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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN. 

 

A. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam pengumpulan data (Arikunto, 1998 : 20). Penggunaan metode yang sesuai 

dengan permasalahan yang di teliti akan membuahkan hasil penelitian yang dapat 

di pertanggungjawabkan. Metode merupakan cara ataupun teknik tertentu yang 

dipergunakan sebagai alat bantu dalam mencapai tujuan pendidikan sebagaimana 

yang disampaikan oleh Surakhmad (1994:139)   

Metode adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, 

misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa atau penelitian dengan 

mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu.  

 

Masalah yang diteliti adalah mengenai masalah-masalah aktual dan 

terjadi pada masa sekarang yang disajikan dalam bentuk hasil penelitian angka 

angka yang bermakna. Oleh karena itu metode yang sesuai untuk dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan secara 

kuantitatif yang dibantu oleh studi kepustakaan (bibliografis). 

Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

keadaan mengenai ketercapaian Standar Kompetensi kelas XII semester I mata 

pelajaran geografi di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Sukabumi sehingga 

dapat terdeskripsikan secara lebih teliti dan mendalam. 

Penggunaan metode deskriptif analitik dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa-peristiwa, kejadian yang terjadi 
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pada saat sekarang. Sebagaimana yang disampaikan oleh John W.Best dalam 

Faisal (1982 : 119) bahwa:  

Metode penelitian deskriptif berusaha mendeskripsi dan menginterpretasi 

apa yang ada, bias mengenai kondisi atau hubungan yang sedang tumbuh 

proses yang sedang berlangsung akibat atau efek yang terjadi. Atau 

kecenderungan yang sedang berkembang. 

 

Deskriptif analitik ini diharapkan dapat mengungkap, mengidentifikasi, 

dan menganalisis Ketercapaian Standar Kompetensi Pada materi Pemetaan Dasar 

dan Sistem Informasi Geografi Di Kota Sukabumi. 

B. Variabel Penelitian 

Rafi’i (1986: 8) mendefinisikan “variabel penelitian sebagai ukuran dan 

sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh anggota suatu kelompok atau suatu set 

yang berbeda dengan yang lainnya”. Variabel itu sendiri terdiri dari dua macam 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang 

memengaruhi adanya suatu kejadian, variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi. 

Dalam penelitian ini hanya terdapat dua variabel yaitu Guru (kompetensi 

penguasaan materi, metode pembelajaran, media pembelajaran, dokumentasi 

evaluasi), referensi belajar (perpustakaan, internet, buku pegangan), sarana 

pembelajaran (laboratorium geografi, laboratorium komputer), dan Dokumen 

Evaluasi  yang selanjutnya disebut dengan variabel bebas (x), variabel yang kedua 

adalah Ketercapaian Standar Kompetensi semester I kelas XII Sekolah Menengah 

Atas mata pelajaran geografi yang selanjutnya disebut dengan variabel terikat (y), 
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Gambar 3.1 

Variabel penelitian 

 

 

 

 

 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sumaatmadja (1988:122)  

 

populasi adalah keseluruhan gejala, individu, kasus dan masalah yang ada 

di daerah penelitian, menjadi objek penelitian geografi. Populasi 

penelitian mencakup kasus (masalah, peristiwa tertentu), individu 

(manusia baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok), dan 

gejala baik fisis, sosial, ekonomi, budaya, politik, yang ada pada ruang 

geografi tertentu. 

 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

Sekolah Menengah Atas di Kota Sukabumi untuk populasi wilayah, sedangkan 

untuk populasi manusia adalah guru mata pelajaran Geografi yang mengajar untuk 

kelas XII  dan siswa jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas XII Sekolah 

Menengah Atas  Kota Sukabumi. 

 

 

Secara rinci populasi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini: 

Variabel Bebas (X) 

 Sumber Belajar 

 

o Peta 

o Buku Sumber 

o Komputer 

Variabel Terikat (Y) 

Kompetensi 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM)  
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Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

No Nama Sekolah 
Jumlah Guru Mata 
Pelajaran Geografi 

Jumlah Peserta Didik Jurusan 
Kelas XII Jurusan IPS 

1 SMA NEGERI 1 3 110 

2 SMA NEGERI 2 2 112 

3 SMA NEGERI 3 3 120 

4 SMA NEGERI 4 2 121 

5 SMA NEGERI 5 3 110 

6 SMA PASUNDAN 2 76 

7 
SMA 
MUHAMADIYAH 1 2 

120 

8 
SMA HAYATAN 
THAYIBAH 2 

78 

9 SMA MARDI YUANA 2 79 

10 
SMA KRISTEN BPK 
PENABUR 2 

80 

11 
SMA NURUL 
KAROMAH 2 

40 

12 SMA ADVENT 2 81 

13 SMA TAMAN SISWA 2 90 

14 SMA PGRI 1 2 42 

15 SMA PELITA YNH 2 32 

16 SMA YAD 2 35 

  JUMLAH 35 1326 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sukabumi 

2. Sampel 

Tika (1997: 33) mendefinisikan bahwa “sampel adalah sebagian dari 

objek atau individu-individu yang mewakili suatu populasi”. Sedangkan menurut 

Sumaatmadja (1988: 112) “sampel adalah bagian dari populasi (cuplikan, contoh) 

yang mewakili populasi yang bersangkutan. keseluruhan sifat-sifat atau 

generalisasi yang ada pada populasi, yang harus dimiliki oleh sampel”. Penentuan 

sampel saying digunakan sebagai sumber data bersifat representatif, sehingga 

makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan 

generalisasi akan semakin kecil. Jika jumlah populasi kurang dari 100 orang, 
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maka diambil seluruhnya, sebagaimana dikemukakan oleh Arikunto (1998 : 107), 

“Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”. 

 

Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10 / 15 % 

atau 20 / 25 % atau lebih tergantung setidak-tidaknya dari kemampuan peneliti 

dilihat dari segi tenaga dan dana, sempit luasnya wilayah pengamatan dari tiap 

subjek, karena menyangkut banyak sedikitnya data dan besar kecilnya resiko yang 

di tanggung oleh peneliti metode ini disebut purposive sampling seperti yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2006:300) menyatakan bahwa, ”purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penarikan sampel secara acak 

berstrata (stratified area random sampling), sampel yang diambil dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Sampel wilayah: mengingat jumlah Sekolah Menengah Atas Kota 

Sukabumi hanya terdapat 16 sekolah dengan posisi yang mudah dijangkau 

maka sampel wilayah ini menggunakan sampel populasi.  

2. Sampel Guru : yang menjadi sampel guru dalam penelitian ini adalah guru 

mata pelajaran geografi SMA Kota Sukabumi yang mengajar di kelas XII 

semester I. 

3. Sampel Siswa : adapun yang menjadi sampel siswa dalam penelitian ini 

adalah siswa yang terdaftar sebagai siswa jurusan ilmu pengetahuan social 

kelas XII di sekolah yang dijadikan sampel wilayah. Siswa yang dijadikan 
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sebagai responden tersebut diperoleh dari 10% jumlah populasi sampel 

tiap sekolah.  

Tabel 3.2 

Tabel Sampel 

No. Sampel Sekolah Kategori Jumlah 

Guru 

Geografi  

Sampel Guru 

(Guru geografi 

kelas XII) 

Jumlah 

Siswa kelas 

XII jurusan 

IPS (P) 

Sampel 

(P X 10%) 

1 SMA NEGERI 1 

Negeri 

3 1 110 11 

2 SMA NEGERI 2 2 1 112 11 

3 SMA NEGERI 3 3 1 120 12 

4 SMA NEGERI 4 2 1 121 12 

5 SMA NEGERI 5 3 1 110 11 

6 SMA PASUNDAN 

Swasta 

2 1 76 8 

7 
SMA HAYATAN 

THAYIBAH 
2 1 120 12 

8 
SMA MARDI 

YUANA 
2 1 78 8 

9 
SMA KRISTEN 

BPK PENABUR 
2 1 79 8 

10 
SMA NURUL 

KAROMAH 
2 1 80 8 

11 

SMA 

MUHAMADIYAH 

1 

2 1 40 4 

12 SMA ADVENT 2 1 81 8 

13 SMA PGRI 1 2 1 90 9 

14 SMA TAMAN 

SISWA 
2 1 42 4 

15 SMA PELITA 

YNH 
2 1 32 3 

16 SMA YAD 2 1 35 4 

Jumlah  35 16 1326 133 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sukabumi 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Angket 

Data yang akurat dan relevan dibutuhkan dalamsebuah penelitian dan sesuai 

dengan masalah yang diteliti, maka penulis menggunakan teknik komunikasi 

tidak langsung yaitu melalui angket yang disusun dalam suatu daftar tertulis 
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yang berupa pertanyaan atau pernyataan untuk mendapatkan informasi dari 

responden, sebagamana dikemukakan oleh Arikunto (1998 : 124) bahwa, 

“angket atau kuesioner adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribnadiya atau hal-halyang diketahui”.  

Jenis angket yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah angket 

berstruktur, yaitu dengan menyediakan alternative jawaban untuk 

memudahkan responden. Ada dua jenis angket yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu :  

a. Angket dengan responden guru mata pelajaran geografi yang mengajar 

di kelas XII yang digunakan untuk mencari data mengenai kompetensi 

guru, sumber belajar dan metode pembelajaran geografi kelas XII 

semester I Sekolah Menegah Atas. 

b. Angket dengan responden siswa IPS kelas XII yang digunakan untuk 

mengetahui kompetensi guru, pemanfaatan sumber belajar, metode 

pembelajaran, media pembelajaran serta sarana pembelajaran pada 

Standar Kompetensi mata pelajara geografi kelas XII semester I 

Sekolah Menegah Atas. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data 

dari variabel yang diteliti secara tepat. Oleh sebab itu instrumen perlu diadakan 

uji validitas. 

a. Validitas Angket 
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Pengujian butir soal dilakukan dengan menggunakan rumus kolerasi 

product moment dengan angka kasar yang dikemukakan oleh Pearson 

untuk mencari kolerasi antar skor item dengan skor total. Adapun 

rumus kolerasi prouct moment dengan angka kasar yaitu:  

     

 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

  (Sumber:  Arikunto,2009: 72) 

 

Keterangan:  

rxy  = koefesien korelasi antara variabel x dan y, dua variabel yang 

dikorelasikan 

N = jumlah sampel yang diuji 

X = skor tiap butir untuk sampel yang diuji 

Y = skor total tiap sampel yang diuji       

 

Agar dapat mengetahui valid atau tidaknya suatu butir soal, maka nilai 

rxy harus dibandingkan dengan rtabel. Jika rxy > rtabel (nilai tabel) maka 

soal dinyatakan valid. Nilai rtabel untuk jumlah siswa uji coba 28 

dengan taraf signifikan 5% adalah 0,374. 

b. Mengukur Tingkat Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Tes dapat dipercaya jika memberikan hasil yang 

tetap apabila diteskan berkali-kali.  
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Untuk mencari reabilitas menggunakan metode belah dua atau split-

half method (pembelahan ganjil-genap). Rumus yang digunakan yaitu 

menggunakan rumus Sperman-Brown sebagai berikut: 

     
     

       
 

      (Sumber: Arikunto 2009: 93) 

Keterangan:  

r½½   = korelasi antara skor-skor setiap belahan tes 

r11  =  koefisien reabilitas yang sudah disesuaikan 

Sebagai acuan untuk dapat menginterpretasi nilai koefesien nilai reli 

Selanjutnya menghitung indeks reliabilitas dengan menggunakan 

rumus Spearman-Brown, yaitu: 

      =  
     

        
 

Reliabilitas tes dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.3 

Klasifikasi Nilai Reliabilitas 

Nilai r11 Keterangan  

0,000-0,200  

0,201-0,400 

0,401-0,600 

0,601-0,800 

0,800-1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat tinggi 

(Sumber: Arikunto dalam Fitriyah, 2008:93) 

Setelah mendapatkan hasil dari metode belah dua (pembelahan 

ganjil-genap) diperoleh data-data untuk disubtitusikan ke dalam 

rumus product moment: 

2. Lembar Observasi  

Pada penelitian ini dilakukan untuk pengamatan secara langsung terhadap 

objek penelitian yaitu ketersediaan sumberbelajar geografi yang terdapa di 
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sekoalah yang dijadikan tempat penelitian terutaman untuk mengobservasi 

ketersedian buku sumber sebagai sumber belajar belajar di setiap Sekolah 

Menengah Atas Kota Sukabumi. 

3. Studi Literatur 

Studi ini digunakan sebagai pembanding atau untuk mendukung informasi 

yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik ini digunakan untuk 

melengkapi data-data dalam rangka menganalisis masalah yang sedang diteliti. 

4. Studi Dokumentasi 

Untuk mengetahui nilai yang terkait dengan pembelajaran geografi mengenai 

materi keterampilan dasar pemetaan, Penginderaan Jauh Dan Sistem informasi 

Geografi sebagai indikator ketercapaian Standar Kompetensi Kompetensi 

Dasar Kelas XII semester I dibutuhkan suatu studi dokumentasi penilaian guru 

mata pelajaran geografi di kelas XII semester I. Studi dokumentasi adalah 

teknik pengumpulan data yang diambil dari pelbagai sumber data seperti 

dokumen nilai evaluasi siswa dan data penggunaan laboratorium. Dalam 

penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang mendukung penelitian. Data-

data tersebut didapat dari guru bersangkutan, staff tata usaha dan data dari 

bagian kurikulum sekolah yang menjadi subjek penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Sumaatmadja (1988: 114) “analisis data merupakan pengolahan 

dan interpretasi data untuk menguji kebenaran hipotesis dan untuk menarik 

kesimpulan hasil penelitian”. Secara sistematis langkah-langkah untuk 

menganalisis data adalah sebagai berikut: 
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a. Memeriksa perolehan data yang terdapat pada instrumen penelitian dengan 

mengecek kelengkapan jawaban responden; 

b. Klasifikasi data, penggolongan data berdasarkan kriteria yang ditentukan; 

c. Tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat; 

d. Menghitung frekuensi jawaban atau data; 

e. Menghitung persentase dengan teknik persentase dari setiap data yang 

diperoleh; 

f. Menampilkan data dalam bentuk tabel, dan 

g. Mendeskripsikan data yang diperoleh, sesuai dengan pertanyaan dan 

maksud dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis statistik yakni 

presentasi data untuk mengolah data yang terkumpul dari hasil penelitian. 

a. Teknik persentase 

   
 

 
        

Di mana: 

P : Besaran persentase 

F : Frekuensi jawaban 

n : Jumlah total responden 

 Untuk mengetahui jawaban responden, penulis menggunakan angka 

indeks untuk membandingkan suatu objek atau data, baik yang bersifat faktual 

ataupun perkembangan. Kriteria tersebut diungkapkan oleh Effendi dan Manning 

(1987: 263) adalah sebagai berikut: 

0%  : tidak ada 
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1% - 24% : sebagian kecil 

25% - 49% : kurang dari setengahnya 

50%  : setengahnya 

51% - 74% : lebih dari setengahnya 

75% - 99% : sebagian besar 

100%  : seluruhnya 

b. Uji Normalitas dengan Uji-X
2
 (chi square) 

Menguji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui hasil pengukuran 

yang berupa skor kemampuan yang diperoleh dari pre test dan post test akan 

berdistribusi normal atau tidak normal. Dalam uji normalitas, penulis 

menggunakan rumus X
2
 (chi square). X

2
  digunakan untuk menguji signifikansi 

perbedaan frekuensi yang diobservasi    (frekuensi yang diperoleh berdasarkan 

data) dengan frekuensi yang diharapkan   . Analisis variansi digunakan untuk 

melihat perbedaan dua variabel atau lebih dan pengaruh variabel yang satu 

terhadap variabel lainnya. 

Adapun langkah-langkah pengukuran dengan menggunakan X
2
 (chi-

square), adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan rentang skor ialah skor terbesar dikurangi skor terkecil, dapat 

dihitung dengan persamaan dasarnya ditunjukan pada rumus : 

R  =  skor tertinggi – skor terendah 

    (Sudjana, 1989:89) 

b. Menentukan banyaknya kelas interval, dapat dihitung dengan persamaan 

dasarnya ditunjukan pada rumus : 



62 

 

Helmy Indra Gunawan, 2013 
Penggunaan Sumber Belajar Untuk Ketercapaian Kompetensi Pada Pembelajaran Geografi Kelas 
XII Semester I Sekolah Menengah Atas Di Kota Sukabumi 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

    K = 1 + 3,3 Log n 

Keterangan :    

K = Banyaknya kelas interval 

1 = Bilangan tetap 

3,3 = Bilangan tetap 

Log  = Logaritma  

N = Jumlah siswa uji coba 

(Sudjana, 1986:46) 

c. Menentukan panjang kelas interval, dapat dihitung dengan persamaan 

dasarnya ditunjukan pada rumus : 

P =  
 

 
 

Keterangan : 

P = Panjang kelas 

R = Rentang skor 

K = Banyaknya kelas 

   (Sudjana, 1989:46) 

d. Memasukan data skor ke dalam tabel distribusi frekuensi, seperti pada 

contoh tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Distribusi Frekuensi 

No. Interval         ²              ² 

       

 

Keterangan : 

   = Menyatidakan frekuensi skor  yang sesuai untuk tanda    
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   = Menyatidakan skor yang diperoleh  siswa uji coba 

(Sudjana, 1989:94) 

e. Menghitung rata-rata skor, dengan persamaan dasarnya ditunjukan pada 

rumus : 

 ̅ =  
∑        

∑  
 

       Keterangan : 

 ̅ = Data pengamatan (nilai tes) 

∑   = Total frekuensi skor yang sesuai untuk tanda    

   = Skor yang diperoleh  siswa uji coba 

       (Sudjana, 1989:66) 

f. Menghitung standar deviasi, dengan persamaan dasarnya ditunjukan pada 

rumus : 

                    =  √
  ∑          –  ∑           

       
 

Keterangan : 

n = Jumlah siswa uji coba 

   = Standar deviasi sampel 

∑   = Total frekuensi skor yang sesuai untuk tanda    

   = Skor yang diperoleh  siswa uji coba 

1 = Bilangan tetap 

(Sudjana, 1989:93) 

g. Membuat daftar distribusi frekuensi observasi dan frekuensi yang 

diharapkan, seperti pada contoh tabel 3.9. 
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Tabel 3.9 

Distribusi Frekuensi Observasi dan Frekuensi yang Diharapkan 

Skor 
Batas 

Kelas 
Z 

F 

[z] 

Luas 

Kelas 

Interval 

              (      )²  
  

          

        

 Keterangan : 

BK = Batas kelas 

Z = Transformasi normal standar dari batas kelas 

I = Luas tiap kelas interval 

   = Chi square 

    = Frekuensi yang diobservasi 

   = Frekuensi yang diharapkan 

h. Menghitung X
2
, dapat dihitung dengan persamaan dasarnya ditunjukan pada 

rumus : 

   =  ∑
          

  
 

Keterangan : 

   = Chi square 

   = Frekuensi yang diobservasi 

   = Frekuensi yang diharapkan 

(Sudjana, 1986:272) 

i. Menentukan derajat kebebasan (dk), dapat dihitung dengan persamaan 

dasarnya ditunjukan pada rumus : 

dk  =  K – 3 

Keterangan : 
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K = Banyaknya kelas interval 

3 = Bilangan tetap 

(Sudjana, 1986:270) 

j. Menentukan nilai X
2

tabel dari daftar tabel chi-square dengan tingkat 

kepercayaan 95% (α = 0,05). 

k. Membandingkan harga X
2

hitung dengan X
2

tabel  

Untuk menentukan kriteria uji normalitas (X
2
) menggunakan ketentuan, 

sebagai berikut: 

1) Jika X
2

hitung < X
2

tabel, maka data tersebut berdistribusi 

normal 

2) Jika X
2
hitung > X

2
tabel, maka data tersebut tidak berdistribusi 

normal 

c. Uji Homogenitas dengan Uji-F 

Setelah kita mengetahui bahwa kedua sampel berdistribusi normal, maka 

langkah selanjutnya adalah mencari nilai homogenitasnya. Untuk mencari nilai 

homogenitas pada kedua sampel, penulis menggunakan uji-F, dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Menghitung harga varian pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

b. Menghitung varian terbesar (S
2
b) dan varian terkecil (S

2
k) 

c. Mensubsidikan S
2
b dan S

2
k pada persamaan, seperti berikut: 

Fhitung   =  
  
 

  
  

     Keterangan : 
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Fhitung = Nilai yang dicari 

  
  = Varian terbesar 

  
  = Varian terkecil 

(Sudjana, 1989:66) 

d. Menentukan derajat kebebasan dengan persamaan, dk = N-1 

e. Menentukan nilai Ftabel  pada taraf kepercayaan 95% (α = 0,05). 

f. Membandingkan harga Fhitung dengan Ftabel 

Untuk menentukan kriteria uji homogenitas (F) menggunakan ketentuan, 

sebagai berikut : 

1) Jika Fhitung < Ftabel, maka data tersebut homogen 

2) Jika Fhitung > Ftabel, maka data tersebut tidak homogen 

d. Uji Hipotesis dengan Uji-t 

Setelah semua data penelitian terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis 

untuk menjawab hipotesis. Setelah data berdistribusi normal dan homogen, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis dengan uji-t yang 

dikemukakan oleh Gossett. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengujian 

hipotesis ini adalah sebagai berikut : 

a. Melihat harga mean pada kedua kelompok. 

b. Melihat harga varian pada kedua kelompok. 

c. Menghitung jumlah subyek pada kedua kelompok. 

d. Menghitung thitung, dapat dihitung dengan persamaan dasarnya ditunjukan 

pada rumus : 
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t  = 
  ̅    ̅ 

√
   

 

  
   

  
 

  

 

Keterangan : 

 ̅  = Rata-rata sampel 1 

 ̅  = Rata-rata sampel 2 

  
  = Varian sampel 1 

  
  = Varian sampel 2 

   = Jumlah siswa uji coba sampel 1 

   = Jumlah siswa uji coba sampel 2 

     (Sudjana, 1989:233) 

e. Menentukan derajat kebebasan dengan persamaan, dk = N1 + N2 –2 

g. Menentukan nilai t dari tabel sebagai ttabel pada α = 0,05 

h. Membandingkan harga thitung dengan ttabel 

Untuk menentukan kriteria uji hipotesis (t) menggunakan ketentuan, sebagai 

berikut : 

1) Bila thitung < ttabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

2) Bila thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima 


