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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Dalam sebuah penelitian tentunya penggunaan metode sangat diperlukan. 

Menurut Sugiyono (2016: 3) metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Menurut Sugiyono 

(2016:107) metode eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan-perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi 

yang terkendali. 

Sebuah penelitian juga memerlukan suatu perencanaan, oleh karena itu 

diperlukan suatu desain penelitian. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah  

Quasi Experiment (eksperimen semu). Desain kuasi eksperimen yang digunakan 

adalah desain posttest-only control group design secara bagan dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

 Post Test Only Control Group Design 

E X1 O1 

K  O2 

        

Keterangan: 

E : Kelompok eksperimen (kelompok yang diberikan perlakuan model 

pembelajaran Think Pair Share) 

K : Kelompok kontrol (kelompok yang tidak diberikan perlakuan)  

X1 : Dikenakan treatment atau perlakuan model pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) 

O1 : Tes akhir (posttest) setelah diberikan perlakuan pada kelompok eksperimen 

O2 : Tes akhir (posttest) pada kelompok kontrol 
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        (Sugiyono, 2016: 112) 
 

B. Operasionalisasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2016:60) “Variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Variabel dalam penelitian ini adalah hasil belajar.  

Adapun operasionalisasi variabel dari penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator Skala 

Hasil Belajar Siswa 

(Kognitif) 

Nilai posttest 

(Formatif) 

Interval 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Sugiyono (2016:117) menyatakan bahwa “populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh 

siswa kelas XII Akuntansi di SMK Puragabaya Bandung yang berjumlah 57 siswa. 

Tabel 3.2 

Populasi Penelitian 

Kelas Jumlah Siswa/Kelas 

XII AK A 27 

XII AK B 30 

Jumlah 57 
Sumber: Dokumen SMK Puragabaya Bandung 
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2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2016:118) menyatakan bahwa “sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik  yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh, 

yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Menurut Sugiyono (2016: 61-63) menyatakan bahwa “Sampling jenuh  

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Istilah lain dari teknik sampel jenuh ini yaitu sensus”. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah kelas XII AK A berjumlah 

27 orang sebagai kelas kontrol dan kelas XII AK B berjumlah 30 orang sebagai kelas 

eksperimen. Pertimbangan kelas XII AK B dipilih sebagai kelas eksperimen karena 

dilihat dari data awal nilai siswa, hasil belajar siswa yang di atas KKM lebih sedikit 

dibandingkan dengan siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

guna menjawab pertanyaan penelitian. “Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara” (Sugiyono, 2016: 173). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

tes hasil belajar. Menurut Arikunto (2015:67) “tes merupakan alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan 

aturan-aturan yang sudah ditentukan”. 

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan satu kali tes pada dua kelas yang 

berbeda yaitu: 

1. Post test kelas eksperimen atau tes akhir dilakukan pada akhir penelitian 

dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur hasil belajar siswa setelah 

dilaksanakan treatment dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Share. 
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2. Post test kelas kontrol atau hasil tes akhir dilakukan pada akhir penelitian 

dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur hasil belajar siswa pada 

kelas yang tidak diberikan treatment penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share.  

E. Prosedur Eksperimen 

Dalam pelaksanaan eksperimen ini berupa penerapan model Cooperative 

Learning Type Think Pair Share yang menjadi guru model adalah guru mata 

pelajaran dan peneliti hanya berperan sebagai observer. Dalam eksperimen ini, yang 

dijadikan objek penelitian terdiri dari dua kelas, satu kelas sebagai kelas eksperimen 

dan satu kelas lainnya sebagai kelas kontrol, yang menjadi kelas kontrol adalah siswa 

kelas XII Akuntansi A dan yang menjadi kelas eksperimen adalah siswa kelas XII 

Akuntansi B. 

Prosedur dan tahap yang dilaksanakan pada penelitian ini, mencakup langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Menghubungi pihak sekolah yang bersangkutan. 

b. Menentukan populasi dan sampel. 

c. Berkonsultasi dengan guru mata pelajaran, yaitu Ibu Junianti, S.Pd. 

d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

e. Menyusun instrumen penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan (eksperimen) 

a. Melakukan treatment pada masing-masing kelas. Yaitu menerapkan model 

Cooperative Learning Type Think Pair Share pada kelas eksperimen dalam dua 

kali pertemuan, setiap pertemuan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil 

terdiri dari 2 orang (berpasangan). 

Tabel 3.3 
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Prosedur Eksperimen Penerapan Model Cooperative Learning Type Think 

Pair Share 

Pertemuan Kegiatan Waktu 

Ke-1 s.d ke-2 Guru mengawali pembelajaran dengan 

mengondisikan siswa terlebih dahulu, 

mengecek kehadiran siswa dan mengulas 

materi yang diberikan pada pertemuan 

sebelumnya. 

10 Menit 

Guru menyampaikan materi yang akan 

dibahas dan menjelaskan aturan model 

pembelajaran. 

20 Menit 

(Tahap Think) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa 

dan siswa diminta untuk berpikir mandiri 

secara individu jawaban dari permasalahan 

yang diberikan guru. Siswa dapat 

menuliskan hasil pemikirannya masing-

masing. 

10 Menit 

(Tahap Pair) Guru membentuk siswa dalam kelompok 

berpasangan (heterogen) dan mendiskusikan 

hasil pemikirannya dengan pasangannya. 

Guru memotivasi siswa untuk aktif dalam 

kelompok. Dalam tahap ini, masing-masing 

kelompok juga mengerjakan latihan soal 

kelompok yang diberikan guru. 

25 Menit 

(Tahap Share) Peserta didik berbagi jawaban dengan 

seluruh kelas. Guru memilih beberapa 

kelompok perwakilan untuk maju ke depan 

kelas dan mempresentasikan hasil diskusi 

kepada teman sekelasnya. 

15 Menit 

(Tahap 

Pemberian 

Penghargaan) 

 

 

Guru memberikan penghargaan kepada 

siswa berupa nilai. Ada dua jenis nilai yaitu 

nilai individu yang didasarkan pada tahap 

think dan nilai kelompok berdasarkan tahap 

pair dan share. 

10 Menit 

 

b. Melakukan posttest pada kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol 

untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa setelah dilakukannya 

treatment. 

3. Tahap Akhir (Pengolahan Data) 
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a. Mengolah dan menganalisis data posttest serta menganalisis instrumen lainnya. 

b. Membahas hasil. 

4. Memberikan kesimpulan dan saran. 

F. Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2010:211) “Validitas suatu instrumen penelitian adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen.” Sebuah instrumen dikatakan valid apabila insrumen itu dapat tepat 

mengukur apa yang hendak diukur, jika sebuah instrument benar dan valid, maka data 

yang dihasilkan juga valid. Untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen 

maka dilakukan uji validitas. Dalam penelitian ini validitas diukur dengan rumus 

korelasi product moment dengan angka kasar: 

    
 ∑  (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

Keterangan : 

rxy  = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N = Jumlah responden uji coba 

X = Skor tiap butir soal untuk setiap responden uji coba 

Y = Skor total tiap responden uji coba 

        (Arikunto, 2015:87) 

Kemudian harga rxy yang didapat dikonsultasikan dengan rtabel dengan taraf 

signifikan α = 0,05 

Jika rhitung > rtabel, maka data dinyatakan valid 

Jika rhitung < rtabel, maka data dinyatakan tidak valid 

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas soal instrumen penelitian ini 

dihitung menggunakan Microsoft Excel, hasilnya disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Soal 

No Butir 

Soal 

Koefisien 

Korelasi 

rtabel pada α = 

5% 

Keterangan 

1 0,625 0,361 Valid 

2 0,580 0,361 Valid 

3 0,503 0,361 Valid 

4 0,643 0,361 Valid 

5 0,395 0,361 Valid 

6 0,464 0,361 Valid 

7 0,368 0,361 Valid 

8 0,441 0,361 Valid 

9 0,716 0,361 Valid 

10 -0,137 0,361 Tidak Valid 

11 0,509 0,361 Valid 

12 0,385 0,361 Valid 

13 0,750 0,361 Valid 

14 0,492 0,361 Valid 

15 0,738 0,361 Valid 

16 -0,218 0,361 Tidak Valid 

17 0,746 0,361 Valid 

18 0,389 0,361 Valid 

19 0,295 0,361 Tidak Valid 

20 0,560 0,361 Valid 

              (sumber : data terlampir) 

Berdasarkan tabel 3.4 terdapat tiga butir soal yang tidak valid yaitu butir soal 

no 10, 16 dan 19, sehingga tiga soal ini tidak diikutsertakan dalam instrumen 

penelitian hasil belajar siswa. 

2.  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Arikunto (2015:86) 

mengatakan bahwa “Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang 

tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap.” 

Berikut rumus reliabilitas yang digunakan dalam penelititan ini yaitu rumus 

K-R.20 sebagai berikut: 
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    [
 

   
] [
   ∑  

  
] 

Keterangan: 

r11   = reliabilitas yang dicari 

n  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

p  = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

               q  = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 

               ∑   = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

                   = varians 

        (Arikunto, 2015:115) 

Untuk menghitung dengan rumus K-R 20 harus mencari varian tiap butir soal 

dan varian total terlebih dahulu. Berikut langkah-langkahnya: 

a. Mencari varians 

   
∑   

(∑ ) 

 
 

 

Keterangan: 

S
2
 = Varians 

ΣX
2 

= Jumlah kuadrat jawaban responden dari setiap item 

(ΣX)
2
 = Jumlah skor seluruh responden dari setiap item 

N = Jumlah Responden 

       (Arikunto, 2015:110) 

Hasil dari varian tiap butir soal dan varian total dimasukan ke dalam rumus K-

R.20. Setelah diperoleh hasil r11 selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai rtabel dengan 

taraf signifikan α= 0.05 

Jika rhitung > rtabel, maka data dinyatakan reliabel 

Jika rhitung < rtabel, maka data dinyatakan tidak reliabel 
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Perhitungan uji reliabilitas dari instrumen dalam penelitian ini dilakukan 

terhadap 30 responden dengan taraf signifikansi α= 5% diperoleh nilai sebesar 0,841, 

sedangkan nilai pada taraf signifikansi α= 5% dengan jumlah 30 responden yaitu 

sebesar 0,361. Hasil nilai hitung kemudian dibandingkan dengan nilai tabel, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa r Hitung = 0,841 > r Tabel = 0,361 maka soal 

dinyatakan reliabel (hasil reliabilitas soal terlampir). 

3.  Taraf Kesukaran 

Untuk memperoleh kualitas soal yang baik, maka soal tersebut perlu dianalisis 

juga tingkat kesukarannya. Adapaun rumusnya adalah sebagai berikut: 

  
 

  
 

Keterangan: 

P : Indeks Kesukaran 

B : Banyaknya siswa yang menjawab soal itu 

JS : Jumlah seluruh peserta tes 

Dengan interpretasi nilai tingkat kesukaran butirnya dapat menggunakan tolak 

ukur sebagai berikut: 

 Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

 Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang 

 Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah 

(Arikunto, 2015: 208) 

Dalam penelitian ini untuk menguji tingkat kesukaran soal instrumen 

penelitian ini dihitung menggunakan Microsoft Excel, disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal 

No Butir Soal Tingkat Kesukaran Keterangan 

1 0,67 Sedang 
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2 0,77 Mudah 

3 0,33 Sedang 

4 0,70 Sedang 

5 0,83 Mudah 

6 0,77 Mudah 

7 0,77 Mudah 

8 0,63 Sedang 

9 0,23 Sukar 

10 0,97 Mudah 

11 0,37 Sedang 

12 0,87 Mudah 

13 0,30 Sukar 

14 0,07 Sukar 

15 0,47 Sedang 

16 0,90 Mudah 

17 0,33 Sedang 

18 0,73 Mudah 

19 0,93 Mudah 

20 0,37 Sedang 

    (Sumber : Data Terlampir) 

Berdasarkan Tabel 3.5 soal didominasi oleh tingkat soal yang memiliki 

kategori mudah terlihat sebanyak 9 soal dengan kategori mudah, 8 soal dengan 

kategori sedang, dan 3 soal dengan kategori sukar. 

4.  Daya Pembeda 

Untuk memperoleh kualitas soal yang baik, maka soal tersebut perlu dianalisis 

juga daya pembedanya. Menurut Arikunto (2015:226) daya pembeda adalah 

“kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai 

(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang berkemampuan rendah”. Adapun 

rumusnya adalah sebagai berikut: 

  
  
  
 
  
  
        

Keterangan: 

    = Banyaknya peserta kelompok atas 
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    = Banyaknya peserta kelompok bawah 

   = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

   = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

    =  Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (P sebagai        

indeks kesukaran) 

    =  Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Dengan kriteria daya pembeda sebagai tolok ukurnya sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Interpretasi Daya Pembeda 

D Keterangan 

≤ 0,00 Sangat Jelek atau dibuang 

0,00 - 0,20 Jelek 

0,20 – 0,40 Cukup 

0,40 – 0,70 Baik 

0,70 – 1,00 Baik Sekali 

        (Arikunto, 2015: 218) 

Dalam penelitian ini untuk menghitung daya pembeda soal instrumen 

penelitian ini dihitung menggunakan Microsoft Excel, hasilnya disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Daya Pembeda Soal 

No Soal Nilai D Keterangan 

1 0,67 Baik 

2 0,47 Baik 

3 0,27 Cukup 

4 0,60 Baik 

5 0,33 Cukup 

6 0,47 Baik 

7 0,20 Jelek/Dibuang 
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8 0,33 Cukup 

9 0,47 Baik 

10 -0,07 Jelek/Dibuang 

11 0,47 Baik 

12 0,27 Cukup 

13 0,60 Baik 

14 0,13 Jelek/Dibuang 

15 0,80 Baik Sekali 

16 -0,20 Jelek/Dibuang 

17 0,67 Baik 

18 0,27 Cukup 

19 0,13 Jelek/Dibuang 

20 0,47 Baik 

(Sumber : Data Terlampir) 

 

Berdasarkan Tabel 3.7 terlihat soal dengan daya pembeda kriteria baik sekali 

berjumlah 1 soal, soal dengan daya pembeda kriteria baik berjumlah 9 soal, soal 

dengan daya pembeda kriteria cukup berjumlah 5 soal, dan soal dengan daya 

pembeda kriteria jelek atau harus dibuang berjumlah 5 soal, yaitu butir soal no 7, 10, 

14, 16 dan 19. Oleh karena itu, seluruh instrumen soal yang digunakan untuk 

penelitian berjumlah 15 soal. 

G. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut 

berdistribusi normal atau tidak. Apabila data berdistribusi normal maka statistik yang 

digunakan adalah statistik parametric, tetapi apabila data tidak berdistribusi normal 

yang digunakan adalah statistik non parametric. Adapun pengujian normalitas data 

yang digunakan adalah uji Chi Kuadrat. 

Langkah-langkah untuk menguji normalitas distribusi data dengan uji Chi 

Kuadrat sebagai berikut: 

a. Menentukan skor terbesar dan terkecil 
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b. Menentukan rentangan (R) 

Rumus: R = Skor terbesar – skor terkecil 

c. Menentukan banyaknya kelas (BK) 

Rumus: BK = 1 + 3,3 log n 

d. Menentukan panjang kelas (P) 

Rumus: P = 
 

 
 

e. Membuat tabulasi dengan tabel penolong 

No Kelas 

Interval 

F Nilai Tengah 

(Xi) 

Xi
2
 f.Xi f.Xi

2
 

       

 

f. Menentukan rata-rata atau mean ( ̅) 

        ̅    
∑    
 

 

g. Menentukan simpangan baku (S) 

   √
 ∑   

   (∑   )
 

 (   )
 

h. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan jalan: 

1) Menentukan batas kelas, yaitu angka skor kiri kelas interval pertama 

dikurangi 0,5 dan kemudian angka skor kanan kelas interval 

ditambah 0,5 

2) Mencari nilai Z-score untuk batas kelas interval dengan rumus: 

   
              ̅

 
 

3) Mencari luas 0 – Z dai tabel kurva normal dari 0 – Z dengan 

menggunakan angka-angka untuk batas kelas 

4) Mencari luas tiap kelas interval dengan jalan mengurangkan angka-

angka 0 – Z, yaitu angka baris pertama dikurangi baris kedua, angka 
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baris kedua dikurangi baris ketiga dan begitu seterusnya. Kecuali 

untuk angka yang berbeda pada basi paling tengah ditambahkan 

dengan angka pad abaris berikutnya. 

5) Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) 

Rumus:     
                           

                  
 

6) Mencari Chi Kuadrat (X
2

hitung) dengan rumus: 

(  )   ∑
(     ) 

  

 

   

 

7) Membandingkan (X
2

hitung) dengan (X
2

tabel) 

Untuk α = 0,05 atau derajat kebebasan (dk) = k-1 

Kaidah keputusan,  

Jika, X
2
hitung   >   X

2
tabel, maka data berdistribusi tidak normal 

            Jika, X
2
hitung   <   X

2
tabel, maka data berdistribusi normal    

(Sudjana, 2004:180) 

2.  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian 

populasi sama atau tidak. Di samping pengujian terhadap normal tidaknya distribusi 

data pada sampel, perlu kiranya peneliti melakukan pengujian terhadap kesamaan 

(homogenitas) beberapa bagian sampel, yakni seragam tidaknya variansi sampel-

sampel yang diambil dari populasi yang sama. Adapun langkah-langkahnya adalah: 

1) Menentukan nilai Fhitung dengan rumus: 

Fhitung = 
   

   
 

2) Menentukan nilai F tabel dengan rumus: 

Ftabel =   (
        

        
) 

3) Kriteria Uji 
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Jika Fhitung > Ftabel maka data dinyatakan tidak homogen 

Jika Fhitung ≤ Ftabel maka data dinyatakan homogen 

(Sundayana, 2014:145) 

3.  Uji Hipotesis (Uji t) 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat perbedaan antara sebelum dan 

sesudah eksperimen, maka digunakan uji t. Langkah-langkah yang digunakan untuk 

pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan perumusan hipotesis statistik: 

H0 : µA = µB : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada kelas 

yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

dengan kelas yang tidak menerapkan model pembelajaraan kooperatif tipe 

Think Pair Share 

H1 : µA ≠ µB : Terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada kelas yang 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dengan 

kelas yang tidak menerapkan model pembelajaraan kooperatif tipe Think 

Pair Share 

b. Menentukan taraf nyata α dan t tabel 

c. Mencari thitung dengan rumus: 

   
 ̅    ̅  

  √
 
  
 
 
  

 

 

Keterangan: 

t = Uji dua arah 

 ̅  = nilai rata-rata kelompok eksperimen 

 ̅  = nilai rata-rata kelompok kontrol 

   = jumlah sampel kelompok eksperimen 

   = jumlah sampel kelompok kontrol 

     = simpangan baku gabungan 
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     (Sudjana, 2004: 162) 

 

Adapun rumus untuk mencari s (standar deviasi gabungan) adalah: 

  √
(    )  

  (    )  
 

       
 

Keterangan: 

S = simpangan baku gabungan 

  = jumlah sampel kelompok eksperimen 

   = jumlah sampel kelompok kontrol 

  
   = varian (simpangan baku pada kelas eksperimen dikuadratkan) 

  
   = varian (simpangan baku pada kelas kontrol dikuadratkan) 

      (Sudjana, 2004: 162) 

 

d. Derajatkan kebebasan (n1+n2-2) lalu melakukan uji dua pihak 

e. Dalam uji dua pihak setelah diperoleh        , hasilnya dibandingkan 

dengan       pada tingkat signifikansi α = 0,05 atau 5%, kaidah 

keputusannya adalah: 

Jika                 atau                  , maka hipotesis ditolak 

Jika                       , maka hipotesis diterima 

Tetapi bila distribusi datanya tidak normal, pengujian hipotesis menggunakan 

analisis tes non-parametrik dengan uji Mann Whitney. Adapun langkah-langkah yang 

ditempuh dalam uji Mann Whitney adalah sebagai berikut: 

a. Tetapkan suatu sampel sebagai kelompok 1 dan sampel lain sebagai 

kelompok 2 

b. Data dari kelompok tersebut disatukan dengan data diberi kode asal 

kelompoknya 

c. Data yang digabungkan diberi peringkat 1 (sebagai nilai terkecil) sampai 

n 

d. Jumlah peringkat kelompok 1 dihitung dengan simbol R1 

e. Jumlah peringkat kelompok 2 dihitung dengan simbol R2  
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f. Langkah selanjutnya menghitung U1 dan U2 dengan rumus: 

         
  (    )

 
    

         
  (    )

 
    

g. Dalam penelitian ini jika       dan      , maka langkah 

selanjutnya adalah menghitung rata-rata dan standar deviasi sebagai 

berikut: 

    
    
 

 

h. Menghitung z untuk uji statistik dengan rumus: 

  
    
  

 

Dimana nilai U dapat dimasuki   atau   , karena hasil yang didapatkan 

akan sama. Nilai z disini adalah Zhitung 

i. Kemudian dari        yang terdapat dalam tabel z dibandingkan dengan 

        

j. Apabila nilai                        , maka hipotesis diterima dan 

apabila diluar nilai tersebut maka hipotesis ditolak. 

       (Spiegel dan Stephens, 2007:238) 

 


