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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Metode Penelitian 

 Dalam menentukan metode penelitian tentunya harus disesuaikan dengan 

masalah yang akan di teliti dan tujuan penelitian, hal ini dilakukan untuk 

kepentingan perolehan data hasil penelitian. Menurut (Sugiyono : 2013) penelitain 

eksperimen dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan sedangkan menurut Solso & MacLin (2002), menyatakan bahwa : 

Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang didalamnya ditemukan 

satu variable yang dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab-

akibat. Oleh karena itu, penelitian eksperimen erat kaitannya dalam 

menguji suatu hipotesis dalam rangka mencari pengaruh, hubungan, 

maupun perbedaan perubahan terhadap kelompok yang dikenakan 

perlakuan. 

Sejalan dengan pendapat diatas pengertian eksperimen menurut Kerlinger 

(dalam Setyanto, hlm. 39) adalah “sebagai suatu penelitian ilmiah dimana peneliti 

memanipulasi dan mengontrol satu atau lebih variabel bebas dan melakukan 

pengamatan terhadap variabel-variabel terikat untuk menemukan variasi yang 

muncul bersamaan dengan manipulasi terhadap variabel bebas tersebut”. Dari 

pernyataan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode eksperimen 

adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari hasil 

perlakuan yang diberikan kepada objek yang diteliti sehingga peneliti 

beranggapan bahwa metode eksperimen sesuai dengan masalah yang hendak 

diteliti. Metode eksperimen digunakan untuk mencari pengaruh pemanasan 

permainan tradisional. 

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh pemanasan 

permainan tradisional terhadap denyut nadi dan kaktifan gerak siswa dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani dengan memberikan treatment kepada 

kelompok eksperimen sehingga peneliti dapat mengetahui seberapa besar 

pengaruh pemberian treatment penerapan pemanasan permainan tradisional dalam 

penelitian ini. 
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B.  Variabel Penelitian 

Dalam suatu penelitian dapat dipastikan ada variabel yang akan diteliti, 

variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan peneliti sebagai sesuatu yang akan diteliti dan akan menghasilkan 

informasi dari penelitian tersebut. Secara teoritis variabel dapat di definisikan 

sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu 

orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. Arikunto (2006, 

hlm.161) bahwa “variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian”. Sedangkan menurut Sugiyono (2009, hlm.38) 

menjelaskan bahwa “variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian di tarik kesimpulannya”. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat di rumuskan bahwa variabel penelitian 

adalah suatu sifat atau nilai dari orang, pada dasar nya segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Sesuaidengan judul penelitian yang penulis buat  

“Pengaruh pemanasan permainan tradisional terhadap perubahan denyut nadi dan 

keaktifan gerak siswa dalam pembelajaran jasmani” maka terdapat dua buah 

variabel yang terdapat dalam penelitian ini, variabel-variabel tersebut adalah : 

1. Variabel Independen (variabel bebas) 

Variabel independen adalah yang akan mempengaruhi variabel lain. 

Variabel ini akan menyebabkan perubahan pada variabel dependen, dalam 

penelitian ini, maka variabel yang dijadikan variabel independennya adalah 

pemanasan melalui permainan tradisional. 

2. Variabel Dependen (variabel terikat)  

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen, dengan adanya perubahan pada variabel independen, maka variabel 

dependen pun akan mengalami perubahan, dalam hal ini terdapat denyut nadi dan 

keaktifan gerak siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani merupakan 

variabel dependen dari penelitian ini. 
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C.  Desain Penelitian 

Desain penelitian menurut  (Arifin, Tajul. 2013, hlm. 2) adalah kerangka 

kerja yang digunakan untuk melaksanakan penelitian.Pola desain penelitian dalam 

setiap disiplin ilmu memiliki kekhasan masing-masing, namun prinsip-prinsip 

umumnya memiliki banyak kesamaan. Desain penelitian memberikan gambaran 

tentang prosedur untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk 

menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Sedangkan desain penelitian atau 

rancangan penelitian menurut Kerlinger (dalam Setyanto, hlm. 43) adalah 

perencanaan struktur dan strategi penelitian yang disusun sedemikian rupa 

sehingga akan mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian 

dan dapat mengontrol varian variable.  Nazir (2005:84) mengatakan bahwa 

“desain dari penelitian adalah sebuah proses yang diperlukan dalam perencanaan 

dan pelaksanaan penelitian”. Dalam setiap penelitian harus membuat perencanaan 

yang baik, untuk menggambarkan bentuk dan pelaksanaannya salah satunya 

dengan membuat desain penelitian. Berdasarkan pengertian para ahli diatas 

peneliti menyimpulkan bahwa desain penelitian adalah kerangka kerja yang 

disusun sedemikian rupa sehingga akan mendapat jawaban terhadap pertanyaan 

dari semua proses yang diperlukan dalam perencaan dan pelaksanaan penelitian. 

Desain penelitian bertujuan untuk membantu peneliti agar proses penelitian dapat 

dilaksanakan secara sistematis dan tersusun dengan baik. Desain penelitian 

menghubungkan antara suatu variable dengan variable lainnya. Penelitian 

eksperimen memiliki berbagai macam desain penelitian, penggunaan desain 

tersebut disesuaikan dengan aspek penelitian serta pokok masalah yang hendak 

diteliti. Dalam penelitian ini yang akan peneliti gunakan adalah One group 

pretest-posttest design. Menurut Sugiyono (2013, hlm. 110) bentuk dari model ini 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 

Desain Penelitian 

 

 

 

 

Keterangan : 

X : Perlakuan dengan menggunakan pemanasan permainan tradisional 

O₁ : Hasil pretest denyut nadi dan keaktifan gerak siswa  

O₂ : Hasil posttest denyut nadi dan keaktifan gerak siswa 

 Peneliti menggunakan desain tersebut dikarenakan peneliti ingin 

mengetahui pengaruh pemanasan permainan tradisional terhadap denyut nadi dan 

keaktifan gerak siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Selanjutnya 

rancangan atau langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian 

ini adalah : 
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Gambar 3.2 

Langkah-langkah penelitian 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan diatas langkah-langkah penelitian yang akan peneliti 

laksanakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

POPULASI 

SAMPEL 

 

TES AWAL 

TES DENYUT NADI DAN 

KEAKTIFAN GERAK 

KELOMPOK TREATMENT 

Pembelajaran 

menggunakan permainan 

tradisional 

TES AKHIR 

TES DENYUT NADI DAN 

KEAKTIFAN GERAK 

PENGOLAHAN DATA 

ANALISIS DATA 

KESIMPULAN 
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1.  Menentukan populasi dan sampel. 

2.  Melakukan tes awal sebelum pemberian  perlakuan pada masing-masing 

sampel. 

3.  Pemberian perlakuan/treatment  dengan menggunakan pemanasan permainan 

tradisional. 

4.  Melakukan test akhir setelah pemberian perlakuan/treatment. 

5.  Melakukan pengolahan data 

6.  Melakukan analisis data 

7.  Langkah terakhir  untuk menentukan kesimpulan. 

D.  Populasi dan Sampel 

1.  Populasi 

Populasi menurut (Hendry, 2010) adalah wilayah generalisasi berupa 

subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. 

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Dengan kata lain, 

sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi 

sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat 

digeneralisasikan pada populasi. Menurut Sugiyono (2013, hlm. 117) “populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Suharsono Arikunto 

(2002, hlm. 108) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian,“ Populasi bukan 

hanya berarti orang ataupun benda lainnya, tetapi meliputi karaktristik atau sifat 

yang dimiliki suatu objek. Dari pernyataan diatas maka peneliti menyimpulkan 

bahwa populasi adalah keseluruhan subjek yang hendak diteliti. Sehingga peneliti 

memutuskan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII A MTs Al Musyawarah Lembang. 

2.  Sampel 

 Memperoleh data adalah langkah yang paling utama yang harus dilakukan 

dalam suatu penelitian. Oleh karena itu memerlukan suatu objek penelitian yang 

telah ditentukan populasi dari objek yang akan diteliti sebagai sumber untuk 
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memperoleh data. Langkah selanjutnya adalah memilih sampel yang bertujuan 

untuk memudahkan dalam meneliti objek dalam penelitian. Menurut Sugiyono 

(2013, hlm. 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Apabila peneliti melakukan penelitian terhadap populasi 

yang besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi tersebut dan 

peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

menggunakan teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi kepada populasi 

yang diteliti. Maknanya sampel yang diambil dapat mewakili atau refresentatif 

bagi populasi tersebut. Menurut  (Hendry, 2010) sampel adalah sebagian dari 

populasi yang diteliti. Dengan kata lain, sampel merupakan sebagian atau 

bertindak sebagai perwakilan dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil 

diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi Penarikan sampel 

diperlukan jika populasi yang diambil sangat besar, dan peneliti memiliki 

keterbatasan untuk menjangkau seluruh populasi maka peneliti perlu 

mendefinisikan populasi target dan populasi terjangkau baru kemudian 

menentukan jumlah sampel dan teknik sampling yang digunakan. Sejalan dengan 

pendapat di atas pengertian sampel menurut Arikunto (2006, hlm. 134) sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Berdasarkan penelitian di atas 

dapat disimpulkan sampel adalah bagian populasi yang hendak diteliti dan 

mewakili karakteristik populasi. 

 Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah simple random 

sampling menurut  Sugiyono (2013, hlm. 120), simple random sampling adalah 

pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dalam penelitian ini peneliti 

mengambil sampel siswa kelas VIIIA 20 siswa. 

E.  Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah salah satu faktor penentu keberhasilan dalam 

suatu penelitian. Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan dalam suatu 

penelitian. Instrumen sebagai alat pengumpul data yang harus dirancang dengan 

baik sehingga menghasilkan data yang empiris sebagaimana adanya sesuai dengan 

data yang peneliti dapat dalam proses penelitian dilapangan. Instrumen yang valid 

adalah instrumen yang mampu dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur 
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sedangkan reliabilitas menyangkut akurasi dan konsistensi alat pengumpulan data. 

Menurut Suharsimi (2010, hlm. 203) Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih 

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

sehingga lebih mudah diolah. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen tes dan observasi. 

Tes sebagai instrumen pengumpulan data merupakan suatu rangkaian pertanyaan 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki individu maupun kelompok. Hal tersebut sesuai pernyataan 

Suntoda, dkk. (2013, hlm. 1) bahwa tes adalah suatu alat ukur atau instrumen 

yang digunakan untuk memperoleh informasi/data tentang seseorang atau obyek 

tertentu. Sugiyono (2013, hlm. 133) mengemukakan bahwa instrumen penelitian 

digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian jumlah 

instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah 

variabel yang akan diteliti. Berdasarkan pengertian para ahli diatas peneliti 

menyimpulakan bahwa instrumen penelitian adalah alat ukur atau instrumen 

tergantung pada jumlah variabel yang akan diteliti digunakan untuk memperoleh 

informasi atau data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasil lebih baik sehingga 

lebih mudah diolah. Tes dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh 

informasi mengenai hasil denyut nadi dan keaktifan gerak siswa dalam pendidikan 

jasmani yang diberikan. Tes diberikan sebelum treatment penggunaan pemanasan 

permainan tradisional pre-test dan post test setelah sampel selesai proses 

pemberian treatment penggunaan permanasan permainan tradisional dalam proses 

pembelajaran. 

 Adapun alat pengumpul data yang akan digunakan oleh penelitian dalam 

penelitian ini menurut Hermawan, dkk adalah : 

1.  Tes denyut nadi dalam waktu 1  (sebelum dan sesudah melakukan pemanasan 

permainan tradisional) 

a. Tujuan  : mengukur atau menghitung denyut nadi per menit. 

b. Alat  : stopwatch, alat tulis. 

c. Pelaksanaan : 
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1) Seluruh peserta berkumpul diberikan arahan untuk menemukan letak denyut 

nadi pada pergelangan tangan. 

2) Tempel dan tekan (jangan terlalu keras) tiga jari (tengah, telunjuk, manis) 

salah satu tangan pada pergelangan tangan yang lain. 

3) Setelah seluruh peserta menemukan letak denyut nadi kemudian peneliti 

memberi aba-aba untuk mulai menghitung denyut nadi masing-masing selama 

1 menit. 

4) Kemudian setelah selesai waktu yang ditentukan seluruh peserta melaporkan 

hasil menghitung denyut nadi yang diperoleh. 

2.  Lembar Observasi Keaktifan Gerak 

 Instrumen observasi ini  menggabungkan dua tujuan, yaitu untuk 

mengetahui pemanfaatan waktu aktif belajar gerak yang terfokus pada tujuan dan 

proporsi jumlah siswa dalam belajar gerak focus tujuan tersebut. Pemanfaatan 

waktu belajar gerak yang terfokus tujuan adalah realisasi jumlah waktu aktif 

belajar gerak  yang dihabiskan siswa pada saat PBM berlangsung dan sesuai 

dengan focus tujuan belajarnya. Sedangkan proporsi jumlah siswa adalah jumlah 

siswa yang terlibat langsung dalam aktivitas belajar gerak  yang terfokus tujuan 

tersebut. Observasi pada penelitian ini adalah pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, dilaksanakan observasi dengan menilai apakah keaktifan gerak 

nampak pada siswa ketika PBM berlangsung dengan beberapa kriteria penilaian 

sesuai dengan instrument yang digunakan. Dalam penulisan ini, untuk mengetahui 

keaktifan gerak siswa pada saat pelaksanaan penelitian dilakukan observasi 

mengenai keaktifan gerak siswa dalam pembelajaran penjas, format observasi 

yang digunakan mengacu pada instrument yang dikembangkan oleh Suherman.  

Tabel 3.1 

Kisi-kisi instrument JWAB (Sumber : Suherman, revitalisasi pengajaran dalam 

pendidikan jasmani, 2009, hlm. 30) 

Variable 

JWAB 
Indikator JWAB Sub-Indikator 

 

Katagori 

Manajemen (M)  

Manajemen adalah waktu yang 

1. Berdo’a 

2. Mengecek kehadiran 
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Aktivitas 

dalam proses 

belajar 

mengajar 

Penjas 

(Suherman, 

2009, hlm. 

115) 

dihabiskan oleh sebagian besar 

siswa (lebih dari 50%) untuk 

yang bersifat manajerial.  

3. Pergantian materi 

4. Menyiapkan & 

menyimpan peralatan 

Aktivitas belajar (A)  

Aktivitas belajar adalah waktu 

yang dihabiskan oleh sebagian 

besar siswa (lebih dari 50%) 

untuk melakukan aktivitas 

belajar secara aktif. 

1. Melakukan pemanasan 

2. Melakukan tugas gerak 

3. Melakukan pendingingan 

Instruction (I)  

Instruction adalah waktu yang 

dihabiskan oleh sebagian besar 

siswa (lebih dari 50%) untuk 

mendengarkan informasi 

bagaimana melakukan 

keterampilan. 

1. Instruksi guru 

2. Demonstrasi/contoh tugas 

gerak 

Waiting (W) adalah waktu 

yang dihabiskan oleh sebagian 

besar siswa (lebih dari 50%) 

tetapi tidak termasuk dalam ke 

tiga kategori di atas. 

1. Menunggu giliran  

2. Menunggu guru untuk 

mendengarkan instruksi 

3. Tidak melakukan tugas 

gerak: ngobrol, bergurau, 

melakukan aktivitas 

lainnya. 

 

Tabel 3.2 

Instrumen JWAB(Sumber : Suherman, revitalisasi pengajaran dalam 

pendidikan jasmani, 2009, hlm. 33) 

Episode Stopwatch Alokasi Fokus ∑ Siswa Fokus 

1 0.01.00   

2 0.02.00   

3 0.03.00   
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4 0.04.00   

… …   

 

Beberapa langkah pelaksanaan penggunaaan instrument tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Hidupkan stopwatch sejak dari awal hingga akhir pembelajaran. 

2. Berikan tanda cek pada kolom stopwatch sesuai dengan berkurangnnya waktu 

dalam stopwatch. 

3. Berikan tanda cek (X) pada kolom alokasi fokus segera setelah guru menyuruh 

siwa melakukan aktivitas fisik fokus tujuan.  

4. Pada saat yang sama tuliskan jumlah siswa yang melakukan aktivitas fisik 

fokus tujuan pada kolom “# siswa fokus”. 

5. Penghitungan jumlah siswa yang melakukan aktivitas fisik fokus tujuan pada 

menit berikutnya dilakukan segera setelah waktu memasuki menit berikutnya. 

6. Perhitungan jumlah siswa fokus tujuan hanya dilakukan manakala pada kolom 

sebelumnya terdapat atanda (X). 

F.  Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini memiliki 

beberapa tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan : tahap awal yang dilakukan adalah menentukan populasi dan 

sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A 

MTs Al Musyawarah Lembang dengan sampel kelas VIII A 20 0rang, 

penyusunan materi, serta mempersiapkan perlengkapan penelitian, dan 

instrument penelitian yang akan digunakan. Instrument yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah instrument yang bisa menilai hasil denyut nadi dan 

keaktifan gerak siswa. 

2. Tahap pre-test : dilakukan tes awal untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

siswa dari sampel kelompok eksperimen mengenai denyut nadi dan keaktifan 

gerak siswa sebelum diberi perlakuan pemanasan permainan tradisional. 
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3. Tahap menentukan subyek penelitian : pembelajaran yang dilakukan pada 

kelompok eksperimen dengan menggunakan pemanasan permainan 

tradisional. 

4. Tahap menentukan jumlah pertemuan dalam pemberian perlakuan, 

pelaksanaan penelitian dilakukan 3 kali dalam seminggu, sesuai dengan 

pendapat Juliantine, dkk (2007:3.5)  mengatakan bahwa “sebagai percobaan 

untuk mendapatkan hasil yang baik bisa pula dilaksanakan dalam frekuensi 

latihan 3 hari/minggu, sedangkan lamanya latihan paling sedikit 4-6 minggu. 

Oleh sebab itu peneliti melakukan pertemuan sebanyak 3 kali dalam seminggu 

selama 4 minggu. Penelitian ini dilakukan selama 12 kali pertemuan, 

dilaksanakan pada hari selasa, kamis, dan sabtu untuk pembelajaran dengan 

menggunakan pemanasan permainan tradisional. 

5. Tahap post-test dilakukan tes akhir untuk mengetahui apakah ada peningkatan 

denyut nadi dan keaktifan gerak setelah diberi perlakuan. 

6. Tahap analisis data : data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode 

statistika SPSS yang membandingkan antara hasil tes pretest dan posttest 

kelompok eksprimen sebelum dan setelah diberikan perlakuan penggunaan 

pemanasan permainan tradisional. 

7. Tahap uji hipotesis : pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan untuk 

menolak atau menerima hipotesis sementara yang telah diajukan oleh peneliti 

berdasarkan dari pengilahan data hasil penelitian. 

8. Tahap penarikan kesimpulan : dilakukan penarikan kesimpulan akhir 

penelitian berdasarkan pengujian hipotesis. 

G.  Teknik Analisis Data 

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengolahan data 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan analisis data yang merujuk pada analisis jumlah waktu aktif 

belajar yang dikembangkan oleh Suherman (2009, hlm. 116) sebagai 

berikut: 

Proporsi pemanfaatan waktu = jumlah alokasi focus : jumlah alokasi 

waktu X 100 

Jumlah keterlibatan siswa = jumlah siswa focus : jumlah siswa X 100 
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Waktu pengelolaan (M) = total waktu pengelolaan : total jam pelajaran 

X 100 

Waktu Intruksi (I) = total waktu intruksi : total jam pelajaran X 100 

Waktu Belajar (A) = total waktu belajar : total jam pelajaran X 100 

Waktu menunggu (W) = total waktu menunggu : total jam pelajaran X 

100 

2. Uji Normalitas dan Uji Homogenitas. 

Uji normalitas ini bertujuan mengetahui apakah data dari hasil pengukuran 

norma atau tidak. Uji normalitas yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah dengan uji kenormalan lillieforse, sedangkan uji homogenitas 

dilakukan untuk mengetahui homogen atau tidaknya data dari dua variansi 

yang berbeda, dalam pengujian homogenitas dengan melakukan uji hipotesis 

Levene’s Test. Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam melakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas yaitu berdasarkan prosedur SPSS uji 

normalitas dan uji homogenitas data yang dijelaskan oleh Derajat dan 

Abduljabar (2014, hlm. 126-128) sebagai berikut. 

(1) Menu Analyse – Descriptive Statistic – Explorer 

(2) Pengisian Sub-menu : 

a) dependent list,masukan variable pretest dan posttest 

b) list case by, dalam kasus ini abaikan saja. 

c) Klik statistic. 

d) Tanda centang pada menu descriptive sudah dipilih, untuk 

keseragaman menu lain tidak udah dicantang. Kemudian tekan 

continue. 

e) Kemudian klik menu plots. Muncul kotak dialog plots. 

f) Pada boxplot pilih none artinya tidak akan dibuat boxplot. 

g) Pada descriptive,  tidak ada yang dipilih atau stem and leaf di 

deselect(klik mouse pada kotak sebelah kiri hingga tidak ada tanda 

apapun) 

h) Aktifkan pilihan normality plots with tests. 
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i) Pada kotak Spread vs Level Levene test, digunakan jika data lebih 

dari dua kelompok data atau 2 variabel yang akan diuji. Pilih 

power estimation untuk menguji kesamaan varians. 

j) Tekan continue untuk kembali ke kotak dialog sebelumnya. 

k) Pada bagian display (lhat pada bagian pertama pengisian), pilih 

both yang berarti akan dianalisis statistics dan plots. 

l) Tekan OK jika pengisian sudah selesaidan akan muncul gambar 

output dan interpretasi hasil pengujian distribusi normal. 

(3) Interpretasi output dan analisis hasil pengujian distribusi normal dan 

hasil pengujian kesamaan varians (homogenitas). 

Hasil output bisa menggambarkan apakah hasil penguian distribusi 

data mempunyai penyebaran yang normal atau tidak dan memiliki 

kesamaan varians atau tidak . Kriteria pengambilan keputusan adalah 

sebagai berikut: 

 Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05; hasil 

pengujian bahwa penyebaran data tidak normal (tidak simetris) dan 

mempunyai variansi yang berbeda atau heterogen. 

 Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05; hasil 

pengujian bahwa penyebaran data normal (simetris) dan 

mempunyai variansi yang sama atau homogen. 

3. Uji Hipotesis 

 Langkah-langkah yang digunakan penlis dalam melakukan uji satu sampel 

one sample t-test yaitu berdasarkan prosedur SPSS Paired T-Test yang 

dijelaskan oleh Derajat dan Abduljabar (2014, hlm. 152-157) sebagai berikut: 

Langkah-langkah pengujian: 

1.  Input data pada data view dalam SPSS dan isikan nama dan katagori 

lain pada variable view. 

2.  Setelah data terinput, mulai dengan langkah berikutnya: 

a. Menu analyze  Compare Means  Paired T test 

b. Pada kotak Test Variable(s) atau variable yang akan di uji 

masukan data variable Sesudah Perlakuan. 
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c. Test Value atau nilai yang akan di uji, (didapat dari rata-rata 

populasi atau data lama) 

d. Karena tidak ada data yang hilang (missing) dan tingkat 

kepercayaan tetap 95% abaikan pengisian OPTIONS. 

e. Tekan OK untuk memproses data. 

Pengambikan Keputusan 

Dasar pengambilan keputusan: 

a. Berdasarkan perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel. 

 Jika statistika hitung (angka t output) > t-tabel, Maka Ho ditolak. 

 Jika statistika hitung (angka t output) < t-tabel, Maka Ho diterima. 

b.   Berdasarkan nilai Probabilitas  Uji satu sisi 

 Jika nilai Probabilitas > 0,05; maka Ho diterima 

 Jika nilai Probabilitas < 0,05; maka Ho ditolak 


