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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3. 1.  Metode Penelitian 

1. Metode Eksperimental 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimental. Metode Eksperimental 

adalah penelitian eksperimental atau penelitian uji coba yang bertujuan untuk 

menguji efektivitas dan efisiensi dari suatu pendekatan, metode, teknik, atau 

media pengajaran dan pembelajaran, sehingga hasilnya dapat diterapkan jika 

memang baik, atau tidak digunakan jika memang tidak baik, dalam pengajaran 

sebenarnya (Sutedi, 2011 : hlm 64). 

Malhotra mengungkapkan, penelitian eksperimen adalah suatu penelitian 

dimana peneliti sengaja membangkitkan atau membuat suatu kejadian atau 

keadaan timbul, lalu meneliti akibatnya. Dengan kata lain, peneliti mencari 

hubungan sebab-akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan mengeliminasi atau mengurangi dan menyisihkan faktor-faktor lain yang 

bisa mengganggu. Pengertian lain penelitian eksperime menurut Sukardi adalah 

metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena 

sebab-akibat (Sangadji dan Sopiah, 2010 : hlm 24) 

Penelitian eksperimen adalah penelitian dimana variabel yang hendak diteliti 

kehadirannya sengaja ditimbulkan dengan memanupulasi menggunakan perlakuan 

(Purwanto, 2012 : hlm 180) 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian 

dimana variabel yang diteliti sengaja dicari hubungan sebab-akibat dengan cara 

memanipulasi dengan perlakuan (treatment). Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji efektivitas dan efisiensi suatu metode, media, dan pendekatan dalam 

pembelajaran. 

 

2. Karakteristik Metode Eksperimental 

Pada umumnya, penelitian ekperimental memiliki karakteristik penting, yaitu : 
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a. Memanipulasi 

Yang dimaksud memanipulasi dalam penelitian eksperimental yaitu 

tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh seorang peneliti atas dasar 

pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka guna 

memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. 

b. Mengontrol variabel 

Mengontrol merupakan usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh 

variabel lain pada variabel terikat yang mungkin mempengaruhi penampilan 

variabel tersebut. 

c. Melakukan observasi 

Tindakan observasi dilakukan peneliti pada umumnya mempunyai tujuan 

agar dapat mengamati dan mencatat fenomena yang muncul dalam variabel 

terikat sebagai akibat dari adanya kontrol dan manipulasi variabel. (Sukardi, 

2008 : hlm 180-182) 

 

3. 2.  Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan 

eksperimen kuasi, atau disebut juga dengan eksperimen semu. Desain penelitian 

ini menggunakan One Group Pre-test-Post-test design, Pada penelitian ini, 

mahasiswa sebagai subjek penelitian diberikan satu kali pre-test dengan tujuan 

mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penguasaan kanji sebelum diberikan 

perlakuan (treatment). Kemudian, mahasiswa diberikan perlakuan (treatment) 

sebanyak tiga kali, yairu terhadap pengajaran penguasaan kanji menggunakan 

aplikasi ZKanji. Pada tahap akhir, mahasiswa diberikan post-test untuk 

mengetahui kemampuan kanji mahasiswa setelah diberikan perlakuan (treatment), 

juga peneliti memberikan angket untuk diisi oleh mahasiswa dengan bertujuan 

mengetahui kesan mahasiswa setelah diberikannya perlakuan terhadap 

pembelajaran menggunakan aplikasi ZKanji. Adapun desain penelitiannya sebagai 

berikut: 

O1 X O2 

Pre-test Treatment Post-test 

Tabel 3.1. Desain Penelitian One Group Pre-test Post-test Design 

(statistikian.com, 2017) 
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Keterangan : 

O1 : Pre-test (tes awal) yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengukur 

kemampuan penguasaan kanji sebelum diberikan treatment (perlakuan) 

dengan menggunakan aplikasi ZKanji. 

X : Treatment (perlakuan) yang diberikan kepada mahasiswa dengan 

menggunakan aplikasi ZKanji dalam penguasaan kanji. 

O2 : Post-test (tes akhir) yang diberikan kepada mahasiswa yang bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kemampuan penguasaan kanji mahasiswa 

setelah mendapatkan treatment (perlakuan) dengan menggunakan aplikasi 

ZKanji. 

 

3. 3.  Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lantai 3 Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra 

(FPBS) Universitas Pendidikan Indonesia. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dari tanggal 21 hingga 26 Desember 2016 

 

3. 4.  Partisipan 

Dalam penelitian ini, penulis memilih sampel penelitian dari mahasiswa 

Departemen Pendidikan Bahasa Jepang tingkat II kelas 3B tahun akademik 

2016/2017 Universitas Pendidikan Indonesia. Penulis memilih sampel tersebut 

karena adanya kecocokan jadwal antara penulis dan sampel penelitian. 

 

3. 5.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Babbie, populasi tidak lain adalah elemen penelitian yang hidup yang 

tinggal bersama dan secara teoretis menjadi target hasil penelitian (Sukardi, 2008 : 

hlm 53). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sangadji & Sopiah, 2010 : hlm 

189). Pada kesimpulannya, populasi adalah anggota yang tinggal bersama di suatu 
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tempat atau wilayah, yang secara terencana menjadi karakteristik yang ditetapkan 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan menjadi hasil akhir 

sebuah penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Departemen 

Pendidikan Bahasa Jepang FPBS UPI tingkat II tahun akademik 2016/2017. 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sangadji & Sopiah, 2010 : hlm 190). Teknik penyampelan yang 

digunakan adalah teknik purposif. Teknik purposif yaitu pengambilan sampel 

didasarkan atas pertimbangan peneliti itu sendiri (Sutedi, 2011: hlm 181). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, yang akan penulis jadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah Mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Jepang FPBS 

UPI tingkat II kelas 3B tahun akademik 2016/2017 sebanyak 20 orang.  

 

3. 6.  Variabel Penelitian 

Variable X yaitu hasil dari pre-test sebelum diterapkannya pembelajaran kanji 

dengan menggunakan aplikasi Zkanji. 

Variabel Y yaitu hasil dari post-test setelah diterapkannya pembelajaran kanji 

dengan menggunakan aplikasi Zkanji. 

 

3. 7. Desain Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa tingkat II kelas 3B Departemen 

Pendidikan Bahasa Jepang FPBS UPI tahun akademik 2016/2017.  Pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan sebanyak 4 pertemuan, awal pertemuan untuk pre-test, 

3 pertemuan untuk treatment, dan pertemuan terakhir untuk post-test serta 

penyebaran angket. 

No Pertemuan Kegiatan 

1. Pertemuan ke-1 Pre-test 

Pre-test dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

kanji mahasiswa sebelum diberikan treatment 

pembelajaran kanji menggunakan aplikasi 
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ZKanji. 

2. Pertemuan ke-2 Treatment 1 

Sebelum diberikannya treatment, peneliti 

memberi penjelasan singkat mengenai aplikasi 

ZKanji dan cara pengoperasiannya. 

Kanji yang dipelajari pada treatment 1 adalah台, 

用, 写, 真, 社, 代, 去, 考, 約, 始, 終, 了, 事, 送, 

自, 同, 仕, 別, 画, dan 者. 

3. Pertemuan ke-3 Treatment 2 

Sebelum diadakannya treatment 2, akan diadakan 

test pengulangan materi dari treatment 1. 

Kanji yang dipelajari pada treatment 2 adalah急, 

発, 表, 屋, 品, 勉, 強, 通, 旅, 教, 悪, 広, 質, 習, 

dan 意. 

4. Pertemuan ke-4 Treatment 3 

Sebelum diadakannya treatment 3, akan diadakan 

test pengulangan materi dari treatment 2. 

Kanji yang dipelajari pada treatment 3 adalah業, 

試, 歌, 貸, 互, 他, 必, 礼, 払, 伝, 式, 守, 汚, 忘, 

dan 受. 

5.  Pertemuan ke-5 Post-test 

Post-test dilakukan guna untuk mengetahui hasil 

dari treatment selama 3 kali dari mempelajari 

kanji menggunakan aplikasi ZKanji. 

Tabel 3.2. Desain Pelaksanaan Penelitian 

 

3. 8.  Instrumen Penelitian 

Metode pengumpulan data adalah cara memperoleh data dalam kegiatan 

penelitian, sedangkan instrumen adalah alat bantu pada waktu penelitian 

menggunakan suatu metode. (Sangadji & Sopiah, 2010 : hlm 149). Instrumen 



40 
 

Selly Rizki, 2017 
EFEKTIVITAS APLIKASI ZKANJI DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN KANJI MAHASISWA 
TINGKAT II  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dalam 

bentuk tes dan angket. 

1. Tes 

Menurut Arikunto, tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Sangadji & 

Sopiah,2010 : hlm 150). 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan tes berupa soal. Soal dipilih 

setingkat level N4 (Nouryoku Shiken level 4) yang dipilih dari buku Sukses 

Nihongo Nouryoku Shiken N4, Kiat Sukses Mudah & Praktis Mencapai N4, dan 

beberapa soal lainnya yang diambil dari beberapa situs mengenai latihan soal N4. 

Untuk menetapkan validitas dan reliabilitas butir soal dapat menggunakan 

perhitungan statistik, menggunakan teknik analisis korelasional Product Moment 

dari Karl Pearson dalam Sudjiyono (2011, hlm. 178-181) yaitu : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑁∑𝑋2−(∑𝑋)2}−{𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2}
  

Keterangan : 

rxy  : koefisien validitas 

N  : jumlah sampel 

∑XY  : jumlah skor total soal dikalikan dengan jumlah skor total siswa 

∑X  : jumlah skor total soal 

∑Y  : jumlah skor total siswa 

∑X2  : jumlah skor total soal dikuadratkan 

∑Y2  : jumlah skor total siswa dikuadratkan 

Untuk mengukur validitas dari instrumen tesebut, nilai r dapat 

diinterpretasikan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.3. Indeks Validitas 

Koefisien korelasi Kriteria Validitas 

0,80 < rxy ≤ 1,00 Sangat Baik 

0,60 < rxy ≤ 0,80 Baik 

0,40 < rxy ≤ 0,60 Cukup 
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0,20 < rxy ≤ 0,40 Kurang 

 

Reliabilitas soal dengan menggunakan rumus KR-20. 

Berikut rumus KR20 (Suherman, 1990 : hlm 135) : 

𝑟11 =
𝑛

(𝑛−1)

𝑆𝑡
2−∑𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑆𝑡
2   

 

Keterangan : 

r11 : koefisien reliabilitas tes 

n : banyaknya butir soal 

1 : bilangan konstan 

𝑆𝑡
2 : varian skor total 

pi : proposi banyak subjek yang menjawab benar pada butir soal ke-i 

qi : proposi banyak subjek yang menjawab salah pada soal ke-I, jadi qi=1-pi 

∑piqi : jumlah hasil perkalian dari pi dengan qi 

 

Derajat reliabilitas menurut J.P. Gulford (Suherman, 1990 : hlm 147) : 

Tabel 3.4. Indeks Reliabilitas 

Koefisien korelasi Kriteria Reliabilitas 

r11 ≤ 0,20 Sangat Rendah 

0,20 < r11 ≤ 0,80 Rendah 

0,40 < r11 ≤ 0,60 Cukup 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

 

Untuk menetapkan derajat kesukaran dan daya pembeda butir soal, dapat 

menggunakan perhitungan statistik. Derajat kesukaran untuk setiap butir soal 

dapat dihitung menggunakan rumus (Sutedi, 2011 : hlm 213-214): 

𝑇𝐾 =
𝐵𝐴 + 𝐵𝐵

𝑁
 

Keterangan : 

TK : Tingkat Kesukaran 
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BA : Jumlah jawaban benar kelompok atas 

BB : Jumlah jawaban benar kelompok bawah 

N : jumlah sampel kelompok atas dan kelompok bawah 

Yang dapat ditafsirkan sebagai berikut : 

Tabel 3.5. Indeks Tingkat Kesukaran 

Taraf Kesukaran Kriteria 

0,00 ~ 0,25 Sukar 

0,26 ~ 0,75 Sedang  

0,76 ~ 1,00 Mudah  

 

Perhitungan daya pembeda dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝐷𝑃 =
𝐵𝐴 − 𝐵𝐵

𝑁
 

Keterangan : 

DP : Tingkat Kesukaran 

BA : Jumlah jawaban benar kelompok atas 

BB : Jumlah jawaban benar kelompok bawah 

N : jumlah sampel kelompok atas dan kelompok bawah 

Yang dapat ditafsirkan sebagai berikut : 

Tabel 3.6. Indeks Daya Pembeda 

Daya Pembeda Kriteria 

0,00 ~ 0,25 Rendah 

0,26 ~ 0,75 Sedang  

0,76 ~ 1,00 Tinggi 

(Sutedi, 2011 : 213-214) 

 

Selain perhitungan statistik, untuk menguji kelayakan suatu instrumen dapat 

juga dilakukan dengan judgement pada dosen atau orang yang ahli di bidangnya. 

Pada penelitian ini, penulis mengonsultasikan tes yang akan diberikan pada expert 

judgement untuk mengetahui instrumen yang telah dibuat memenuhi kevalidan 
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dan reliabilitas. Expert judgement ini berguna untuk mengetahui apakah penilaian 

terhadap instrumen layak atau tidak layak digunakan pada penelitian eksperimen. 

Sebelum tes dilakukan, peneliti terlebih dahulu mengkonsultasikan mengenai soal 

yang akan dibagikan untuk penelitian pada dosen atau orang yang ahli di 

bidangnya. 

Tes yang diberikan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah pre-test dan 

tahap kedua adalah post-test. Tes diberikan  kepada kelas eksperimen sebelum dan 

setelah diberikan treatment (perlakuan), yaitu pembelajaran kanji dengan 

menggunakan aplikasi ZKanji sebanyak tiga kali. 

 

2. Angket 

Angket, atau kuisioner, adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 

atau hal-hal yang ia ketahui (Sangadji & Sopiah, 2010 : hlm 151). Angket adalah 

teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner untuk diisi langsung oleh 

responden seperti yang dilakukan dalam penelitian untuk menghimpun pendapat 

umum (Fathoni, 2006 : hlm 111). Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa angket adalah metode pengumpulan data melalui penyebaran sejumlah 

pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diisi langsung oleh responden. 

Angket akan diberikan kepada subjek penelitian setelah diberikan perlakuan, 

serta pre-test dan post-test. Angket ini diberikan dengan tujuan untuk mengetahui 

pendapat mahasiswa mengenai pembelajaran kanji dengan menggunakan aplikasi 

ZKanji. Adapun tahap yang penulis lakukan dalam menyusun angket, sebagai 

berikut : 

a. Membuat kisi-kisi angket 

b. Mengembangkan kisi-kisi dalam bentuk pertanyaan 

c. Mengkonsultasikan pertanyaan angket kepada dosen pembimbing. 

 

No Kategori pertanyaan Nomor pertanyaan 

1. Kesan mahasiswa mengenai pembelajaran 

kanji secara umum 

1, 2, 3, 4, 5, 

2. Intensitas mahasiswa dalam menggunakan 6 
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aplikasi ZKanji. 

3. Kesan mahasiswa dalam pengoperasian 

aplikasi ZKanji 

7, 8 

4. Kesan mahasiswa mengenai arti dan 

contoh kalimat yang tertera pada aplikasi 

ZKanji. 

9, 10 

5.  Aplikasi ZKanji meningkatkan motivasi 

dalam mempelajari kanji. 

11 

Tabel 3.7. Kisi-Kisi Angket 

 

3. 9.  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan peneliti 

secara berurutan agar memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Oleh 

karena itu, pelaksanaan dilakukan secara bertahap, yaitu sebagai berikut : 

1. Tahap Awal (Tahap Persiapan Penelitian) 

a. Membuat proposal penelitian; 

b. Membuat surat izin penelitian; 

c. Menentukan sampel penelitian; 

d. Menyusun instrumen penelitian; 

1) Menyusun materi ajar yang akan dijadikan instrumen penelitian 

2) Menyusun soal pre-test dan post-test serta menyusun angket 

3) Mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing 

e. Mengumpulkan data-data sampel; 

f. Menentukan waktu penelitian; 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pre-test 

Pre-test atau tes awal dilakukan pada awal pertemuan sebelum 

diberikannya treatment (perlakuan) berupa pembelajaran kanji dengan 

menggunakan aplikasi ZKanji. Tes ini dilakukan dengan menggunakan jenis 

tes pilihan ganda. Dalam tes ini terdapat 40 soal setara dengan Nouryoku 

Shiken level 4 (N4), yang dibagi menjadi 2 bagian. Pada bagian pertama, soal 
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mengenai cara membaca kanji, dan pada bagian kedua mengenai cara 

penulisan kanji. Pre-test dilakukan untuk mengetahui kemampuan penguasaan 

kanji mahasiswa Bahasa Jepang sebelum diterapkannya aplikasi ZKanji dalam 

pembelajaran. 

b. Treatment 

Treatment (perlakuan) diberikan kepada mahasiswa setelah melakukan 

pre-test. Pada proses ini mahasiswa diberikan perlakuan berupa pembelajaran 

menggunakan aplikasi ZKanji. Sebelum kegiatan dimulai, peneliti 

menjelaskan mengenai aplikasi ZKanji secara singkat dan beberapa cara 

pengoperasian aplikasi ZKanji. Treatment dilakukan sebanyak tiga kali, dan 

setiap treatment menggunakan 15 hingga 20 kanji. 

c. Post-test 

Post-test (tes akhir) dilakukan untuk mengukur sejauh mana peningkatan 

yang ditunjukkan dalam kemampuan pemahaman kanji mahasiswa setelah 

dilakukan treatment dengan menggunakan aplikasi ZKanji. Pada penelitian ini, 

soal yang diberikan untuk post-test adalah soal berupa pilihan ganda yang 

dibuat sendiri. Dalam tes ini terdapat soal setara dengan Nouryoku Shiken 

level 4 (N4), yang dibagi menjadi 2 bagian. Pada bagian pertama, soal 

mengenai cara membaca kanji, dan pada bagian kedua mengenai cara 

penulisan kanji. Soal-soal tersebut memuat kanji-kanji yang telah dipelajari di 

saat pemberian treatment, dan kalimat pada soal post-test diambil dari contoh 

kalimat pada aplikasi ZKanji. 

d. Angket 

Angket  bertujuan untuk mengetahui kesan mahasiswa terhadap aplikasi 

ZKanji. Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup yang terdiri dari 

11 pertanyaan dengna pilihan jawaban yang telah disediakan. Isi angket 

tersebut diantaranya kesan pembelajaran kanji pada umumnya dan kesan 

dalam pengoperasian aplikasi ZKanji. 

 

3. Tahap Akhir 

Setelah semua dari hasil penelitian yang berupa hasil tes dan angket terkumpul, 

peneliti melakukan : 
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a. Mengolah data pre-test, post-test, dan angket; 

b. Menganalisis hasil data yang telah diperoleh; 

c. Menganalisis hasil data yang telah diolah unruk membuktikan hipotesis Hk 

ataukah Ho yang terbukti; 

d. Menyusun simpulan, implikasi, dan rekomendasi. 

 

3. 10. Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik 

Komparansional. 

Untuk pengolahan data tes, peneliti menggunakan teknik statistik 

komparansional. Statistik ini digunakan pada penelitian komparansi, yaitu 

penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan variabel 

yang ada. Jika ada perbedaan, apakah perbedaan itu merupakan perubahan 

signifikan atau hanya kebetulan (Sutedi, 2011: hlm 228). 

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil pre-tes, post-test, dan angket. 

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya yaitu menganalisis dan mengolah data. 

Data yang diperoleh berupa hasil tes dan hasil angket. 

Data kuantitatif diperoleh dengan menggunakan t-hitung dengan langkah 

sebagai berikut : 

1. Membuat tabel persiapan untuk menilai t hitung 

No X Y d d2 

1 

    2 

    dst. 

    ∑ 

    M 

    Keterangan : 

N  : Jumlah Sampel  

X  : Hasil/nilai pre-test  

Y  : Hasil/nilai post-test  

d  : Nilai gain (Y-X)  

d2  : Kuadrat deviasi  
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∑  : Jumlah dari setiap kolom  

 

2. Mencari mean dari dua variabel 

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 

 

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

𝑑 = 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡  

 

4. Mencari mean dari gain (d) antara pre-test dan post-test 

𝑀𝑑 =
∑𝑑

𝑁
  

Keterangan : 

Md : Mean dari gain (d) 

∑d : Jumlah seluruh gain (d) 

N : Jumlah sampel 

 

5. Menghitung nilai kuadrat deviasi 

∑𝑥2𝑑 = ∑𝑑2 −
(∑𝑑)2

𝑁
  

Keterangan : 

∑x2d : Jumlah kuadrat deviasi 

∑d2 : Jumlah gain setelah dikuadratkan 

∑d : Jumlah gain 

N : Jumlah sampel 

 

6. Mencari nilai t hitung 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑀𝑑

√
∑𝑥2𝑑

𝑁(𝑁−1)
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Keterangan : 

Md : Mean dari gain (d) 

∑x2d : Jumlah kuadrat deviasi 

N : Jumlah sampel 

 

7. Mencari nilai derajat kebebasan 

𝑑𝑏 = 𝑛 − 1  

Keterangan : 

db : derajat kebebasan 

n : jumlah sampel 

1 : nilai koefisien 

(Arikunto, 2006 : hlm 86) 

 

8. Persentase 

Teknik pengolahan data angket dengan cara menghitung jumlah presentase 

dari setiap jawaban soal kemudian diinterpretasikan. Untuk mencari frekuensi 

relatif (presentasi) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑃 =
𝐹

𝑁
𝑥100% 

Keterangan : 

P : Presentase yang dicari 

F : Frekuensi 

N : Jumlah sampel 

(https://www.scribd.com/doc/112960337/analisis-angket, 2017) 

 


