 

∑𝑓 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 

Dari hasil judgemen (terlampir) yang diperoleh dari tiga penilai menyatakan 

semua soal yang akan diberikan cocok sehingga diperoleh hasil sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =  
3

3
 × 100% = 100% 

Keterangan penilai: 

1. Bapak Drs. Endang Rusyani, M. Pd 

2. Ibu Yeni Komaruni, S. Pd 

3. Ibu Aries Tresnaeati, S. Pd 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan reliabilitas 

konsistensi internal, dalam hal ini Susetyo (2011:109) menjelaskan bahwa 

“reliabilitas konsistensi internal didasarkan pada skor yang diperoleh dari satu 

perangkat ukur dengan satu kali pengukuran pada peserta tes”. Pada penelitian ini 

reliabilitas konsistensi internal dihitung dengan rumus Spearmeam-Brown. 

𝑟11 =  
2  𝑟𝑥𝑦 

1 + 𝑟𝑥𝑦
   (Arikunto, 2012:107) 
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        =  
2 (0,98)

1 +(0,98) 
=  0,9899 = 0,99  

Keterangan: 

𝑟11 = 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛  

𝑟𝑥𝑦 = 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑢𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛  

Sebelum data dimasukan kedalam rumus diatas, terlebih dahulu menghitung 

indeks korelasi antara dua belah instrumemn. Rumus yang digunakan yaitu: 

𝑟𝑋𝑌 =  
𝑁∑𝑋𝑌 –  ∑𝑋  ∑𝑌 

 {𝑁.∑2 –(∑𝑋)2}{𝑁.∑𝑌2 –(∑𝑌)2}

 (Arikunto, 2012:87) 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 = 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑢𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛  

𝑋  = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙  

𝑌  = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟  

𝑁  = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙  

Dari hasil perhitungan realibilitas dengan teknik belah dua (terlampir) 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

𝑟𝑋𝑌 =  
3(117) –  19  18 

 {3.125 –(19)2}{3.110 – (18)2}

=  
9

9,165
= 0,98 

Kriteria derajat reliabilitas tes uji menurut Guilford dapat dilihat di bawah 

ini: 

Tabel 3.1 

Derajat Reliabilitas Guilford 

Nilai Kriteria 

0,80 < r ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,61 < r ≤ 0,80 Tinggi 

0,41 < r ≤ 0,60 Sedang 

0,22 < r ≤ 0,40 Rendah 
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0, 00 < r ≤ 0,21 Sangat rendah 

       (Arikunto, 2012:184) 

 

Setelah diketahui bahwa reliabilitas instrument adalah 0,99. Sesuai dengan 

derajat reliabilitas Guilford diketahui bahwa 0,99 berada pada kriteria sangat 

tinggi, sehingga alat tes atau instrumen tes dapat digunakan. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Setelah proses pengumpulan data melalui instrumen dilaksanakan, kemudian 

data tersebut diolah dan inilah yang disebut sebagai pengolahan data. Pengolahan 

data yang dilakukan mengunakan pengukuran persentase dikarenakan sesuai 

dengan penelitian yang dilakuan peneliti. Pengukuran persentase merupakan salah 

satu pengukuran variable terikat yang sering digunakan oleh peneliti maupun guru 

untuk mengukur perilaku dalam bidang akademik maupun sosial  (Sunanto, 

2005:16). Persentase dihitung dengan cara, jumlah soal yang benar dibagi seluruh 

soal dan dikali seratus persen. 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙
× 100% 

Analisis data merupakan tahapan terakhir sebelum menarik keimpulan dari 

suatu penelitian. Setelah data terkumpuldan diolah kemudian data tersebut 

dianalisis melalui statistik desktiptif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran 

secara jelas dalam jangka waktu tertentu. Penyajian data dilakukan dengan 

menggunakan grafik atau diagram. 

Grafik merupakan bentuk penyajian visual yang dipakai untuk 

membandingkan jumlah data pada saat-saat yang berbeda. Sedikitnya terdapat 

empat jenis grafik yang lazim digunakan dalam menyajikan suatu data. Grafik 

tersebut adalah grafik batang, grafik garis (polygon), grafik lingkaran, dan grafik 

gambar. Pada penelitian ini penelita menggunakan garfik garis untuk menyajikan 

data saat fase beselaine1, intervensi, dan pada fase beseline2. Oleh sebab itu agar 

grafik dapat mengkomunikasikan informasi kepada pembaca maka grafik tersebut 
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harus memiliki empat prinsif yaitu kejelasan, kesederhanaan, penampilan dan 

desainnya. Dalam grafik terdapat beberapa komponen agar penyajian data dapat 

dimengerti pembacanya. Menurut Sunanto (2005:37) komponen yang harus 

terdapat dalam grafik adalah : 

a. Absis adalah sumbu x yang merupakan sumbu mendatar yang menunjukan 

satuan untuk variable bebas (misalnya sesi, hari, tanggal). 

b. Ordinat adalah sumbu y merupakan sumbu vertical yang menunjukan 

satuan untuk variable terikat (misalnya persentasi, frekuensi, durasi). 

c. Titik awal merupakan pertemuan antara sumbu x dengan sumbu y sebagai 

titik awal satuan variable bebas dan terikat. 

d. Skala merupakan garis-garis pendek pada sumbu x dan sumbu y yang 

menunjukan ukuran (misalnya 0%, 25%, 50%, 75%, 100%). 

e. Label kondis imerupakan keterangan yang menggambarkan kondisi 

eksperimen misalnya seperti baseline atau intervensi. 

f. Garis perubahan kandisi yaitu garis vertical yang menunjukkan adanya 

perubahan kondisi ke kondisinlainnya. 

g. Judul grafis adalah judul yang mengarahkan perhatian pembaca agar 

segera diketahui hubungan antara variable bebas dan variable terikat. 

 

Setelah data terkumpul dari fase baseline1, fase intervansi, dan fase baseline2 

maka data tersebut dimasukan kedalam garfik garis. Dalam melakukan analisis 

data terhadap hasil penelitian, penulis menggunakan analisis visual. Untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pengruh-pengaruh dari suatu perlakuan/ treatmen 

terhadap variabel terikat, maka dibutuhkan analisis dalam kondisi dan analisis 

antar kondisi. Menurut Sunanto (2005:99) yang dimaksud dengan perubahan 

dalam kondisi yaitu menganalisis perubahan data dalam satu kondisi misalnya 

kondisi baseline atau kondisi intervensi. Analisis dalam kondisi memiliki enam 

komponen (Sunanto, 2005:107) yang meliputi: 

a. Panjang kondisi adalah banyaknya data dalam kondisi yang juga 

menggambarkan banyaknya sesi dalam kondisi tertentu. 

b. Kecenderungan arah digambarkan oleh garis lurus yang melintas, semua 

data dalam kondisi dimana banyaknya data yang berada di atas dan di 

bawah garis yang sama banyak. 

c. Tingkat stabilitasmenunjukan tingkat homogenitas data dalam suatu 

kondisi. Tingkat kestabilan dapat ditentukan dengan menghitung 

banyaknya data yang berada di dalam rentang 50% di atas dan di bawah 

mean. 
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d. Tingkat perubahan menunjukan besarnya perubahan data diantara dua 

data. Tingkat perubahan merupakan selisih antara data pertama dengan 

data terakhir. 

e. Jejak data merupakan perubahan dari data satu ke data lain dalam suatu 

kondisi dengan tiga kemungkinan yaitu menarik, menurun, dan mendatar. 

f. Rentang adalah jarak antar data pertama dengan data terakhir sama halnya 

pada tingkat perubahan. 

 

Sedangkan analisis antara kondisi adalah menganalisis petubahan data antar 

kondisi misalnya kondisi baseline dengan kondisi intervensi. Analisis antar 

kondisi meliputi lima komponen (Sunanto, 2005:107) sebagai berikut: 

a. Variable yang diubah merupakan variable terikat atau sasaran yang 

difokuskan. 

b. Perubahan kecenderungan arah dan efeknya merupakan perubahan 

kecenderungan grafik antara kondisi baseline dan intervensi. 

c. Perubahan stabilitas dan efeknya 

d. Perubahan level data menunjukan seberapa besar data diubah. 

e. Data yang tumpabg tindih, data yang tumpang tindih antara dua kondisi 

terjadi akibat dalam keadaan data yang sama pada kedua kondisis. 

 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mengaanalisis data tersebut 

adalah: 

a. Menskor hasil penilaian pada kondisi baseline-1. 

b. Menskor hasil penilaian pada kondisi treatmen/ intervensi. 

c. Menskor penilaian pada kondisi badeline-2. 

d. Membuat table penilaian untuk skor yang telah diperoleh pada kondisi 

baseline-1, kondisi intervensi, dan kondisi baseline-2. 

e. Membandingkan hasil skor baseline-1, skor intervensi, dan skor pada 

baseline-2. 

f. Membuat analisis dalam bentuk grafik garis sehingga dapat dilihat secara 

langsung perubahan yang terjadi dari ketiga fase. 

g. Membuat analisis kondisi dan antar kondisi. 


