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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Definisi Operasional  

Definisi operasional dimaksudkan  untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam 

judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Penerapan Model 

Pembelajaran Penemuan Terbimbing (Guided Inquiry) Dibandingkan dengan 

Model Pembelajaran Ekspositori terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata 

Diklat Elektronika Dasar (ELDAS) di SMKN 1 Cimahi”, maka definisi 

operasional yang perlu dijelaskan, yaitu : 

1. Perbandingan 

Perbandingan yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain 

sehingga dapat dilihat persamaan dan perbedaannya. Dalam penelitian ini 

diartikan membandingkan rata-rata skor penguasaan siswa (mean tingkat 

penguasaan siswa) antara pretest (sebelum perlakuan) dan post-test (setelah 

perlakuan).  

2. Model Pembelajaran Ekspositori 

Model pembelajaran ekspositori adalah model pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang 

guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai 

materi pelajaran secara optimal. Roy Killen (dalam Wina Sanjaya, 2007:177) 

menamakan model ekspositori ini dengan  istilah strategi pembelajaran 

langsung (direct instruction). 
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3. Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing (Guided Inquiry) 

Dalam proses belajar mengajar dengan pendekatan penemuan terbimbing 

(guided inquiry), siswa memperoleh petunjuk-petunjuk seperlunya. Petunjuk 

itu pada umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat membimbing. 

Model pembelajaran guided inquiry digunakan apabila dalam kegiatan 

pembelajaran guru memberikan kesempatan, bimbingan dan petunjuk yang 

luas kepada siswa. Masalah tidak dirumuskan oleh siswa, tetapi oleh guru.  

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah penguasaan materi siswa terhadap 

Program Diklat Elektronika Dasar. Penguasaan didefinisikan sebagai tingkat 

keberhasilan atau tingkat pemahaman dalam mempelajari materi pelajaran. 

 

3.2   Metode dan Desain Penelitian 

3.2.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk 

mencari jawaban atau menggambarkan permasalahan yang akan dibahas. Metode 

penelitian juga dapat dikatakan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai 

tujuan penelitian. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen kuasi. 

Menurut Nana Sudjana (2004 : 19), metode penelitian eksperimen dapat diartikan: 

”Suatu metode yang mengungkap hubungan antara dua variabel atau lebih atau 

mencari pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya.” Eksperimen itu 
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sendiri direncanakan dan dilaksanakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, 

dan untuk menguji hipotesis. Sasaran atau objek penelitian dibatasi agar data yang 

diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar penelitian ini tidak 

dimungkinkan adanya pelebaran objek penelitian. 

Metode eksperimen yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara 

memberikan dua perlakuan berbeda terhadap subjek penelitian berupa 

penggunaan model pembelajaran yang berbeda. Model pembelajaran ekspositori 

diberikan kepada kelompok eksperimen pertama dan model pembelajaran guided 

inquiry diberikan kepada kelompok eksperimen kedua. 

 

3.2.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan yaitu desain faktorial 2x3, hal ini 

dikarenakan penelitian dilakukan pada dua kelas yaitu kelas eksperimen diberikan 

perlakuan model pembelajaran guided inquiry dan kelas kontrol diberi perlakuan 

model ekspositori. Dimana masing-masing kelas tersebut dibagi lagi menjadi 3 

kelompok, yaitu kelompok kategori tinggi, sedang, dan rendah. 

Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim (2004 : 49), menyatakan bahwa : 

“Desain faktorial merupakan desain yang dapat memberikan 
perlakuan/manipulasi dua variabel bebas atau lebih pada waktu yang 
bersamaan untuk melihat efek masing-masing variabel bebas, secara 
terpisah dan secara bersamaan terhadap variabel terikat dan efek-efek yang 
terjadi akibat adanya interaksi beberapa variabel.” 

Dengan desain faktorial, akan dianalisis efek utama dari dua variabel 

bebas (model guided inquiry dan model ekspositori) secara terpisah dan 
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bersamaan terhadap variabel terikat (hasil belajar siswa) dan efek-efek yang 

terjadi akibat interaksi antar variabel.  

 

Tabel 3.1 Desain Faktorial 

PERLAKUAN 
(MODEL PEMBELAJARAN) 

 Model Guided Inquiry Model Ekspositori 

KELOMPOK 
Tinggi B1 B1 
Sedang B2 B2 
Rendah B3 B3 

Keterangan : 

B1 : nilai rata-rata gain kelompok tinggi 

B2 : nilai rata-rata gain kelompok sedang. 

B3 : nilai rata-rata gain kelompok rendah. 

 

3.3  Variabel dan Paradigma 

3.3.1 Variabel Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, anggapan dasar dan hipotesis, maka dapat 

ditentukan variabel dan paradigma penelitian, sehingga memudahkan untuk 

menentukan jenis dan sumber data yang digunakan. Nana Sudjana dan Ibrahim 

(2004 : 11), mengatakan bahwa : “Variabel adalah ciri atau karakteristik dari 

individu, objek, peristiwa yang nilainya bisa berubah-ubah. Ciri tersebut 

memungkinkan untuk dilakukan pengukuran, baik secara kuantitatif maupun 

secara kualitatif.” 
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Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (X) dan variabel 

terikat (Y). Variabel bebas merupakan faktor stimulus atau input yaitu faktor yang 

dipilih oleh peneliti untuk melihat pengaruh terhadap gejala yang diamati. 

Variabel terikat yaitu faktor yang diamati dan diukur untuk mengetahui efek 

variabel bebas.  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dirumuskan 

variabel-variabel penelitian sebagai berikut : 

a. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran ekspositori 

(kontrol) dan model pembelajaran guided inquiry (eksperimen). 

b. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar pada sub kompetensi 

pengenalan komponen elektronika.  

3.3.2 Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian dibuat untuk memperjelas langkah atau alur 

penelitian dengan menggunakan kerangka penelitian sebagai tahapan kegiatan 

penelitian secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, secara umum paradigma 

penelitiannya digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Paradigma Penelitian 

 

3.4 Data dan Sumber Data Penelitian 

3.4.1 Data Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 96) : “Data adalah segala fakta dan 

angka yang dapat dijadikan bahan menyusun suatu informasi, sedangkan 

informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.” 

Berdasarkan definisi tersebut, data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

data langsung berupa jawaban-jawaban yang diperoleh melalui tes obyektif 

(pilihan ganda) dari para responden mengenai sub kompetensi pengenalan 

komponen elektronika pada Mata Pelajaran Elektronika Dasar. 

3.4.2 Sumber Data Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 107), yang dimaksud dengan sumber 

data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila 

peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, 

maka sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab 
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pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis atau lisan. Apabila 

peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi 

sumber data, sedang isi catatan adalah obyek penelitian atau variabel penelitian. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini 

yaitu siswa SMK Negeri 1 Cimahi tingkat I Program Keahlian Teknik Transmisi 

tahun ajaran 2008/2009. Data yang ada disini merupakan data kuantitatif 

berbentuk angka-angka yang diperoleh dari skor prestasi belajar siswa diambil 

dari nilai tes tertulis pada Mata Pelajaran Elektronika Dasar. 

3.5  Populasi dan Sampel  

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 108), yang dimaksud dengan 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti 

semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi 

sensus. Sesuai dengan lingkup penelitian, populasi atau wilayah data yang 

menjadi subyek penelitian ini yaitu siswa tingkat satu Program Keahlian Teknik 

Transmisi pada Mata Pelajaran Elektronika Dasar di SMK Negeri 1 Cimahi Tahun 

ajaran 2008/2009 yang terbagi dalam 2 kelas yaitu kelas X T.Trans A dan X 

T.Trans B. 

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 111) bahwa pengambilan sampel harus 

dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel (contoh) yang benar-benar 

dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang 

sebenarnya. Dengan istilah lain, sampel harus representatif. 



52 
 

 

Dalam penelitian ini penarikan sampel dilakukan dengan teknik cluster 

sampling (sampel kelompok). Teknik cluster sampling yaitu teknik penarikan 

sampel dari populasi yang cukup besar sehingga dibuat beberapa kelas atau 

kelompok. Teknik tersebut sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian ini, 

karena populasi yang ada telah dikelompok-kelompokkan berdasarkan kelas. 

Dengan demikian, analisis sampel ini bukan individu, tetapi kelompok, yaitu 

berupa kelas yang terdiri dari beberapa individu. Dalam penentuan kelas 

eksperimen dan kontrol dilakukan secara acak dan diundi. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 60 orang terbagi dalam dua kelas, yaitu kelas X T.Trans A 

sebanyak 30 orang diperlakukan sebagai kelompok kontrol yang akan diajar 

dengan menggunakan model pembelajaran ekspositori dan kelas X T.Trans B 

sebanyak 30 orang yang diperlakukan sebagai kelompok eksperimen yang akan 

diajar dengan model pembelajaran guided inquiry. 

 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data mengacu pada bagaimana caranya data yang 

diperlukan dalam penelitian dapat diperoleh. Kaitannya dalam hal tersebut, serta 

dengan melihat konsep analitis dalam penelitian ini, maka sumber data diperoleh 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Teknik Dokumentasi, berguna untuk mengetahui data-data yang tertulis ada 

kaitannya dengan masalah yang diteliti. 
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2. Tes, yaitu cara pengumpulan data melalui sejumlah soal mengenai materi yang 

telah dipelajari oleh siswa dan disampaikan kepada siswa selaku responden 

secara tertulis. 

3. Studi kepustakaan, dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan 

memanfaatkan literatur yang relevan dengan penelitian ini yaitu dengan cara 

membaca, mempelajari, menelaah, mengutip pendapat dari berbagai sumber 

tertulis (buku, diktat, skripsi, internet, surat kabar, dan sumber lainnya). 

 

3.7  Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2007: 101) Instrumen penelitian merupakan 

alat bantu bagi peneliti di dalam menggunakan metode pengumpulan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dengan demikian terdapat 

kaitan antara metode dengan instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini 

digunakan instrumen penelitian berupa tes tertulis. Instrumen harus 

mengukur/menilai secara obyektif, ini berarti bahwa nilai atau informasi yang 

diberikan individu tidak subjektif atau dipengaruhi oleh orang yang menilai.  

Langkah pengujian perlu ditempuh mengingat instrumen yang digunakan 

belum merupakan alat ukur yang baku. Dalam penelitian ini digunakan instrumen 

penelitian berupa tes prestasi belajar dalam bentuk pilihan ganda dengan empat 

pilihan yang digunakan untuk mengukur penguasaan materi. Setelah diujicobakan 

instrumen penelitian tersebut diolah untuk menentukan validitas instrumen 
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penelitian, realibilitas instrumen penelitian, daya pembeda dan indeks atau tingkat 

kesukaran. 

3.7.1 Uji Validitas  

Secara mendasar, validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat 

instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur.  

(Suharsimi Arikunto, 2007: 167) . Berdasarkan pengertian tersebut, maka suatu 

instrumen bisa dikatakan mampu mengukur (valid) apabila mempunyai validitas 

yang tinggi. Dalam penelitian ini, untuk menghitung validitas instrumen yaitu 

dengan cara menghitung koefisien validitas, menggunakan rumus Korelasi Point 

Biserial sebagai berikut: 

 

 

 (Suharsimi Arikunto, 2007:337-338) 

 

Keterangan : 

rpbi = Koefisien korelasi point biserial 

= Rerata nilai untuk kelompok yang berskor 1 

 = Rerata skor total 

SD = Standar deviasi skor total 

p = Proporsi subjek yang berskor 1 

q = Proporsi subjek yang berskor 0 (q = 1-p) 
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(Suharsimi Arikunto, 2007:339) 

Keterangan : 

SD = Standar deviasi skor total 

X = Skor total 

N = Jumlah subjek 

Setelah diketahui koefisien korelasi (r), kemudian dilanjutkan dengan taraf 

signifikansi korelasi dengan menggunakan rumus distribusi tstudent, yaitu : 

 

(Sugiyono, 2008:257) 

Dimana : 

t = nilai t hitung 

n = banyaknya peserta tes 

r = validitas tes 

Kriterianya adalah jika thitung > ttabel maka koefisien korelasi tersebut tidak 

signifikan, ttabel diperoleh pada taraf kepercayaan 95% (α = 0,05) dengan derajat 

kebebasan (dk) = n-2. 

Untuk dapat memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi yang 

ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan 

sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2008:257) yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3. 1 Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi 

Besar rxy Interpretasi 
0,00 ≤ rxy < 0,20 
0,20 ≤ rxy < 0,40 
0,40 ≤ rxy < 0,60 
0,60 ≤ rxy < 0,80 
0,80 ≤ rxy ≤ 1,00 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Baik 

Sangat Baik 
(Sugiyono, 2008:257). 

3.7.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji bahwa instrumen yang digunakan 

dalam penelitian itu dapat dipercaya. Suharsimi Arikunto (2006:178) dalam 

bukunya yang berjudul “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”  

mengemukakan, “ Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik”.  

Dalam menentukan reliabilitas tes dalam penelitian ini rumus yang digunakan 

peneliti yaitu rumus K-R 20, dari Kuder dan Richardson yang ditulis dalam 

formula: 








 ∑−







−
=

t

t

V

pqV

k

k
r

111  

(Suharsimi  Arikunto, 2007:175) 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrument 

k  = banyaknya butir pertanyaan 

Vt = varian total 
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p  = proporsi subjek yang menjawab butir dengan betul (proporsi subjek 

yang mempunyai skor 1) 

q = proporsi subjek yang mendapatkan skor 0 

Harga varians total (Vt) dihitung dengan menggunakan rumus : 

N
N

X
X

Vt

∑
∑ −

=

2
2

)(

 

(Suharsimi Arikunto, 2007: 173) 

dimana : XΣ =  Jumlah skor total 

     N     =  Jumlah responden   

Hasilnya yang diperoleh yaitu r11 dibandingkan dengan nilai dari tabel r-

Product Moment. Jika r11 > rtabel maka instrumen tersebut reliabel, sebaliknya r11 < 

rtabel maka instrumen tersebut tidak reliabel. 

3.7.3 Uji Tingkat Kesukaran  

Tingkat kesukaran adalah suatu parameter untuk menyatakan bahwa item 

soal adalah mudah, sedang, dan sukar.  Tingkat kesukaran dapat dihitung dengan 

rumus : 

SJ

B
P =  

(Suharsimi Arikunto, 2007: 176) 

dimana : P = Indeks Kesukaran 

    B = Banyak siswa yang menjawab soal itu dengan benar 
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    JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Untuk menentukan apakah soal tersebut dikatakan baik atau tidak baik 

sehingga perlu direvisi, digunakan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Tingkat Kesukaran dan Kriteria 

No. Rentang Nilai Tingkat Kesukaran Klasifikasi 

1. 0,70 ≤ TK ≤ 1,00 Mudah 
2. 0,30 ≤ TK < 0,70 Sedang 
3. 0,00 ≤ TK < 0,30 Sukar 

    (Suharsimi Arikunto, 2006:210) 

Makin rendah nilai TK suatu soal, makin sukar soal tersebut. Tingkat 

kesukaran suatu soal dikatakan baik jika nilai TK yang diperoleh dari soal tersebut 

sekitar 0,50 atau 50%. Umumnya dapat dikatakan, soal-soal yang mempunyai 

nilai TK ≤ 0,10 merupakan soal-soal yang sukar dan soal-soal yang mempunyai 

nilai TK ≥ 0,90 merupakan soal-soal yang terlampau mudah. 

 

3.7.4 Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda suatu butir soal menyatakan seberapa jauh kemampuan 

butir soal tersebut mampu membedakan antara siswa yang dapat menjawab soal 

dengan siswa yang tidak dapat menjawab soal. Daya pembeda suatu soal tes dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

BA
B

B

A

A PP
J

B

J

B
D −=−=  

(Suharsimi Arikunto, 2007: 177) 

dimana :        D  = indeks diskriminasi (daya pembeda butir) 

JA   = banyaknya peserta kelompok atas 

JB  = banyaknya peserta kelompok bawah 



59 
 

 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PA = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Sebagai acuan untuk mengklasifikasikan data hasil penelitian, maka 

digunakan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Klasifikasi Daya Pembeda 

No. Rentang Nilai D Klasifikasi 

1. D < 0,20 Jelek  

2. 0,20 ≤ D < 0,40 Cukup 

3. 0,40 ≤ D < 0,70 Baik 

4. 0,70 ≤ D ≤ 1,00 Baik sekali 

  (Suharsimi Arikunto, 2006:218) 

3.7.5 Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini dilakukan beberapa hal yaitu sebagai berikut :  

a. Pemberian Pretest 

Pemberian pretest ini dilakukan berdasarkan bahwa jumlah sampel yang 

ada pada penelitian ini sama dengan jumlah populasinya. Soal-soal yang 

diberikan pada pretest adalah sama untuk kedua perlakuan. Adapun tujuan 

pelaksanaan pretest ini yaitu untuk mengetahui kemampuan awal siswa. 

b. Proses belajar mengajar 

Proses belajar mengajar dilakukan dengan memberikan perlakuan berupa 

pengajaran dengan model pembelajaran ekspositori kepada kelas kontrol 

dan model pembelajaran inkuiri terbimbing kepada kelas eksperimen. 
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c. Pemberian posttest 

Seperti pada pretest, post-test diberikan pada kedua perlakuan. Post-test 

ini akan diberikan setelah berakhirnya proses belajar mengajar yang 

bertujuan untuk mendapatkan selisih perolehan (gain) sehingga  diketahui 

peningkatan penguasaan yang dialami oleh siswa. 

 

3.8  Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah, karena 

dengan mengolah data, data tersebut dapat memberi arti yang berguna bagi 

pemecahan masalah penelitian. Data yang diperoleh yaitu berupa skor, didapat 

dari pretes dan post-test dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Sebelum mengolah data, data diorganisasikan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Memerikasa hasil tes tiap siswa dan memberikan skor. Tiap soal yang 

dijawab benar diberi skor 1 (satu) sedangkan soal yang dijawab salah 

diberi skor 0 (nol). 

2. Menganalisa data dengan tujuan untuk menguji asumsi-asumsi statistik. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh yaitu, uji normalitas distribusi 

data, uji homogenitas, dan uji hipotesis. 

3.8.1.  Uji Normalitas Distribusi Data 

Uji normalitas dilakukan  untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Normal tidaknya distribusi data dapat dilakukan dengan 
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menggunakan persamaan Chi – Square. Uji normalitas dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Tentukan rentang skor (r): 

r = skor tertinggi – skor terendah 

(Sudjana, 2002 : 91)  

2. Tentukan banyaknya kelas interval (k) 

k = 1 + (3,3) log n 

(Sudjana, 2002 : 47) 
 

3. Tentukan panjang kelas interval (p) yaitu : 

P = 
k

r
 

(Sudjana, 2002 : 47) 

4. Tentukan rata – rata hitung (X), dengan rumus : 

n

Xi
X ∑=  

(Sudjana, 2002 : 67) 

5. Tentukan simpangan baku (S) dengan rumus : 

)1(

)()( 22

−
−

= ∑∑
nn

XFXFn
SD iiii  

(Sudjana, 2002 : 95) 

 6.   Menghitung harga baku Z: 

s

Xbk
Z

−
−=  

Dimana : bk  = batas kelas 

           
−
X  = rata-rata 

  s  = Simpangan baku 

7. Menetukan luas interval (l)      

l = )1()2( tabeltabel ZZ −  
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8. Menghitung frekuensi ekspetasi (Ei) : 

Ei = N x l 

9. Menentukan nilai X2 dengan rumus : 

X 2 = ∑
=

−k

ik Ei

Eifi 2)(
 

(Sudjana, 2002 : 273) 

10. Menentukan derajat kebebasan (dk) : 

dk = k - 3 

11. Membandingkan nilai 2x hitung yang didapat dengan nilai 2x tabel pada 

derajat kebebasan dk = k – 3, dan taraf kepercayaan 95%. 

12. Kriteria pengujian :  

Jika 2x hitung < 
2x tabel maka disimpulkan data berdistribusi normal. 

 

3.8.2 Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah varian-varian 

dalam populasi tersebut homogen atau tidak. Dalam hal ini untuk menguji 

homogenitas varians populasi digunakan rumus : 

Vk

Vb
F =  

(Sudjana, 2002 : 250) 

dimana : Vb = varians terbesar 

         Vk    = varians terkecil 

      Varian= S2 

Varians dianggap homogen bila Fhitung< Ftabel. Pada taraf  kepercayaan 0,95 dan 

dk1=  n1- 1 dan dk2 = n2 – 1. Dalam hal yang lain varians tidak homogen. 
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Untuk menentukan derajat kebebasannya dapat dicari dengan 

menggunakan rumus : 

 

 
Keterangan: 

db1 = derajat kebebasan pembilang 

db2 = derajat kebebasan penyebut 

n1 = ukuran sampel yang variasinya besar 

n2 = ukuran sampel yang variasinya kecil 

 
3.8.3 Analisis Varians (ANAVA) 

Analisis variansi digunakan untuk menguji hipotesis yang berkenaan 

dengan perbedaan dua mean atau lebih. Hasil perhitungan uji analisis varian 

dinyatakan dengan nilai F. Analisis varians yang digunakan pada penelitian ini 

adalah analisis varians dua jalur (two way ANAVA). 

Adapun langkah-langkah perhitungan anava dua jalur adalah sebagai 

berikut : 

1. Membuat tabel statistik 

Tabel 3.5 
Tabel Statistik ANAVA 2 Jalur 

Stat A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 Total 
N        
ΣX        
ΣX²        

−
X  
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2. Perhitungan 

Dalam penelitian ini Anava yang digunakan yaitu anava dua jalur dengan 

faktorial (2x3). Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut; 

a. Menghitung Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

 

(Suharsimi Arikunto, 2007:429) 

Keterangan : 

JKT = Jumlah Kuadrat Total 

XT = Skor Total 

N = Jumlah subjek 

b. Menghitung Jumlah Kuadrat Variabel 

 

 

Dimana  

 

(Suharsimi Arikunto, 2007:430) 

 

Dimana 

 

 

(Suharsimi Arikunto, 2007:430) 

 



65 
 

 

Keterangan: 

JKA = Jumlah Kuadrat Variabel A 

JKB = Jumlah Kuadrat Variabel B 

XA = Skor Variabel A 

XB  = Skor Variabel B 

XA1 = Skor kelas eskperimen 

XA2 = Skor kelas control 

XB1 = Skor kelompok tinggi 

XB2 = Skor kelompok sedang 

XB3 = Skor kelompok rendah 

nA = Jumlah Subjek Variabel A 

nB = Jumlah Subjek Variabel B 

nA1 = Jumlah subjek kelas ekperimen 

nA2  = Jumlah subjek kelas kontrol 

nB1  = Jumlah subjek kelompok tinggi 

nB2 = Jumlah subjek kelompok sedang 

nB3 = Jumlah subjek kelompok rendah 

 
c. Menghitung Jumlah Kuadrat antara Variabel A dengan Variabel B 

(JKAB) 

 
  (Suharsimi Arikunto, 2007:431) 

 
d. Menghitung Jumlah Kuadrat Dalam (JKD) 

 
(Suharsimi Arikunto, 2007:431) 

e. Menghitung dbA = A – 1  

f. Menghitung dbB = B – 1  
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g. Menghitung  

h. Menghitung dbT = N – 1  

i. Menghitung dbd = dbT – dbA – dbB – dbAB  

j. Menghitung Mean Kuadrat 

, , ,  

(Suharsimi Arikunto, 2007:431-432) 

Keterangan : 

MKA = Mean Kuadrat Variabel A 

MKB = Mean Kuadrat Variabel B 

MKAB = Mean Kuadrat Interaksi antar Variabel A dengan Variabel B 

MKd = Mean Kuadrat Dalam 

 
k. Menghitung harga F0  

, ,  

(Suharsimi Arikunto, 2007:432) 

Harga FA, FB, FAB langsung dikonsultasikan dengan tabel F, dengan db 

MK sesuai variable masing-masing. 

 

3. Tabel Ringkasan 

Tabel 3.6 
Ringkasan ANAVA 2 Jalur 

SV JK db RK F hitung  F tabel  

A      
B      

AB      
d      
T      
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3.9   Kisi-kisi Instrumen Penelitian  

Setelah ada kejelasan jenis instrumen, langkah selanjutnya menyusun 

pertanyaan-pertanyaan. Penyusunan pertanyaan diawali dengan membuat kisi-kisi 

instrumen. Kisi-kisi memuat aspek yang akan diungkap melalui pertanyaan. 

Aspek  yang akan diungkap bersumber dari masalah penelitian. Kisi-kisi tes untuk 

instrumen penelitian ini dapat dilihat pada lampiran. 

 

 

 

 


