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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1   Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rencana atau langkah-langkah yang 

dipersiapkan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian (Setiyadi 

Bambang, 2009, hlm. 125). 

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian eksperimen atau dikenal 

juga dengan metode uji coba. Metode penelitian eksperimen yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen yang tidak menggunakan 

kelompok pembanding melainkan hanya satu kelompok eksperimen yang biasa 

disebut dengan quasi eksperimen. 

Quasi eksperiment adalah dimana peneliti akan mengadakan pengamatan 

langsung terhadap suatu kelompok subjek dengan kondisi observasi yang 

dilaksanakan tanpa adanya kelompok pembanding. Sehingga setiap subjek 

merupakan kelompok atas dirinya sendiri (Suryana, 1996, hlm. 11). 

Desain penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu desain 

“Pre-test and post-test one group”. Menurut Sugiyono (2012, hlm.10) 

menggambarkan bahwa desain pre-test dan post-test one group adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan: 

01  :Nilai pre-test , observasi dilkakukan sebanyak satu kali, yakni dengan 

memberi test berbicara dengan teknik permainan cerita berantai dengan 

media gambar untuk mengetahui kemampuan berbicara mahasiswa 

sebelum perlakuan. 

X  :Perlakuan yang dilakukan kepada sampel penelitian berupa pengajaran 

berbicara bahasa Jepang dengan menggunakan teknik permainan cerita 

berantai dengan menggunakan media gambar. 

01 x 02 

34 
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02 Nilai post-test, observasi dilakukan sebanyak satu kali dengan  

memberikan test yang sama pada saat pratest, yakni memberi tes berbicara 

dengan teknik permainan cerita berantai dengan bantuan media gambar 

untuk mengetahui kemampuan berbicara mahasiswa setelah perlakuan. 

Dalam penelitian ini hanya akan ada satu kelompok eksperimen dan 

tentunya tanpa adanya kelompok pembanding. Kelompok eksperimen ini akan 

diberikan pre-test yang dilaksanakan sebelum treatment dilakukan. Setelah 

treatment dilakukan, kelas eksperimen diberikan post-test. Post-test dilakukan 

untuk mengetahui apakah adanya peningkatan hasil dari nilai pre-test sehingga, 

diketahui apakah treatment yang telah diberikan berhasil atau tidak. 

3.2 Populasi dan Sampel  

3.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012, hlm. 117). 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari jurusan 

pendidikan Bahasa Jepang di tempat peneliti belajar. 

3.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2012, hlm. 118). Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa jurusan pendidikan Bahasa Jepang tingkat II di tempat peneliti belajar, 

sebanyak 20 orang mahasiswa. 

Pemilihan mahasiswa yang menjadi sampel penelitian ini berdasarkan 

bahwa mahasiswa/i tersebut sudah memiliki perbendaharaan kata yang cukup 

banyak untuk menunjang teknik permainan cerita berantai dengan media gambar 

untuk pembelajaran berbicara Bahasa Jepang. 

Sample tidak diperoleh dengan teknik acak melainkan mengunakan kelas 

yang ada, yaitu kelas 3A sebanyak 20 orang dengan kata lain teknik pengambilan 

sample ini dilakukan dengan teknik purposive sample atau sampel bertujuan. 

Pengambilan sampel dengan teknik ini dirasa peniliti cukup baik dan sesuai untuk 

mewakili populasi yang ada. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan informasi berupa 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Instrumen dapat pula membantu 

memudahkan pengumpulan data dan sangat menentukan keberhasilan suatu 

penelitian. Data juga berguna untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 

Arikunto (2006, hlm. 160) menyatakan bahwa: 

“Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah”. 

3.3.1 Studi Pustaka 

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku sumber, sebagai pengamat teori 

terhadap masalah yang dibahas dan saling berkaitan. Melalui studi pustaka ini 

peneliti dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bahan pustaka untuk 

mendukung penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Senada 

dengan Sugiyono (2008, hlm. 85), yang mengungkapkan bahwa “semua penelitian 

bersifat ilmiah, oleh karena itu semua penelitian harus berbekal teori”. 

3.3.2 Tes 

Menurut Arikunto (2006, hlm 150), tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegasi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Tes di 

dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengukur kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok, tes didalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur kemampuan berbicara Bahasa Jepang. 

Dalam hal ini tes yang digunakan dalam bidang bahasa. Djiwandono (2008, 

hlm. 15) mengemukakan bahwa:“Tes bahasa adalah salah satu alat yang digunakan 

untuk melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang bersifat abstrak, tidak kasat 

mata, tidak konkrit, seperti kemampuan berpikir, kemampuan mengingat, serta 

kemampuan berbicara atau kemampuan menulis, dan kemampuan kemampuan 

bahasa lain.” 
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Tes pada penelitian ini terdiri dari pre test dan post test. Pre test diberikan 

pada kelompok eksperimen untuk mengukur kemampuan awal masing-masing 

peserta didik sebelum pembelajaran dilakukan treatment (perlakuan) dengan teknik 

cerita berantai menggunakan media gambar. Sedangkan post test diberikan pada 

kelompok eksperimen untuk mengukur kemampuan peserta didik setelah 

pembelajaran dilakukan treatment dengan teknik cerita berantai menggunakan 

media gambar. 

Dari pernyataan di atas, maka disimpulkan bahwa tes sangat penting 

peranannya dalam mengukur suatu kemampuan. Berikut adalah tabel kriteria 

penilaian kemampuan berbicara Bahasa Jepang. Tabel kriteria penilaian 

kemampuan berbicara bahasa Jepang ini dikutip dari penelitian sebelumnya yang 

berjudul teknik permainan Jeu de la table des Nourritures et des Boissons untuk 

kemampuan berbicara bahasa Perancis. 

Tabel 3.1 

Kriteria Penilaian Kemampuan Berbicara Bahasa Jepang 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

Bobot 
1 2 3 4 5 

1 Tata bahasa         4 

2 Kesesuaian isi cerita dengan Tema         4 

3 Ketepatan kata         4 

4 Pelafalan         4 

5 Kelancaran         4 

Jumlah skor  

 

Skala penilaian sebagai berikut:  

    

Tabel 3.2 

     Skala Penilaian 

5 Baik sekali 

4 Baik 
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3 Cukup 

2 Kurang 

1 Kurang sekali 

 

Berkaitan dengan tabel di atas, berikut rincian tabel kriteria penilaian 

kemampuan berbicara Bahasa Jepang dalam teknik permainan cerita berantai 

dengan media gambar tersebut 

Table 3.3 

Rincian Kriteria Penilaian Kemampuan Berbicara Bahasa Jepang 

Dalam Teknik Permainan Cerita Berantai Dengan Media Gambar. 

Tata Bahasa 

                              Standar Penilaian Nilai Bobot 

Tidak ada satupun struktur kalimat/ tata bahasa yang salah dan 

penggunaan keterangan waktu, perubahan kata kerja, perubahan 

kata sifat yang tepat dengan urutan cerita sebelumnya 

5 

4 

Terdapat sedikit kesalahan struktur kalimat/ tata bahasa hal 

tersebut nampaknya terjadi karena kurang hati-hati, namun 

masih dianggap baik. 

4 

Terdapat beberapa kesalahan struktur kalimat/ tata bahasa, 

penggunaan keterangan waktu perubahan kata kerja, perubahan 

kata sifat yang salah tidak sesuai dengan urutan cerita 

sebelumnya, sehingga alur pembicaraan sedikit sulit dimengerti 

3 

Terdapat banyak kesalahan struktur kalimat/ tata bahasa, 

penggunaan keterangan waktu perubahan kata kerja, perubahan 

kata sifat yang salah tidak sesuai dengan urutan cerita 

sebelumnya, sehingga alur pembicaraan sulit dimengerti 

2 

Tata bahasa dan struktur kalimat tidak tertata dengan baik 1 

Kesesuaian Isi Cerita Dengan Tema 

                           Standar Penilaian Nilai Bobot 



 

 
Gati Intan Tamara, 2016 
TEKNIK PERMAINAN CERITA BERANTAI DENGAN MEDIA GAMBAR UNTUK PEMBELAJARAN 

BERBICARA BAHASA JEPANG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

Isi yang disampaikan sangat sesuai dengan tema dan bervariatif 

serta tepat dalam logika urutan cerita sehingga mudah dimengerti 
5 

4 

Isi yang disampaikan cukup sesuai dengan tema dan tepat dalam 

logika urutan cerita sehingga mudah dimengerti 
4 

Isi yang disampaikan cukup sesuai dengan tema namun masih 

terdapat kerancuan dalam logika urutan cerita 
3 

Isi yang disampaikan kurang sesuai dengan tema namun tepat 

dalam logika urutan cerita 
2 

Isi yang disampaikan kurang sesuai dengan tema, tidak berurutan 

sehingga cerita tidak berkesinambungan 
1 

Ketepatan Kata 

                             Standar Penilaian Nilai Bobot 

Menggunakan kosakata dan ungkapan yang sangat tepat dan 

bervariasi 
5 

4 

Menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat, tetapi tidak 

bervariasi 
4 

Menggunakan kosakata yang cukup tepat, tetapi tidak bervariasi 3 

Menggunakan kosakata yang tidak tepat sehingga muncul 

kesulitan dalam memahami pembicaraan 
2 

Menggunakan kosakata yang sangat sedikit sehingga 

tersendatnya pembicaraan 
1 

Pelafalan 

                            Standar Penilaian Nilai Bobot 

Baik dalam pelafalan seperti penutur asli 5 

4 Pelafalan sudah baik sesuai dengan standar 4 

Pelafalan cukup baik dan tidak terdapat pengaruh dialek regional 

(dialek sunda) 
3 
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Pelafalan cukup baik meskipun masih terdapat pengaruh dialek 

regional (dialek sunda) 
2 

Terdapat kesulitan dalam pelafalan sehingga pembicaraan sulit 

dimengerti 
1 

Kelancaran 

                             Standar Penilaian Nilai Bobot 

Informasi yang disampaikan jelas dan tepat tanpa membutuhkan 

banyak waktu untuk berpikir 
5 

4 

Informasi yang disampaikan jelas dan tepat meskipun sesekali 

terdiam 
4 

Informasi yang disampaikan cukup jelas tanpa harus berpikir 

lama dan pengucapannya tidak terbata-bata namun isi yang 

disampaikan masih kurang tepat 

3 

Informasi yang disampaikannya cukup jelas meskipun masih 

terbata-bata dan banyak terdiam namun dapat dimengerti karena 

pengucapannya diulang-ulang 

2 

Informasi yang disampaikan kurang jelas, terbata-bata dan sulit 

dimengerti karena terlalu banyak diam dan berpikir ingin 

berbicara apa 

1 

      (Nurgiantoro, 2010; Tagliante, 2006) 

3.3.2.1 Gambar 

Seperti yang dikatakan Anggi (2008, hlm.10), mendefinisikan gambar 

merupakan media. Melalui gambar guru dapat menerjemahkan ide-ide abstrak 

dalam bentuk yang realistik. Gambar dapat digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan peserta didik dalam membuat kalimat. Dengan media pembelajaran 

berupa gambar, kendala peserta didik dapat diatasi karena gambar dapat memandu 

dan menuntut peserta didik untuk menyusun kalimat. 

Seperti yang telah dipaparkan di atas, peneliti menerapkan teknik 

permainan cerita berantai dengan media gambar dengan tujuan agar gambar 

tersebut dapat membantu memberikan ide, inspirasi, imajinasi kepada pembelajar 



 

 
Gati Intan Tamara, 2016 
TEKNIK PERMAINAN CERITA BERANTAI DENGAN MEDIA GAMBAR UNTUK PEMBELAJARAN 

BERBICARA BAHASA JEPANG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

untuk mengembangkan kalimat pada saat melakukan teknik permainan cerita 

berantai dalam pembelajaran berbicara Bahasa Jepang. Tema yang diambil dalam 

pemilihan media gambar adalah “Yasumi No Hi”, dengan gambar yang bertemakan 

“Yasumi No Hi”tersebut dimaksudkan agar pembelajar dapat lebih mudah untuk 

menuangkan ide-ide cerita dengan menggunakan pembendaharaan kosakata, dan 

struktur kalimat yang sudah mereka pelajari, karena gambar dapat mencerminkan 

berbagai aktivitas, sehingga mereka dapat mengaplikasikannya. 

3.3.3 Angket 

Instrumen angket merupakan “sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan unuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ingin diketahui”. (Arikunto, 2006, hlm. 151). 

Dalam penelitian ini angket diberikan kepada mahasiswa semester III 

tahun ajaran 2015/2016 yang mengikuti tahap pre test, tahap perlakuan, dan tahap 

post test pada teknik permainan cerita berantai dengan media gambar. Angket 

dalam penelitian ini berfungsi untuk mengetahui tanggapan mahasiswa terhadap 

penggunaan teknik permainan cerita berantai dengan media gambar dalam 

pembelajaran Bahasa Jepang. Jumlah pertanyaan angket sebanyak 10 butir. 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Angket 

No Indikator angket 
Nomor 

Soal 
Jumlah Soal 

1 
Mengetahui tentang kesukaan mahasiswa 

terhadap pelajaran Bahasa Jepang.  
1 1 

2 
Mengetahui sering atau tidaknya mahasiswa 

berbicara Bahasa Jepang.  
2 1 

3 
Mengetahui alasan mahasiswa menjawab 

tidak pada pertanyaan sebelumnya 
3 1 
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4 
Mengetahui Kesulitan apa saja yang mahasiswa 

rasakan ketika berbicara Bahasa Jepang 
4 1 

5 

Mengetahuiusaha mahasiswa ketika 

mengatasi kesulitan berbicara Bahasa 

Jepang 

5 1 

6 

Mengetahui pernah atau tidaknya 

mahasiswa menggunakan teknik permainan 

cerita berantai dengan media gambar dalam 

pembelajaran berbicara Bahasa Jepang 

6 1 

7 

Mengetahui pendapat mahasiswa tentang 

cara bermain dan penggunaan media pada 

teknik permainan cerita berantai dengan 

media gambar untuk pembelajaran berbicara 

Bahasa Jepang 

7 1 

8 

Mengetahui kesulitan apa yang mahasiswa 

rasakan ketika menggunakan teknik permainan 

cerita berantai dengan media gambar 

8 1 

9 

Mengetahui pendapat mahasiswa mengenai 

bantuan media gambar dalam teknik permainan 

cerita berantai tersebut 

9 1 

10 

Mengetahui Apakah teknik permainan cerita 

berantai dengan media gambar dapat membantu 

mahasiswa meningkatkan keterampilan 

berbicara Bahasa Jepang 

10 1 

Jumlah 10 

 

3.3.4  Validitas 



 

 
Gati Intan Tamara, 2016 
TEKNIK PERMAINAN CERITA BERANTAI DENGAN MEDIA GAMBAR UNTUK PEMBELAJARAN 

BERBICARA BAHASA JEPANG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrument”. (Arikunto, 2006, hlm. 144). 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengadakan uji validitas dengan 

berkonsulasi dengan dosen pembimbing skripsi untuk mengetahui apakah 

instrumen penelitian tersebut sesuai dengan tujuan penelitian dalam pembelajaran 

berbicara bahasa Jepang. kemudian peneliti mengajukan Expert Judgement kepada 

para dosen pembimbing ahli untuk di evaluasi tingkat kevalidannya. 

3.3.5  Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2006, hlm. 154) reliabilitas menunjuk kepada satu 

pengertian bahwa suatu instrumen dapat cukup dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Pada pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen yang 

reliabilitas ketika instrumen tersebut digunakan akan menghasilkan data yang sama, 

hal tersebut terjadi karena instrumen tersebut sudah baik dan layak. 

3.4  Prosedur Penelitian 

3.4.1  Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variable, yaitu variable 

bebas dan variabel terikat. 

a. Variabel bebas (variabel X) adalah teknik permainan cerita berantai dengan 

media gambar. 

b. Variabel terikat (variabel Y) adalah pembelajaran berbicara Bahasa Jepang 

Keterkaitan ini, variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

r 

X                                         Y 

Keterangan: 

X : Teknik permainan cerita berantai dengan media gambar 

Y : Pembelajaran berbicara Bahasa Jepang 

 r  : Koefisien variabel x terhadap variabel y (hubungan antara  

teknik permainan cerita berantai dengan media gambar  
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dalam pembelajaran berbicara Bahasa Jepang) 

 

 

 

 

3.4.2 Pelaksanaan Eksperimen 

Pada tahap pelaksanaan eksperimen dimulai dengan tahap pre test, tahap 

perlakuan, dan tahap post test sebagai upaya untuk membantu pembelajaran 

berbicara Bahasa Jepang. berikut skenario pembelajaran dalam penelitian ini secara 

rinci, sebagai berikut: 

a. Pre-tes 

Kegiatan pembelajaran: 

1. Kegiatan awal (5 menit) 

 Peneliti membuka pembelajaran 

 Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Peneliti memberikan penjelasan langkah-langkah pelaksanaan teknik 

permainan cerita berantai 

2. Kegiatan inti (20 menit) 

 Mahasiswa berbicara bahasa Jepang dengan teknik permainan cerita 

berantai dengan tema “Doubutsuen e Ikimashou”. 

3. Kegiatan akhir (5 menit) 

 Peneliti memberikan penjelasan untuk pelaksanaan perlakuan dan 

pasctes pada pertemuan berikutnya. 

 Peneliti menutup pembelajaran 

Evaluasi : laporan secara lisan berupa rekaman permainan cerita berantai 

mahasiswa. 

b. Perlakuan (treatment) 

Kegiatan pembelajaran: 

1. Kegiatan awal ( 5 menit) 

 Peneliti membuka pembelajaran 
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 Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti (35 menit) 

 Peneliti memberikan perlakuan/ treatment berupa penjelasan lanjutan 

sekaligus mengulas kembali materi sebelumnya mengenai teknik permainan 

cerita berantai serta memberikan pengajaran menggunakan tema-tema yang 

sudah disediakan, dan juga di dalam setiap treatment ini peneliti membahas 

beberapa poin-poin penting, sebagai berikut: 

 Peneliti menjelaskan langkah-langkah melakukan teknik permainan cerita 

berantai dengan bantuan media gambar. 

 Peneliti menjelaskan penggunaan kata sambung sederhana berupa それか

ら、そして、それに, etc. 

 Menjelaskan 何、だれ、どこ、どうして、どんな、いつ。Untuk 

mengembangkan kalimat menjadi cerita. 

3. Kegiatan akhir (5 menit) 

 Peneliti memotivasi mahasiswa untuk berbicara Bahasa Jepang dengan 

teknik cerita berantai dengan media gambar. 

c. Post-test 

Kegiatan pembelajaran: 

1. Kegiatan awal (5 menit) 

 Peneliti menjelaskan intruksi berbicara Bahasa Jepang dengan teknik 

permainan cerita berantai dengan media gambar. 

2. Kegiatan inti (30 menit) 

 Mahasiswa berbicara Bahasa Jepang dengan teknik permainan cerita 

berantai dengan tema “Doubutsuen e Ikimashou” menggunakan media 

gambar, sesuai dengan tema yang telah diberikan pada saat pre test. 

3. Kegiatan akhir (10 menit) 

 Pemberian instrumen tambahan berupa angket. 

 Peneliti menutup pembelajaran. 

Evaluasi : laporan secara lisan berupa rekaman cerita berantai mahasiswa. 

3.4.3   Pengolahan Data dan Penyimpulan Data 
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Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan 

data dan penyimpulan data, sebagai berikut, pertama verifikasi data, yaitu dengan 

memeriksa kelengkapan jumlah data, rekaman dan pengisian angket yang di isi oleh 

responden/ mahasiswa. Kedua tabulasi data, yaitu data yang telah diperoleh berupa 

rekaman dan tulisan kemudian di rekap. Ketiga penilaian data, yaitu dilakukan 

menggunakan kategori penilaian yang telah dibuat dan ditetapkan sebelumnya. Dan 

terakhir menghitung semua hasil data untuk menentukan hipotesisnya kemudian 

mengambil kesimpulan. 

3.5 Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu 

hasil dari tes teknik permainan cerita berantai dengan media gambar untuk 

pembelajaran berbicara bahasa Jepangberupa angka, kemudian diolah dengan 

menggunakan rumus statistik. 

Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari nilai 

tes awal (pre-test) nilai tes akhir (post-tes) dan angket yang diberikan kepada 

sampel penelitian. Setelah data diperoleh, kemudina data diolah dengan perincian 

sebagai berikut : 

a. Tes (Pre-test dan post-test) 

1) Membuat tabel persiapan untuk menilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

Tabel 3.5 

Persiapan Untuk Menghitung Nilai 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 

No. X Y D d2 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

∑     

M     

 

Keterangan:  

 Kolom (1) diisi dengan nomor urut, sesuai dengan jumlah sampel  

 Kolom (2) diisi dengan nilai pre-test 

 Kolom (3) diisi dengan nilai post-test 

 Kolom (4) diisi dengan nilai gain antara pre-test dan post-test 
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 Kolom (5) diisi dengan pengkuadratan angka-angka pada kolom (4)  

 Isi baris sigma (jumlah) dari setiap kolom tersebut  

 M (mean) adalah nilai rata-rata dari kolom (2), (3), dan (4)  

b. Mencari nilai rata-rata (mean) kedua variabel dengan rumus:  

 

  𝑀𝑥 =
∑𝑥

𝑁
    dan  𝑀𝑦 =

∑𝑦

𝑁
 

 

 

Keterangan:  

Mx  : mean hasil pre-test 

My  : mean hasil post-test 

∑x  : jumlah seluruh nilai pre-test 

∑y   : jumlah seluruh nilai post-test 

N   : jumlah sampel  

(Sutedi, 2009, hlm 218)  

c. Mencari gain (d) antara pre-test dan post-test 

 

𝑑 = 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡  

 

d. Mencari mean gain (d) antara pre-test dan post-test dengan rumus:  

 

       𝑀𝑑 = ∑𝑑
𝑁  

 

Keterangan:  

Md  : meangain atau selisih antara pre-test dan post-test 

∑d  : jumlah gain secara keseluruhan  

N  : jumlah sampel  

e. Menghitung nilai kuadrat deviasi  
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       ∑𝑥2𝑑 = ∑𝑑2 − 
(∑d)2

N
 

Keterangan:  

∑x2d  : jumlah kuadrat deviasi  

∑d2  : jumlah gain setelah dikuadratkan  

∑d   : jumlah gain 

N   : jumlah sampel  

 

 

 

f. Mencari nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

 

 
 

          𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

=
𝑀𝑑 

√
∑𝑥2𝑑

𝑁 (𝑁−1)

 

 

Keterangan:  

Md  : mean gain atau selisih antara post-test dan pre-test 

∑x2d  : jumlah kuadrat deviasi  

N   : jumlah sampel  

g. Mencari nilai derajat kebebasan 

 

db = n – 1 

 

 Keterangan : 

            db : nilai derajat kebebasan 

             n   : jumlah siswa 

h. Membandingkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

2) Angket 

Selain hasil pre-test dan post-test, dalam penelitian ini juga 

dipergunakan angket sebagai alat pengumpul data yang kemudian akan diolah 

dengan cara sebagai berikut: 
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Keterangan: 

P : persentasi jawaban 

                               f : frekuensi setiap jawaban dari responden 

                               N : jumlah responden 

100% : persentase frekuensi dari setiap jawaan responden 

Hasil pengolahan angket tersebut kemudian akan ditafsirkan sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3.6 

Klasifikasi Interprestasi Perhitungan Persentasi Tiap Kategori 

 

Interval Presentase Interprestasi 

0% Tidak seorang pun 

1%-5% Hampir tidak ada 

6%-25% Sebagian Kecil 

26%-49% Hampir setengahnya 

50% Setengahnya 

51%-75% Lebih dari setengahnya 

76%-95% Sebagian besar 

96%-99% Hampir seluruhnya 

100% Seluruhnya 

                               (Arikunto, 2006, hlm 263) 

 

 

 

 

 


