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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian 

eksperimen kuasi. Metode penelitian eksperimen kuasi dipilih karena untuk 

menguji efektivitas penerapan teknik examples non-examples terhadap 

kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas X SMA Negeri 6 Bandung. Selain 

itu, penggunaan metode penelitian eksperimen kuasi karena peneliti sulit 

mengontrol variabel-variabel luar yang memengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pembelajaran menulis teks 

eksposisi dan variabel bebasnya yaitu teknik examples non-examples. Kelas 

eksperimen akan dipilih secara acak sederhana.  

Pertama, siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol menerima soal tes 

awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal siswa tentang materi. 

Kemudian siswa kelas eksperimen diberi perlakuan dengan teknik examples non-

examples sedangkan kelas kontrol diberi perlakuan tidak dengan teknik examples 

non-examples. Selanjutnya, siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol menerima 

soal tes akhir. Untuk mengetahui apakah teknik examples non-examples 

berpengaruh terhadap kemampuan menulis teks eksposisi pada siswa kelas 

eksperimen. 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest-

postest control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang 

dipilih secara acak, kemudian diberi tes awal untuk mengetahui kemampuan awal 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 3.1 Pretest-Posstest Control Group Design 
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Keterangan: 

E : Kelas eksperimen 

K : Kelas kontrol     

X : Perlakuan (menggunakan teknik examples non-examples) 

Y : Perlakuan (menggunakan teknik think-pair share) 

: Tes awal kelas eksperiemen   : Tes awal kelas kontrol 

: Tes akhir kelas eksperimen  : Tes akhir kelas kontrol 

 

B. Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di kelas X MIA 4 dan X MIA 5 SMA Negeri 6 

Bandung semester I tahun ajaran 2014/2015. Siswa kelas X MIA 4 dan X MIA 5 

dipilih dengan menggunakan teknik acak sederhana. Subjek penelitian dipilih 

secara acak dan menganggap siswa seragam atau homogen. Siswa homogen 

ditandai dengan tidak terdapat kelas unggulan, rata-rata jumlah siswa yang 

proporsional, dan rata-rata kemampuan siswa yang seragam. Subjek yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

diambil secara acak dari seluruh kelas kelas X SMA Negeri 6 Bandung. Kelas 

yang terpilih, yaitu kelas X MIA 4 sebagai kelas eksperimen dan X MIA 5 

sebagai kelas kontrol. 

 

C. Definisi Operasional 

Variabel dalam penelitian ini adalah teknik examples non-examples dan 

menulis teks eksposisi, untuk menyamakan pemahaman variabel yang digunakan 

oleh peneliti, maka definisi variabel yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut.  

1. Teknik examples non-examples adalah teknik pembelajaran yang 

menggunakan gambar sebagai media untuk menyampaikan materi pelajaran. 

Teknik ini bertujuan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang termuat dalam contoh-contoh 

gambar yang disajikan. Penggunaan media gambar dirancang agar siswa dapat 

menganalisis gambar tersebut untuk kemudian dideskripsikan secara singkat 
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perihal isi dari sebuah gambar. Dengan demikian, teknik ini menekankan pada 

konteks analisis siswa. Gambar yang digunakan dalam teknik ini dapat 

ditampilkan melalui OHP, proyektor, atau yang paling sederhana, yaitu poster. 

2. Keterampilan menulis adalah keterampilan untuk menuangkan ide, gagasan 

atau perasaan ke dalam bentuk tulisan dan juga dapat mengembangkan 

imajinasi atau daya nalar. 

3. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau 

informasi. Seringkali dilengkapi dengan pendapat para ahli, contoh, dan fakta-

fakta. Struktur teks eksposisi mencakup tiga aspek yaitu pernyataan pendapat 

(tesis), argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis menunjukkan posisi penulis 

mengenai hal yang dipaparkan. Argumentasi berisi tentang pendapat yang 

dapat mendukung tesis dengan disertai bukti atau gambaran berdasarkan 

fakta-fakta. Penegasan ulang berisi satu kesimpulan atau penegasan kembali 

dari tesis yang telah diungkapkan di awal. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang 

baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen penelitian. Sugiyono (2013, 

hlm. 148) mengungkapkan instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Instrumen Tes 

Instrumen dalam bentuk tes diberikan kepada siswa pada akhir pembelajaran 

dengan memberikan tugas kepada siswa untuk menulis teks eksposisi. Tes 

diberikan untuk mengetahui keterampilan siswa dalam menulis teks eksposisi 

yang meliputi (1) kejelasan isi; (2) keterpaduan unsur atau struktur teks 

eksposisi; (3) kaidah teks eksposisi; dan (4) penggunaan kalimat yang efektif; 

dan (5) mekanis dalam penggunaan bahasa. 

Aspek penilaian tersebut diadaptasi pada kompetensi dasar yang dijabarkan 

dalam indikator dan profil penilaian kegiatan siswa dalam pembelajaran 
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menulis teks eksposisi yang terdapat pada buku guru bahasa dan sastra 

Indonesia kelas X kurikulum 2013.  

Bentuk instrumen yang diberikan adalah sebagai berikut. 

a. Lembar Soal 

LEMBAR SOAL 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas : X  

Hari,Tanggal : ……, ……….. 

Nama : ...................... 

Waktu : 90 Menit  

Aspek Penilaian: 

1. Kejelasan isi. 

2. Keterpaduan unsur atau struktur teks ekposisi. 

3. Kaidah teks eksposisi. 

4. Penggunaan kalimat yang efektif.  

5. Mekanis dalam penggunaan bahasa. 

 

Kerjakanlah soal di bawah ini dengan baik dan benar! 

Buatlah teks eksposisi berdasarkan gambar yang telah disajikan sesuai dengan 

struktur dan kaidah teks eksposisi, yaitu sebagai berikut: 

1. Adanya pernyataan pendapat; 

2. Adanya argumentasi; 

3. Adanya penegasan ulang pendapat; 

4. Berfokus pada satu topik; 

5. Menggunakan kata kerja, seperti percaya, yakin, optimis, potensial, dan 

sebagainya; 

6. Menggunakan konjungsi; 
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7. Bergerak dari pernyataan personal ke pernyataan impersonal; 

8. Menggunakan pendapat para ahli; 

9. Bahasa objektif; 

10. Kalimat pasif; 

11. Menggunakan bahasa untuk menilai atau mengevaluasi;  

12. Menggunakan pronomina (kata ganti), seperti saya dan kita; 

13. Merupakan argumentasi satu sisi antara setuju atau tidak setuju terhadap 

pendapat yang dikemukakan. 

Tabel 3.2 

Pedoman Penskoran Teks Eksposisi 

No. Aspek Penilaian Skor Maksimal 

1. Kejelasan isi 30 

2. Keterpaduan unsur atau struktur teks 

eksposisi 

20 

3. Kaidah teks eksposisi 20 

4. Penggunaan kalimat yang efektif  15 

5. Mekanis dalam penggunaan bahasa 15 

 Jumlah (nilai) 100 

Diadaptasi dari buku guru bahasa Indonesia kelas X 

Kurikulum 2013 

 

b. Kriteria Penilaian 

Tabel  3.3 Aspek Penilaian Menulis Teks Eksposisi 

Aspek Skor Kriteria Komentar 

 

 27-30 

Sangat baik - sempurna: sangat 

menguasai topik tulisan; 

pengembangan ide pokok eksposisi 

lengkap; relevan dengan topik yang 

 



26 
 

Yuma Yudhayana, 2015 
Efektivitas Teknik Examples Non-Examples Dalam Pembelajaran Menulis Teks Eksposisi  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

I 

S 

I 

 

dibahas 

22-26 

Cukup-baik: penguasaan 

permasalahan memadai; ada 

pengembangan eksposisi; relevan 

dengan topik 

 

17-21 

Sedang-cukup: penguasaan 

permasalahan terbatas; cukup 

mencakup inti; pengembangan 

topik memadai 

 

13-16 

Sangat kurang-kurang: kurang 

menguasai permasalahan; kurang 

ada substansi; kurang relevan 

 

 

S 

T 

R 

U 

K 

T 

U 

R 

 

18-20 

Sangat baik-sempurna: ada 

pernyataan pendapat; ada 

argumentasi; ada penegasan ulang 

pendapat; urutan logis; kohesif  

 

14-17 

Cukup-baik: ada pernyataan 

pendapat; ada argumentasi, ada 

penegasan ulang pendapat; tetapi 

tidak logis, tidak lengkap 

 

10-13 

Sedang-cukup: ada pernyataan 

pendapat, ada argumentasi, tetapi 

tidak ada penegasan ulang 

pendapat; gagasan kacau atau tidak 

terkait; urutan dan pengembangan 

kurang logis  
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7-9 

Sangat kurang-kurang: ada 

pernyataan pendapat; tidak ada 

argumentasi dan penegasan ulang 

pendapat; tidak layak dinilai 

 

 

 

 

K 

A 

I 

D 

A 

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-20 

Sangat baik-sempurna: kaidah 

sangat lengkap terdiri dari berfokus 

pada satu topik, menggunakan kata 

kerja, terdapat konjungsi, bergerak 

dari penyataan personal ke 

pernyataan impersonal, 

menggunakan pendapat para ahli, 

bahasa objektif, kalimat pasif, 

menggunakan bahasa untuk menilai 

atau mengevaluasi, menggunakan 

pronomina, dan argumentasi satu 

sisi 

 

14-17 
Cukup-baik: hanya ada tujuh 

sampai sembilan aspek kaidah 

 

10-13 
Sedang-cukup: hanya ada empat 

sampai enam aspek kaidah 

 

7-9 

Sangat kurang-kurang: hanya ada 

satu sampai tiga aspek kaidah 
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K 

A 

L 

I 

M 

A 

T 

 

13-15 

Sangat baik-sempurna: konstruksi 

kompleks dan efektif; terdapat 

hanya sedikit (<5) kesalahan 

penggunaan bahasa (urutan/fungsi 

kata, artikel, pronomina, preposisi) 

 

10-12 

Cukup-baik: konstruksi sederhana, 

tetapi efektif; terdapat kesalahan 

kecil pada konstruksi kompleks; 

terjadi sejumlah kesalahan (5 s.d. 

10) penggunaan bahasa 

(fungsi/urutan kata, artikel, 

pronomina, preposisi), tetapi makna 

cukup jelas 

 

7-9 

Sedang-cukup: terjadi kesalahan 

serius dalam konstruksi kalimat 

tunggal/kompleks (sering terjadi 

kesalahan pada kalimat negasi, 

urutan/fungsi kata, artikel, 

pronomina, kalimat fragmen,  

pelesapan; makna membingungkan 

atau kabur. 10 s.d. 15 kesalahan 

 

4-6 

Sangat kurang-kurang: tidak 

menguasai tata kalimat; terdapat 

banyak kesalahan (>15); tidak 

komunikatif; tidak layak dinilai 

 

 

 

13-15 

Sangat baik-sempurna: 

menguasai aturan penulisan; 

terdapat sedikit kesalahan ejaan, 
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M 

E 

K 

A 

N 

I 

K 

 

tanda baca, penggunaan huruf 

kapital, dan penataan paragraf 

10-12 

Cukup-baik: kadang-kadang 

terjadi kesalahan ejaan, tanda baca, 

pengguanaan huruf kapital, dan 

penataan paragraf, tetapi tidak 

mengaburkan makna 

 

7-9 

Sedang-cukup: sering terjadi 

kesalahan ejaan, tanda baca, 

penggunaan huruf kapital, dan 

penataan paragraf, tulisan tangan 

tidak jelas; makna membingungkan 

atau kabur 

 

4-6 

Sangat kurang-kurang: tidak 

menguasai aturan penulisan; 

terdapat banyak kesalahan ejaan, 

tanda baca, penggunaan huruf 

kapital, dan penataan paragraf; 

tulisan tidak terbaca 

 

 

Diadaptasi dari buku guru bahasa Indonesia kelas X 

Kurikulum 2013 
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Tabel 3.4 

Kategori Penilaian 

Skor Kategori 

91-100 Sangat baik (A) 

81-90,99 Baik (B) 

71-80,99 Cukup (C) 

<70,99 Kurang (D) 

 

2. Instrumen Non-Tes 

Instrumen non-tes dalam penelitian ini berupa lembar observasi, catatan 

lapangan, dan dokumentasi foto. Instrumen-instrumen tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut. 

a. Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Tabel 3.5 Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Hari/ Tanggal   : 

Nama Observer  : 

Ket: Skala (0-4) 

No. Keterangan Nilai 

1. Kemampuan membuka pelajaran 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Memotivasi siswa berkaitan dengan 

materi yang akan diajarkan 

c. Membuat kaitan materi ajar 

sebelumnya dengan materi yang akan 

diajarkan 
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d. Memberi acuan materi ajar yang akan 

diajarkan 

2. Sikap dalam proses pembelajaran 

a. Kejelasan suara dalam komunikasi 

dengan siswa 

b. Tidak melakukan gerakan atau 

ungkapan yang mengganggu perhatian 

siswa 

c. Antusiasme mimik dalam penampilan 

d. Mobilitas posisi tempat dalam kelas 

 

3. Penguasaan materi pembelajaran 

a. Kejelasan memposisikan materi ajar 

yang disampaikan dengan materi 

lainnya yang terkait 

b. Kejelasan menerangkan berdasarkan 

tuntutan aspek kompetensi (kognitif, 

psikomotor, dan afektif) 

c. Kejelasan dalam memberikan contoh 

atau ilustrasi dengan tuntutan aspek 

kompetensi 

d. Mencerminkan penguasaan materi ajar 

secara proposional 
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4. Implementasi langkah-langkah 

pembelajaran (skenario) 

a. Penyajian materi ajar sesuai dengan 

langkah-langkah yang tertuang dalam 

RPP 

b. Proses pembelajaran mencerminkan 

komunikasi guru dan siswa, dengan 

berpusat pada siswa 

c. Antusias dalam menanggapi dan 

menggunakan respon dari siswa 

d. Cermat dalam memanfaatkan waktu, 

sesuai denga alokasi yang direncanakan 

 

5. Penggunaan media pembelajaran 

a. Menggunakan prinsip penggunaan jasa 

media 

b. Tepat saat penggunaan 

c. Terampil dalam mengoperasikan 

d. Membantu kelancaran proses 

pembelajaran 

 

 

6. Evaluasi 

a. Melakukan evaluasi berdasarkan 
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tuntutan aspek kompetensi 

b. Melakukan evaluasi sesuai dengan butir 

soal yang telah direncanakan dalam 

RPP 

c. Melakukan evaluasi sesuai dengan 

bentuk dan jenis yang dirancang 

7. Kemampuan menutup pelajaran 

a. Meninjau kembali atau menyimpulkan 

materi kompetensi yang diajarkan 

b. Memberi kesempatan bertanya 

c. Memberi kegiatan ko-kurikuler 

d. Menginformasikan materi ajar 

berikutnya 

 

 

b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Tabel 3.6 Lembar Observasi Aktivitas Siswa (Skala 0-4) 

No. Aktivitas yang Diamati Nilai 

1. 

 

Siswa memberi respon yang baik ketika 

apersepsi. 

 

2. 

 

Siswa termotivasi untuk belajar.  

3. 

 

Siswa menjawab pertanyaan guru tentang 

teks eksposisi untuk mengetahui 

pengetahuan awal siswa. 

 

4. 

 

Siswa aktif dalam berdiskusi.  

5. Siswa membangun sendiri pengetahuannya.  
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E. Prosedur Penelitian 

Berdasarkan Syamsudin dan Damaianti (2009, hlm. 154), berikut peneliti 

uraikan langkah-langkah penelitian itu, diantaranya: 

1. Peneliti melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan 

permasalahan yang hendak dipecahkan. Dalam hal ini, peneliti mengobservasi 

kemampuan siswa dalam menulis  teks eksposisi. 

2. Peneliti mengindentifikasi masalah. 

3. Peneliti melakukan studi literatur dari beberapa sumber yang relevan tentang 

teknik examples non-examples dan pembelajaran menulis teks eksposisi, 

memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan 

definisi operasional. 

4. Peneliti membuat rencana penelitian yang di dalamnya mencakup kegiatan: 

a. Peneliti menentukan populasi penelitian, yaitu 9 kelas X di SMAN 6 

Bandung dan sampel kelas yang terpilih adalah X MIA 4 sebagai kelas 

eksperimen dan X MIA 5 sebagai kelas kontrol untuk dijadikan subjek 

penelitian; 

b. Peneliti membuat instrumen penelitian dan melakukan studi pendahuluan 

agar diperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk mengambil 

data yang diperlukan; dan 

c. Peneliti mengidentifikasi prosedur pengumpulan data, dan menentukan 

hipotesis. 

5. Peneliti melakukan tes awal di kelas eksperimen dan kontrol untuk 

mendapatkan data awal. 

6. Siswa mengaitkan pengetahuan yang baru 

didapat dengan pengetahuan lama. 

 

7. Siswa mengorganisasikan pengetahuannya 

dalam proses diskusi. 

 

8. Siswa memperluas pengetahuan dengan 

bertukar pendapat. 

 

9. Siswa mengerjakan tugas menulis teks 

eksposisi. 

 

10. Siswa melakukan refleksi mengenai materi 

yang baru dipelajari. 

 



35 
 

Yuma Yudhayana, 2015 
Efektivitas Teknik Examples Non-Examples Dalam Pembelajaran Menulis Teks Eksposisi  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

6. Mengumpulkan data kasar dari tes awal di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

7. Peneliti melakukan perlakuan kepada kelas eksperimen dengan menggunakan 

teknik examples non-examples dan tanpa menggunakan teknik examples non-

examples kepada kelas kontrol dalam pembelajaran menulis teks eksposisi. 

8. Peneliti melakukan tes akhir di kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

9. Mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang 

telah ditentukan. 

10. Menganalisis data dan melakukan tes signifikasi dengan teknik statistika yang 

relevan untuk menentukan tahap signifikasi hasilnya. 

11. Menginterpretasikan hasil, perumusan kesimpulan, pembahasan, dan 

pembuatan laporan.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes dan observasi.  

1. Instrumen tes 

Instrumen tes yang diberikan berupa tes menulis teks eksposisi. Instrumen tes 

dilakukan sebanyak dua kali yaitu tes awal dan tes akhir. Tes awal dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa menulis teks eksposisi dan tes akhir 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan akhir siswa setelah diberi perlakuan. 

Tes awal dan tes akhir dilakukan pada masing-masing kelas, yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan tujuan untuk memperoleh objek kajian 

penelitian berupa teks eksposisi sebelum dan setelah pemberian perlakuan. 

Instrumen tes menulis teks eksposisi ditujukan untuk menguji kemampuan 

siswa dalam pembelajaran menulis teks eksposisi. Hasil tes awal nantinya 

akan menjadi pembanding nilai tes akhir. 

2. Instrumen non-tes 

Instrumen non-tes ini berupa lembar observasi yang ditujukan untuk aktivitas 

guru dan siswa yang mengikuti pembelajaran menulis teks eksposisi dengan 

menggunakan teknik examples non-examples pada kelas eksperimen dan tanpa 

menggunakan teknik examples non-examples pada kelas kontrol. Observasi 
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yang ditujukan pada siswa merupakan jenis observasi observasi non-partisipan, 

yaitu observer tidak turut mengambil bagian terhadap individu yang diamati 

(siswa), dan berperan sebagai penonton. Observasi non-partisipan dipilih agar 

observer mengamati secara langsung gejala-gejala yang ditampilkan oleh 

individu yang sedang diamati dan mengamati proses pembelajaran yang 

berlangsung. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

1. Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis data kuantitatif. Data 

kuantitatif diperoleh dari hasil tes keterampilan menulis teks eksposisi melalui 

teknik pembelajaran examples non-examples dengan teknik pengamatan objek 

langsung. Berikut langkah-langkah teknik kuantitatif yang dilakukan oleh peneliti 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Memeriksa dan menganalisis nilai hasil tes awal dan tes akhir pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

2. Mengubah skor siswa menjadi nilai jadi dengan rumus. 

 

3. Melakukan uji reliabilitas. 

Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan ketetapan dari data yang 

diperoleh peneliti karena penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang 

penimbang, maka dilakukan uji reliabilitas dengan rumus sebagai berikut. 
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Sebagai tolak ukur koefisien reliabilitas antarpenimbang, peneliti  

menggunakan tabel Guilford sebagai berikut. 

Tabel 3.7 Tabel Guilford 

 

< 0,20 = tidak ada korelasi 

0,20-0,40 = korelasi rendah 

0,40-0,60 = korelasi sedang 

0,60-0,80 = korelasi tinggi 

0,80-0,90 = korelasi tinggi sekali 

1,00 = korelasi sempurna 

 

4. Melakukan uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan metode statistik apa yang akan 

digunakan peneliti dan apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas ini dilakukan terhadap nilai menulis teks eksposisi siswa 

dari hasil tes awal dan tes akhir pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan skor tertinggi dan terendah 

b. Menentukan rentang skor (R) 

c. Menentukan kelas interval (K) 

K = 1 + 3,3 Log n 

Keterangan: n = jumlah siswa 

d. Menentukan panjang kelas (P) 

  

e. Menentukan derajat kebebasan (DK) 

DK = K -1 

f. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel distribusi mean 

g. Menghitung rata-rata 
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h. Menghitung simpangan baku 

 

i. Uji normalitas dengan rumus Chi-Kuadrat sebagai berikut. 

  

H0 : skor tes tidak berdistribusi normal 

H1 : skor tes berdistribusi normal. 

Kriteria pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

Jika nilai signifikasi (sig) < 0.05 maka H0 ditolak 

Jika nliai signifikasi (sig) ≥ 0.05 maka  H1 diterima 

5. Menguji homogenitas dilakukan pada tes awal dan tes akhir dari kedua kelas. 

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 
 

Keterangan: 

Fhitung  = nilai yang dicari 

Vb   = varian terbesar 

Vk   = varian terkecil 

Varians  = standar deviasi dikuadratkan atau sd
2 

 

6. Menguji signifikasi rata-rata tes awal dan tes akhir dan uji hipotesis dengan 

menggunakan signifikasi perbedaan dua variabel. 

Uji yang digunakan adalah perbedaan (gain) nilai tes awal dan tes akhir, 

rumus yang digunakan adalah: 
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Keterangan : 

M : nilai hasil rata-rata perkelas 

N : banyaknya subjek 

X : deviasi setiap nilai x1 dan x2 

Y : deviasi setiap nilai y1 dan y2 

Kemudian nilai hasil perhitungan yang dilakukan dihitung kembali dengan 

menggunakan rumus thitung untuk mengetahui atau menguji signifikasi dan 

hipotesis, dengan rumus : 

 

Keterangan: 

M : nilai hasil rata-rata perkelas 

N : banyaknya subjek 

X : deviasi setiap nilai x1 dan x2 

Y : deviasi setiap nilai y1 dan y2 

Hasil yang diperoleh kemudian digunakan untuk menentuan taraf signifikasi 

pada ttabel. (α = 0,05) 

DK = Nx + Ny – 2 
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2. Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif dipakai untuk menganalisis data non-tes yang berupa 

lembar observasi guru, siswa, dan dokumentasi foto. Data hasil pengamatan guru 

dan siswa dianalisis dengan cara mendeskripsikan hasil pengamatan yang 

kemudian dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Sementara itu, 

data yang berupa foto digunakan sebagai bukti autentik proses pembelajaran. 

 


