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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Bentuk desain quasi eksperimen ini yaitu Nonequivalent Control Group 

Design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang digunakan untuk 

penelitian. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest dengan maksud 

untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen 

tidak berbeda secara signifikan. 

Pengaruh perlakukan adalah (O2-O1) – (O4-O3). Desain ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Kelompok Pretes Perlakuan Postes  
A O1 X O2 
B O3  O4 

(Sugiyono, 2007:116) 
 
Keterangan 
A  = kelompok eksperimen 
B  = kelompok kontrol 
O1  = pretest pada kelompok eksperimen 
O2 = posttest pada kelompok eksperimen 

X = pembelajaran menggunakan media kartu kata bergambar  
              (flashcard)  
O3 = pretest pada kelompok kontrol 
O4 = posttest pada kelompok control 
 
Berdasarkan desian gambar di atas, penelitian dilakukan dua kali tes yaitu 

sebelum dan sesudah eksperimen (perlakuan). Tes dilakukan sebelum perlakuan 

dan sesudah perlakuan, dengan disain kuasi eksperimen yaitu dengan memberikan 
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perlakuan pada kelas eksperimen setelah melakukan pretes, setelah perlakuan 

diberikan kemudian memberikan postes kepada anak. Sedangkan di kelas control 

dilakukan tes sebelum dan sesudah tanpa memberikan perlakuan. 

Untuk lebih memperjelas dan membuktikan hasil penelitian tentang 

keberhasilan media kartu kata bergambar (flashcard) dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara dan membaca anak usia dini,  peneliti melakukan 

penelitian dengan cara  membandingkan hasil pembelajaran pada kelas koontrol 

dengan kelas eksperimen. 

Adapun langkah-langkah dalam mewujudkan desain penelitian tersebut 

ditunjukkan dalam alur penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Subana, 2005: 76) 

Identifikasi Masalah 

Media kartu kata bergambar (flashcard) untuk Meningkatkan 
Keterampilan Berbicara dan Keterampilam Membaca anak TK 

Penentuan Subyek 

Penentuan Sampel 

Kelompok Eksperimen 

Media kartu kata 
bergambar (flashcard) 

Observasi Keterlaksanaan 
Media 

Tidak menggunakan media 
kartu kata bergambar 

Pretes 

Posttes 

Kelompok Kontrol 

Pengolahan 
dan Analisis 

Data 

Pengolahan 
dan Analisis 

Pengolahan 
dan Analisis 

Kesimpulan 
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Pelaksanaannya melalui tahap sebagai berikut: 

1. mengidentifikasi permasalahan di lapangan; 

2. menyimpan teori media kartu kata bergambar (flashcard), keterampilan 

berbicara, dan keterampilan membaca anak usia TK; 

3. menentukan subjek penelitian; 

4. melakukan observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan guru untuk 

memperoleh informasi awal tentang penggunaan media dalam pembelajaran 

yang dilaksanakan; 

5. bersama guru menyepakati penerapan media kartu kata bergambar (flashcard) 

dalam eksperimen pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru 

bersangkutan. Peneliti bertugas sebagai observer dan partner guru, 

pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan; 

6. memberikan training pada guru tentang pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan media kartu kata bergambar (flashcard); 

7. mengadakan pretes keterampilan berbicara dan keterampilan membaca kepada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol untuk mengetahui penguasaan 

keterampilan berbicara dan keterampilan membaca anak TK; 

8. menerapkan media kartu kata bergambar (flashcard) pada kelas eksperimen 

dan pembelajaran yang tidak menggunakan media kartu kata bergambar 

(flashcard) kepada kelas kontrol; 

9. memberikan posttest kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol; 

10. melakukan analisis data kuantitatif dengan menggunakan uji-t terhadap rerata 

skor pretes dan rerata skor posttest. 
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TABEL 3.1 
JADWAL KEGIATAN PENELITIAN 

No Kegiatan Keterangan 

1. Uji instrument TK PGRI Sejahtera I Kab. 
Majalengka 
 

 Melatih guru tentang penggunaan media 
kartu kata bergambar (flashcard) 

Guru kelas eksperimen 
 

2. Pretest Kelas eksperimen dan 
kelas kontrol 
  

3. Pelaksanaan pembelajaran dengan 
menggunakan media kartu kata bergambar 
(flashcard) 
 

Kelas eksperimen 

 Pelaksanaan pembelajaran dengan tidak 
menggunakan media kartu kata bergambar 
(flashcard) 

Kelas kontrol 
 
 
 

4. Postest Kelas eksperimen dan 
kelas kontrol 
 

 

3.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel dimaksudkan untuk menjelaskan makna 

variabel yang sedang di teliti. Masri (Ridwan, 2009:66) memberikan pengertian 

tentang definisi operasional adalah “Unsur penelitian yang memberitahukan cara 

mengukur suatu variabel”.  Berikut ini definisi operasional variabel dalam 

penelitian. 

1. Media Pembelajaran Kartu Kata Bergambar atau Flashcard (X) adalah segala 

bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi 

(Arsyard, 2007:3).  
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Kartu Kata Bergambar (Flashcard) merupakan kartu kecil yang berisi gambar, 

teks atau tanda simbol mengingatkan atau menuntun siswa kepada sesuatu 

yang berhubungan dengan gambar itu. Flashcard biasanya berukuran 8 x 12 

cam, atau dapat disesuaikan dengan besar kecilnya kelas yang dihadapi. Kartu 

abjad misalnya, dapat digunakan untuk mengeja lancar (dalam bahasa Arab 

atau bahasa Inggris). Kartu yang berisi gambar-gambar (benda-benda, 

binatang, dan sebagainya dengan tulisan).  

Dalam penelitian ini, kemampuan guru dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan media kartu kata bergambar akan dilihat dari segi:                    

1) kemampuan guru dalam  mempersiapkan media kartu kata bergambar 

sebelum proses pembelajaran;   2) kemampuan guru dalam membuat langkah-

langkah pembelajaran dengan menggunakan kartu kata bergambar;                 

3) kemampuan guru dalam menggunakan media kartu kata bergambar pada 

saat proses pembelajaran. 

2. Keterampilan berbicara adalah kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan 

sebagai media dalam menyampaikan suatu ide gagasan atau pendapat serta 

pemikirannya kepada orang lain untuk berbagai kepentingan. Sebagaimana 

dikemukanan oleh Arsjad dan Mukti (1998:23) bahwa:  

Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi artikulasi 
atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, 
menyampaikan pikiran gagasan dan perasaan kita sehingga maksud 
pembicaraan dapat dipahami oleh orang lain. 

 
Keterampilan berbicara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

suatu ketentuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengucapkan bunyi atau 

kata-kata, mengekspresikan, menyampaikan pikiran, gagasan serta 
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perasaannya kepada orang lain secara lisan.  Berdasarkan Permen 58 tentang  

Standar Kurikulum PAUD tahun 2009 pengembangan indicator TK pada 

kelompok B usia 5 sampai 6 tahun dalam tingkat pencapaian perkembangan 

bahasa pada aspek mengungkapkan bahasa, keterampilan berbicara akan 

dilihat dari anak TK adalah menyebutkan benda atau gambar yang dilihatnya, 

menceritakan pengalaman sendiri secara sederhana, memberikan keterangan 

atau informasi dari suatu hal dan menjawab pertanyaan. . 

3. Keterampilan Membaca merupakan jenis keterampilan berbahasa. Seseorang 

dapat memperoleh informasi, memperoleh ilmu dan pengetahuan, serta 

pengalaman-pengalaman baru. Semua yang diperoleh melalui bacaan atau 

tulisan akan memungkinkan orang mampu mempertinggi daya pikirnya, 

mempertajam pandangannya, dan memperluas wawasannya. Kegiatan 

membaca merupakan kegiatan yang diperlukan oleh siapa pun yang ingin 

maju dan meningkatkan diri.  

Smith (1988: 14) mengemukakan bahwa, “Membaca merupakan suatu 

proses membangun pemahaman dari teks yang tertulis”. Hal ini sejalan dengan 

pendapat  Ahuja  (1999:13) bahwa  “Membaca merupakan suatu keterampilan 

yang kompleks yang melibatkan serangkaian keterampilan yang lebih kecil 

lainnya”.  Selanjutnya   Wassman & Rinsky (1993:5) menjelaskan bahwa 

“Proses membaca adalah proses ganda, meliputi proses penglihatan dan proses 

tanggapan. Sebagai proses penglihatan, membaca bergantung pada 

kemampuan melihat simbol-simbol. Oleh karena itu, mata memainkan 

peranan penting”. Sebagai proses tanggapan, membaca menunjukkan 
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interpretasi segala sesuatu yang kita persepsi. Menurut Ahuja (1999:12) 

“Proses membaca juga meliputi identifikasi simbol-simbol bunyi dan 

mengumpulkan makna melalui simbol-simbol tersebut”. Berdasarkan Permen 

58 tentang  Standar Kurikulum PAUD tahun 2009 pengembangan indicator 

TK pada kelompok B usia 5 sampai 6 tahun dalam tingkat pencapaian 

perkembangan bahasa pada aspek keaksaraan, keterampilan membaca akan 

dilihat dari anak TK adalah menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal, 

mengenal suara huruf awal dari gambar, menyebutkan tulisan sesuai gambar, 

membaca nama sendiri, dan menyebutkan hubungan antara bunyi dan bentuk 

huruf.  

 

3.3 Pengembangan Alat Pengumpul Data 

1. Observasi  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar daftar 

checklist melalui lembar observasi terhadap aktivitas guru dan aktivitas 

anak pada kelas eksperimen yang menggunakan media kartu kata bergambar 

(flashcard) dan pada kelas kontrol yang tidak menggunakan kartu kata 

bergambar (flashcard). Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

perbedaan aktivitas guru dan aktivitas anak yang menggunakan media kartu 

kata bergambar (flashcard) dengan aktivitas guru dan aktivitas anak yang 

tidak menggunakan media kartu kata bergambar (flashcard). Pedoman 

observasi terlampir.  
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Hal yang diobservasi dalam penelitian ini adalah kondisi subjek penelitian, 

penggunaan alat dan media, penggunaan waktu, proses, suasana 

pembelajaran, dan keterampilan berbicara, serta keterampilan membaca 

anak. 

2. Tes 

Tes dilakukan kepada anak pada kelas kontrol dan eksperimen. Pada kelas 

eksperimen tes diberikan sebelum dan sesudah perlakuan sedangkan pada 

kelas kontrol memberikan tes sebelum dan sesudah tanpa memberikan 

perlakuan. Pedoman tes untuk anak terlampir. 

 
TABEL 3.2 

KISI-KISI INTRUMEN PENELITIAN  

N
o 

Variabel Sub Variabel Indikator Tekni Pulta Respd. No Item 

1 Media kartu 
kata 
bergambar 
(flashcard) 
(X) 

1. Persiapan 
guru 

1. Menetapkan 
tujuan 
kegiatan 

2. Menetapkan 
tema kegiatan  

3. Menetapkan 
alat dan bahan 
yang 
diperlukan 

Observasi Guru 1 
 

2,3,4,5 
 

6,7 

  2. Pelaksanaan 
kegiatan 
menggunakan 
media 

1. Pembukaan 
kegiatan 
menggunakan 
media 

2. Pengembangan 
menggunakan 
media 
 

3. Kegiatan 
penutup 

Observasi   8,9,10 
 
 
 

11,12,13,14, 
15,16,17,18, 
19,20,21,22, 

23, 
24,25, 

  3. Penilaian 
kegiatan 
menggunakan 
media 

1. Teknik 
evaluasi 

2. Aspek yang 
dievaluasi 

Observasi   26,27,28 
29,30 

2. Keterampila
n berbicara 
(Y1) 

1. Dapat 
mendengarka
n dan 
membedakan 

2. Menyebutkan 
suara/kata 

3. Menirukan 
suara/kata 

Tes 
 
 
 

Anak 
 

Anak  
 

1,2,3 
 

4,5,6 
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bunyi suara, 
bunyi bahasa 
dan 
mengucapkan
nya 

4. Melakukan 
perintah 

5. Keteapan 
sasaran 
pembicaraan 

Anak 
 

Anak  

7,8,9 
 

10,11, 12,13 

  2.  Dapat 
berkomunikas
i secara lisan 
dengan benar 

3. Menyebutkan 
nama diri, 
orang tua dan 
jenis kelamin, 
alamat rumah 
dengan benar 

4. Melakukan 
percakapan 

5. Menjawab 
pertanyaan 

Tes  Anak 
 
 
 
 
 

Anak 
 

Anak  

10,11,12,13 
 
 
 
 
 

14,15 
 

16,17 

  3.  Menyampai-
kan 
ide/pikiran/ 
gagasan 

1. Menyampaika
n pengalaman 
sendiri secara 
sederhana 

2. Menceritakan 
isi gambar 
secara 
sederhana  

3. Memberikan 
keterangan/ 
iformasi 
tentang 
sesuatu  hal 

Tes 
 

Anak 
 
 
 

Anak 
 
 
 

Anak  

18,19,20 
 
 
 

21,22,23 
 
 
 

24,25,26 

  4. Kemampuan 
artikulasi 

1. Mengucapkan 
huruf vocal 

2. Mengucapkan 
huruf yang 
sulit 
diucapkan 

Tes Anak 
 

Anak  

27,28,29 
 

30 

3. Keterampilan 
membaca 
(Y2) 

1. Kesadaran 
tulisan 

1. Mengenal 
konvensi-
konvensi dari 
bahasa tulisan 

2. Mengenal 
ciri-ciri dasar 
dari bahasa 
tulisan 

Tes  Anak  
 
 
 

Anak  

1,2,3 
 
 
 

4,5,6,7 

  2. Kesadaran 
aksara 

1. Mampu untuk 
mengenali 
nama-nama 
abjad 

2. Mampu 
menyebutkan 
nama-nama 
abjad 

Tes Anak 
 

8 
 
 
 
9 

  3. Kesadaran 
fonem 
(bunyi) 

1. Mampu 
mendengarka
n masing-
masing bunyi 
dalam kata 

Tes Anak  10,11,12 
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2. Mengidentifik
asi masing-
masing bunyi 
dalam kata 

3. Memanipulasi 
masing-
masing bunyi 
dalam kata 

13,14,15,16 
 
 
 

17,18,19,20 

 

3.4 Penentuan Sampel  

Penelitian ini merupakan penelitian kelas dengan metode eksperimen semu 

(quasi eksperiment). “Subjek penelitian tidak dikelompokkan secara acak, tetapi 

menerima keadaan subjek apa adanya” (Ruseffendi, 2006:52). Penelitian dibagi ke 

dalam dua kelompok anak, yaitu kelompok eksperimen pembelajaran 

menggunakan media kartu kata bergambar dan kelompok kontrol tidak 

menggunakan media kartu kata bergambar. 

 

3.5 Prosedur Dan Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data di atas,  yaitu nilai 

hasil  pretes dan postes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, selanjutnya 

diolah dengan menggunakan perhitungan uji statistik. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut.  

1)  Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah kedua data 

penelitian diambil dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Dalam hal 

ini digunakan uji  Chi Kuadrat (χ2)  dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Mencari nilai rata-rata dari data postes pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 
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n

x
x

Σ=    (Nurgana, 1993: 13) 

2) Mencari standar deviasi dengan menggunakan perhitungan langsung memakai 

kalkulator  fx 3600. 

3) Membuat daftar frekuensi observasi dan frekuensi ekspektasi dengan langkah-

langkah sebagai berikut.  

a) Mencari banyaknya kelas interval (k) dengan rumus sebagai berikut. 

k = 1 + 3,3 log (n)  (Nurgana, 1993: 13). 

b) Mencari rentang ( r ) dengan rumus sebagai berikut. 

r  = skor tertinggi – skor terendah 

c) Mencari panjang kelas interval  (p) dengan rumus sebagai berikut. 

k

r
p =     (Nurgana, 1993: 13). 

d) Membuat tabel tabulasi sebagai berikut. 

Nomor Kelas Interval Tabulasi Frekuensi 
 

 

 

   

ΣΣΣΣ   
 

e) Membuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut.  

Interval Oi bk 
sd

xbk
z

−=  z  l Ei 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
      

∑∑∑∑       

 



 
 

 

78 

4) Menghitung nilai χ2   (Chi Kuadrat)  dengan rumus sebagai berikut. 

Ei

EiOi 2
2 )( −Σ=χ    (Nurgana, 1993: 15). 

5) Menentukan derajat kebebasan (db) dengan rumus sebagai berikut. 

db = k – 3  (Nurgana, 1993: 15). 

6) Menentukan nilai χ2   (Chi Kuadrat) dari daftar dalam taraf kepercayaan 99%. 

7) Menentukan normalitas distribusi dengan ketentuan sebagai berikut. 

Jika χ2 
hitung

 
< χ2  0,99, maka sampel diambil dari populasi yang berdistribusi 

normal; dan jika χ2 
hitung ≥  χ2 

0,99, maka sampel diambil dari populasi yang 

tidak berdistribusi normal. 

2)   Uji Normalitas Distribusi  

a. Uji z  

Setelah diketahui sampel penelitian diambil dari populasi yang 

berdistribusi normal maka perhitungan dilanjutkan dengan Uji z. Uji ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah hasil pembelajaran pada kedua kelas dalam penelitian 

ini tinggi atau rendah. Adapun langkah-langkah yang digunakan  dalam 

perhitungan Uji z, adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan nilai proporsi pada hipotesis (P).  Dalam hal ini, penulis 

mengambil proporsi 70%, penetapan proporsi tersebut berdasarkan kriteria 

batas minimal kelulusan  yang ditetapkan oleh guru. 

2) Menentukan banyak data yang termasuk kategori hipotesis dengan cara 

melihat tabel tabulasi. 
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3) Menghitung nilai z, dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

n

pp

p
n

x

z
)1( −

−
=   (Nurgana, 1993:16) 

Keterangan : 
x = banyak data yang termasuk kategori hipotesis 
n = banyak data 
p = proporsi pada hipotesis 

4) Penentuan nilai z dari daftar, dengan rumus sebagai berikut. 

z 0,5 -α (α  dapat diambil 1 % atau 5 %) 

5) Pengujian hipotesis dengan kriteria sebagai berikut. 

Jika nilai z terletak di luar atau sama dengan batas interval   -z 0,4900 s.d. z 0,4900, 

maka hasil pembelajaran rendah; dan  jika nilai  z  terletak di dalam interval  -

z 0,4900 s.d. z 0,4900, maka hasil pembelajaran tinggi. 

b. Uji Me / Tes Median 

Uji ini digunakan apabila sampel penelitian berdistribusi tidak normal. Uji 

Me digunakan  untuk mengetahui efektivitas pembelajaran berbicara dan 

membaca dengan menggunakan media kartu kata bergambar dan yang tidak 

menggunakan media kartu kata bergambar pada anak TK Sejahtera Kabupaten 

Majalengka. Langkah-langkah yang penulis tempuh dalam pelaksanaan tes 

median sebagai berikut. 

1) Menentukan kriteria hipotesis dengan ketentuan sebagai berikut. 

< 5,5  = kurang dipahami 

5,5 s.d 7,5  = cukup dipahami 

> 7,5  = dipahami dengan baik 
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Dengan demikian, kriteria hipotesis yang digunakan dalam uji ini yaitu        

Me > 7,5. 

2) Menentukan kelas median dengan cara menderetkan data dari yang terkecil 

hingga terbesar dengan berpatokan pada rumus ½ n. 

3) Mencari median dengan rumus: 

Me = b + p 
f

Fn −2
1

 (Nurgana, 1993:22) 

Keterangan : 
b = batas kelas median 
p = panjang kelas median 
F = jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas median 
f  = frekuensi kelas median 
 

4) Menentukan daftar rank dengan cara mencari selisih data (X1) dengan Me 

kriteria hipotesis. Nomor rank dimulai dari (X1-Me) yang terkecil, tanpa nol, 

dan tidak memperhatikan tanda positif dan negatif. 

5) Menentukan nilai W dengan cara menjumlahkan bilangan paling kecil dari 

jumlah rank negatif dan rank positif, bila ada daftar rank yang tidak terisi 

berarti W = 0. 

6) Menentukan nilai W dari daftar dalam taraf kepercayaan (α ) = 1 % 

7) Penentuan median  dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika W hitung ≤ W tabel maka Me ≠ 7,5 

jika W hitung > W tabel maka Me = 7,5 

8) Pengujian hipotesis, dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika kriteria hipotesis Me ≥ 7,5 dipenuhi, maka hipotesis diterima; dan jika 

Me < 7,5 maka hipotesis ditolak atau jika Me hitung  ≥   Me kriteria hipotesis, maka 
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hipotesis diterima; dan jika  Me hitung  <  Me kriteria hipotesis, maka hipotesis 

ditolak. 

3)   Uji Homogenitas dua Varians 

Uji ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kesamaan dua  

variansi yaitu nilai pretes dan postes  pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji 

ini dilakukan bila sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Mencari  F hitung dengan rumus sebagai berikut. 

               Vb 
 F =          V = sd2            (Nurgana, 1993:38) 

               Vk 
 

Keterangan: 
F     = Nilai homogenitas variansi 
Vb   = variansi besar 
Vk   = variansi kecil 
 

2) Menentukan derajat kebebasan dengan rumus sebagai berikut. 

db1 = n1 - 1 

db2 = n2 - 1 

3)   Menentukan harga F dari tabel, dengan taraf nyata 0,01. 

4)   Menentukan homogenitas variansi dengan kriteria sebagai berikut. 

Jika F hitung <  F tabel, maka kedua variansi tersebut homogen; dan 

jika F hitung >   F tabel, maka kedua variansi tersebut tidak homogen.  
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4)  Uji homegenitas 

a. Uji t 

Uji  t  merupakan salah satu cara untuk menguji adanya perbedaan dua 

rata-rata, dalam hal ini nilai postes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Dengan uji ini dapat diketahui tingkat efektivitas dari media kartu kata bergambar  

bila digunakan dalam pembelajaran berbicara dan membaca. Dengan kata lain, uji 

ini digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Uji 

ini dilakukan bila sampel berdistribusi normal dan homogen. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam uji ini adalah sebagai 

berikut.  

1)   Menentukan Standar Deviasi Gabungan dengan rumus sebagai berikut.  

 
                               (n1-1) v1 + (n2 – 1) v2                
               dsg  =                                                     (Nurgana, 1993:39) 
                                          n1 + n2 - 2        
 

        n1 = jumlah sampel variabel  1 

        n2 = jumlah sampel variabel  2 

 

2)   Menentukan  t hitung dengan rumus sebagai berikut.  

               1x - 2x  
t =                            (Nurgana, 1993: 39) 

    dsg          
21 n

1

n

1 +  

 
Keterangan : 

1x  =  rata-rata nilai kelompok satu (nilai postes kelas eksperimen) 

1x  =  rata-rata nilai kelompok dua ( nilai postes kelas kontrol) 
dsg =  standar deviasi gabungan 
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3) Menentukan derajat kebebasan (db) dengan rumus sebagai berikut. 

db  = n1 + n2 – 2 (Nurgana, 1993: 40) 

Keterangan: 
db   = derajat kebebasan penyebut 
n1  = ukuran sampel yang variansinya besar 
n2  = ukuran sampel yang variansinya kecil  
 

4) Menentukan nilai t tabel  dalam taraf kepercayaan (α) 0,995 %  (berarti pada  

taraf signifikasi  1 % )      (Nurgana, 1993: 39) 

5) Pengujian  hipotesis  dengan kriteria sebagai berikut. 

Jika t hitung > t tabel, maka hipotesis diterima; dan 

jika t hitung < t tabel, maka hipotesis ditolak. 

b. Uji Wilcoxon 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil postes  pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, penulis melakukan perhitungan dengan 

menggunakan Uji Wilcoxon. Dengan kata lain, uji ini digunakan untuk menjawab 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.  Uji ini dilakukan, jika salah satu 

atau kedua populasi tidak berdistribusi normal, atau kedua populasi berdistribusi 

normal tetapi tidak homogen, dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Membuat daftar rank. 

Membuat daftar dengan mengurutkan nilai dari urutan yang terkecil sampai 

terbesar. 

No 
Urut 

Data (Xi) Xi – Me*) 
Rank 

X i – Me Positif Negatif 
 

(Nurgana, 1993:23) 
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2) Menentukan nilai w hitung 

Nilai W (Wilcoxon) ialah bilangan yang paling kecil dari jumlah rank positif 

dan jumlah rank negatif. Bila ada yang tidak terisi berarti W = 0 (Nurgana, 

1993:23). 

3) Menentukan nilai w dari daftar dalam taraf kepercayaan (α ) = 1 %  

4) Pengujian hipotesis dengan kriteria sebagai berikut. 

Jika W ≤ W α (n), maka kedua perlakuan berbeda; dan 

jika W > W α (n), maka kedua perlakuan tidak berbeda. 

Jika kedua perlakuan tidak berbeda dengan (α ) = 1 % selanjutnya dicoba 

dengan (α ) = 5 % (Nurgana, 1993:44). 

 


