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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan ini disebut kuantitatif karena data yang digunakan pada 

penelitian ini berupa data kuantitatif (angka-angka) dan dianalisis menggunakan 

statistik (Sugiyono, 2015). Tujuan penelitian dalam pendekatan kuantitatif adalah 

untuk meneliti pada suatu populasi atau sampel tertentu dengan teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random.  

Jenis penelitian ini adalah gabungan dari penelitian deskriptif dan penelitian 

quasy experiment design yang dilakukan pada siswa kelas X di SMA Negeri 

Kabupaten Tuban tahun pelajaran 2018/2019. Penelitian quasy experiment design 

merupakan sebuah penelitian yang memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Ciri utama dari penelitian quasy 

experiment  design adalah sampel yang digunakan dalam perlakuan eksperimen 

maupun kontrol tidak dipilih secara random. 

Desain penelitian pada penelitian ini menggunakan Nonequivalent group 

design. Pemilihan kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol pada desain 

ini tidak dilakukan secara random (Sugiyono, 2015). Pemilihan kelas eksperimen 

dan kelas kontrol ditetapkan oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa  kedua 

kelas tersebut memiliki kemampuan yang setara. Kelas eksperimen dijadikan 

sebagai variabel perlakuan yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan model remap 

31 
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TSTS, sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Adapun desain penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1. Desain penelitian Nonequivalent control group design 

Kelompok Eksperimen  O1 X1 O2 

Kelompok Kontrol  O3 X2 O4 

(Sumber: Sugiyono, 2015)  

Keterangan: 

O1:  pretest pada kelas eksperimen 

O2: post test pada kelas eksperimen 

O3: pretest pada kelas kontrol 

O4: post test pada kelas control 

X1: pembelajaran model Remap TSTS 

X2: pembelajaran konvensional 

Berdasarkan desain penelitian di atas, dapat dilihat bahwa kedua kelompok 

penelitian yakni kelas eksperimen dan kelas kontrol melakukan pretest pada awal 

pertemuan dengan standar soal yang sama sebagai data awal kemampuan berpikir 

kritis siswa. Pada kelas eksperimen (X1) mendapatkan perlakuan penerapan 

model pembelajaran Remap TSTS sedangkan pada kelas kontrol (X2) mendapat 

perlakuan penerapan pembelajaran konvesional. Setelah mendapat perlakuan, 

masing-masing kelas melakuakn post test dengan standar soal yang sama untuk 

mengukur kemampuan berpikir kritis masing-masing perlakuan. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada 8-20 Oktober tahun ajaran 2018/2019 di 

SMA Negeri di Kabupaten Tuban yaitu kelas X (SMAN 1 Soko, SMAN 1 

Rengel, dan SMAN 1 Parengan). Secara rinci jadwal pelaksanaan penelitian dapat 

dilihat pada tabel 3.2. 
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Tabel 3.2. Jadwal Penelitian 

No Kegiatan Waktu Penelitian 

1 Penyusunan Proposal April-Agustus 2018 

2 Penyusunan Instrumen Agustus 2018 

3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas  September 2018 

4 Perizinan dan penentuan sampel September 2018 

5 Pengumpulan data September-Oktober 2018 

6 Analisis data Oktober 2018 

7 Pembuatan laporan Oktober 2018 

 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek 

yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi  

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri di Kabupaten Tuban.  

3.3.2 Teknik Sampling 

Pengambilan sampel menggunakan teknik Cluster Random Sampling, yaitu 

teknik yang digunakan jika populasi penelitian sangat luas dengan wilayah 

populasi yang terdiri dari sub wilayah (cluster). Penetapan jumlah sampel yang 

digunakan pada masing-masing cluster dengan teknik proportionate stratified 

random, yaitu penarikan jumlah sampel berstrata dengan mengambil jumlah unit 

dalam setiap unit secara seimbang dengan ciri antar strata bersifat heterogen dan 

dalam strata bersifat homogen. Ciri-ciri teknik  Cluster Random Sampling adalah 

antar cluster bersifat homogen dan dalam cluster bersifat heterogen. Hal ini dapat 

digambarkan seperti pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1. Skema Perlakuan Unit Cluster Random Sampling 
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SMAN 1 Soko, SMAN 1 Rengel, dan SMAN 1 Parengan. Ketiga sekolah tersebut 

Cluster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas X SMAN 1 

Tuban 

Kelas X SMAN 5 

Tuban 

Kelas X SMAN 2 

Tuban 

Kelas X SMAN 3 

Tuban 

Kelas X SMAN 4 

Tuban 

Kelas X SMAN 1 

Singgahan 

Kelas X SMAN 1 

Montong 

Kelas X SMAN 1 

Parengan 

Kelas X SMAN 1 

Kenduruan 

Kelas X SMAN 1 

Soko 

Kelas X SMAN 1 

Bangilan 

Kelas X SMAN 1 

Senori 

Kelas X SMAN 1 

Rengel 

Kelas X SMAN 1 

Tambakboyo 

Kelas X SMAN 1 

Plumpang 

Kelas X SMAN 1 

Widang 

Kelas X SMAN 1 

Kerek 

Kelas X SMAN 1 

Jatirogo 

Kelas X SMAN 1 

Bancar 

Kelas X SMAN 1 

Grabagan 

Kelas X SMAN 1 

Rengel 

Kelas X SMAN 1 

Parengan 

Kelas X SMAN 1 

Soko 

Kelas  Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

54 Siswa 

Kelas  Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Kelas  Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 



35 
 

 
 

dipilih dua kelas sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol, kedua kelas tersebut 

ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan siswa yang setara berdasarkan 

rata-rata nilai semester sebelumnya. Penetapan jumlah sampel yang digunakan 

pada masing-masing cluster dengan cara proportionate stratified random. Dimana 

pengambilan sampel dilakukan dengan membagi siswa menjadi tiga strata yaitu 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah masing-masing berjumlah tiga siswa 

sehingga jumlah seluruh sampel dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berjumlah 54 siswa. 

3.3.3 Sampel 

Sampel yang digunakan sesuai dengan hasil randomisasi mendapat 3 

sekolah yaitu SMAN 1 Rengel, SMAN 1 Soko dan SMAN 1 Parengan dari 

jumlah total populasi SMAN di Kabupaten Tuban yakni 20 sekolah. Adapun 

pengambilan sampel dari ketiga sekolah yaitu 54 siswa yang terdiri atas kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

3.4. Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan model Remap TSTS, 

sedangkan variasi variabel dalam penelitian ini adalah dua yaitu penerapan 

model Remap TSTS dan penerapan model pembelajaran konvensional. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis 

siswa kelas X. 
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3. Variabel kontrol 

Variabel kontrol pada penelitian ini adalah siswa kelas X dan materi Virus. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Adapun definisi operasional variabel tiap variabel meliputi: 

1. Model  Remap TSTS yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

gabungan sintak dari Remap coople dan sintak model TSTS. 

2. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan yang dimiliki siswa dalam 

menyelesaikan masalah dengan model pembelajaran Remap TSTS. Adapun 

indikator berpikir kritis yang digunakan adalah lima indikator berpikir kritis 

menurut Ennis (1993). Adapun kelima indikator yang digunakan meliputi: (1) 

Memberikan penjelasan sederhana; (2) Membangun keterampilan dasar; (3) 

Penarikan kesimpulan; (4) Memberikan penjelasan lebih lanjut; (5) Mengatur 

strategi dan taktik. Kelima indikator tersebut sesuai dengan konsep berpikir 

kritis yang dikemukakan oleh Lai (2011), kemampuan berpikir kritis adalah 

kemampuan siswa dalam menganalisis argumen, membuat kesimpulan 

menggunakan penalaran, menilai atau mengevaluasi, dan membuat keputusan 

atau pemecahan masalah. 

3. Materi virus adalah materi biologi yang dipilih sebagai bahan penelitian yang 

ditempuh siswa kelas X semester ganjil dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.3 

Menerapkan pemahaman tentang virus berkaitan tentang ciri, replikasi, dan 

peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. 
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4. Kelompok  kontrol adalah kelompok yang terdiri kelas kontrol dari tiga 

sekolah, meliputi: SMAN 1 Rengel (kelas X MIPA 1), SMAN 1 Soko (kelas 

X MIPA 3) dan SMAN 1 Parengan (kelas X MIPA 1). 

3.5. Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

a. Melakukan observasi ke sekolah, meminta perizinan penelitian dan 

melakukan konsultasi dengan guru mata pelajaran. 

b. Memberikan pengarahan pada guru mata pelajaran tentang alur pelaksanaan 

pembelajaran selama penelitian yakni tentang penerapan model Remap TSTS. 

c. Menyusun instrumen berupa tes uraian 10 soal untuk mengukur kemampuan 

berpikir kritis siswa (Lampiran 1). 

d. Menyusun perangkat pelaksanaan pembelajaran berupa RPP menggunakan 

model Remap TSTS dengan materi virus  pada manusia (Lampiran 2). 

e. Menyusun LKS (lembar kerja siswa) sebagai petunjuk cara kerja siswa dalam 

menyelesaikan tugas kelompok (Lampiran 3). 

f. Lembar observasi keterlaksanaan sintak pembelajaran yang berisis tentang 

rangkaian kegiatan selama proses pembelajaran untuk mengontrol dan 

menilai aktivitas guru dan siswa agar sesuai dengan kondisi pembelajaran 

yang diharapkan (Lampiran 4). 

3.5.2. Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

a. Melakukan pretest sebanyak satu kali selama penelitian  untuk mengetahui 

kemampuan berpikir kritis siswa sebelum perlakuan pada kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol. 
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b. Melakukan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model Remap TSTS 

pada kelas eksperimen dan model konvensional pada kelas kontrol. Penelitian 

ini dilaksanakan pada materi virus semester ganjil pada tahun ajaran 

2018/2019. Guru pengajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 

guru mata pelajaran biologi. Pelaksanaan pembelajaran model Remap TSTS 

berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun, 

sedangkan pada kelas konvensional menggunakan metode diskusi, presentasi 

dan mengerjakan LKS. 

c. Melakukan post test pada akhir pertemuan untuk mengukur kemampuan 

berpikir kritis siswa pada kelas ekperimen dan kelas kontrol setelah 

perlakuan. 

Prosedur langkah-langkah pembelajaran model Remap TSTS dapat dilihat 

pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Langkah pembelajaran model Remap TSTS 

Tahap Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 

Reading Menugaskan siswa untuk membaca materi yang akan dipelajari 

Concept Mapping 
Menugaskan siswa untuk menyusun peta konsep dari bacaan 

yang telah dibaca 

Cooperative Learning model TSTS   

Persiapan 
Guru menyiapkan instrumen dan membagi siswa dalam 

kelompok 

Presentasi guru Guru menyampaikan indikator dan materi pembelajaran 

Kegiatan kelompok a. Membagikan LKS yang berisi permasalahan pada siswa 

 

b. Diskusi intra kelompok untuk menyelesaikan permasalahan 

yang dibantu dengan peta konsep yang telah disusun 

sebelumnya 

 

c. 2 dari 4 orang anggota kelompok bertamu pada kelompok 

lain 

 

d. 2 lainnya tinggal dan menyampaikan hasil ke kelompok lain 

yang bertamu pada kelompoknya 

 

e. Melaporkan dan mencocokkan hasil kegiatan bertamu pada 

kelompok serta membahas hasil kerja mereka 

Formalisasi  Mempresentasikan hasil diskusi kelompok  
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Evaluasi dan Penghargaan 
Melakukan kuis dan memberikan reward pada kelompok 

dengan skor rata-rata tertinggi 

 

Alur penelitian dapat dilihat pada gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Skema Alur Penelitian 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter dan 

metode tes. Studi dokumenter (documentary study) merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik (Sukmadinata, 

2013). Hasil dari studi dokumenter digunakan  peneliti untuk mengetahui bahwa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki kemampuan yang setara dengan 

melihat nilai raport semester sebelumnya (lampiran 5). 

Metode tes merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan dalam bentuk essay kepada siswa yang dilakukan 

sebelum dan sesudah pemberian perlakuan pada saat penelitian. Karakteristik 

instrumen jenis tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan awal dan akhir 

pada seseorang atau gejala yang diteliti sebelum dan sesudah perlakuan 
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(Musfoqin, 2012). Hal ini dilakukan pada kelompok eksperimen maupun pada 

kelompok kontrol sebagai perbandingan hasil yang diperoleh kedua kelompok 

tersebut. Adapun bentuk soal tes terdapat pada lampiran 1. 

3.6.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Intrumen tes, yang digunakan untuk mengukur kemampuan kritis siswa. Tes 

diberikan pada awal pembelajaran berupa pretest dan di akhir pembelajaran 

berupa post test sebagai evaluasi setelah dilakukan perlakuan. Adapun kisi-

kisi instrumen soal terdapat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Kisi-Kisi Instrumen Soal 

Variabel Indikator Indikator Soal 
Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Kemampuan 

berpikir 

kritis 

1.  Memberi 

penjelasan sederhana 
Siswa dapat menganalisis dasar 

pengelompokan virus ke dalam 

benda hidup dan benda mati 

C4 2 

  

 
 

  

  

Siswa dapat menganalisis 

perbedaan daur litik dan daur 

lisogenik pada perkembangbiakan 

virus 

C4 7 

  
  

  

  
 

 
2. Membangun 

keterampilan dasar 

Siswa dapat mengkorelasikan 

sebab akibat terjadinya suatu 

penyakit yang disebabkan oleh 

virus 

C4 6 

   

    

  

Siswa dapat menyimpulkan jenis 

penyakit dari gambar yang 

disajikan dan jenis virus 

penyebabnya 

C5 9 

    

  

  

 

 

3. Penarikan 

kesimpulan 
Siswa dapat menyimpulkan jenis 

virus dan  mengidentifikasi 

strukturnya berdasarkan gambar 

yang disediakan. 

C5 3 

 
 

  

   

  

  
Siswa dapat menyimpulkan jenis 

penyakit dari ciri-ciri yang 

dipaparkan dan mengetahui jenis 

virus penyebab penyakit tersebut 

C5 8 

    

    

  

    

 

4. Memberikan 

penjelasan lebih 

lanjut 

Siswa dapat menyimpulkan 

definisi kapsid yang benar 

berdasarkan konsep yang 

dipaparkan 

C5 1 
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  Siswa dapat menganalisis peranan 

virus dalam proses pembuatan anti 

toksin 

C4 5 

  
  

 

 5. Mengatur strategi 

dan taktik 
Siswa dapat merencanakan upaya 

pencegahan kasus HIV/AIDS yang 

terjadi di Kabupaten Tuban 

C6 4 

   

    

  
Siswa dapat merencanakan upaya 

pencegahan agar tidak tertular 

influenza ketika orang terdekat 

terserang influenza 

C6 10 

    

      
 

  
  

 
  

Penyusunan instrumen soal pretest dan posttest telah disesuaikan dengan 

indikator dan konsep berpikir kritis yang telah dipaparkan sebelumnya.  

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan siswa dalam menganalisis 

argumen, membuat kesimpulan menggunakan penalaran, menilai atau 

mengevaluasi, dan membuat keputusan atau pemecahan masalah (Lai, 2011). 

Kemampuan siswa dalam menganalisis argumen ditunjukkan dengan indikator 

berpikir kritis memberikan penjelasan sederhana dan membangun keterampilan 

dasar, membuat kesimpulan menggunakan penalaran melalui indikator penarikan 

kesimpulan, menilai atau mengevaluasi melalui indikator memberikan penjelasan 

lebih lanjut, dan membuat keputusan atau pemecahan masalah melalui indikator 

mengatur strategi dan taktik. 

Setelah soal pretest dan post test diberikan, kemudian hasilnya dianalisis 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas sebagai berikut: 

a. Uji validitas soal 

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid/ shahih apabila 

mampu mengukur apa yang hendak diukur, artinya instrumen tersebut dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Setyosari, 2012). Uji 
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validitas butir soal dilakukan dengan membandingkan Rhitung dengan Rtabel pada 

nilai probabilitas 0,05. Uji ini menggunakan uji Cronbach’s Alpha (Sufren, 2014) 

(Lampiran 6). 

b. Uji reliabilitas soal 

Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. 

Tingkat reliabilitas suatu instrumen menunjukkan bahwa berapa kali pun data itu 

diambil, hasilnya akan tetap sama (Setyosari, 2012). Suatu instrumen tes 

dikatakan reliabel jika selalu memberikan hasil yang sama ketika diteskan 

kembali pada suatu kelompok yang pada waktu atau kesempatan yang berbeda 

(Arifin, 2013). Nilai reliabilitas dapat diukur dengan menentukan koefisien 

reliabilitas. Teknik yang digunakan untuk menentukan reliabilitas tes dengan 

menggunakan uji reliabilitas Cronbach’s Alpha (Sufren, 2014) (Lampiran 6). 

c. Kemampuan berpikir kritis 

Kemampuan berpikir kritis yang diperoleh dari hasil pretest dan post test 

siswa diukur dengan menggunakan rubrik penilaian. Besarnya skor pada  tiap item 

instrumen tes ditentukan menggunakan rubrik penilaian yang mengacu pada 

Zubaidah (2015). Adapun rubrik penilaian dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Rubrik Penilaian Berpikir Kritis menurut Zubaidah (2015) 
Skor/ Poin Deskriptor 

5 a) Semua konsep benar, jelas dan spesifik 

b) Semua uraian jawaban benar, jelas, dan spesifik, didukung oleh alasan yang 

kuat, benar, argumen jelas 

c) Alur berpikir baik, semua konsep saling berkaitan dan terpadu 

d) Tata bahasa baik dan benar 

e) Semua aspek nampak, bukti baik dan seimbang 

4 a) Sebagian besar konsep benar, jelas namun kurang spesifik 

b) Sebagian besar uraian jawaban benar, jelas, namun kurang spesifik 

c) Alur berpikir baik, sebagian besar konsep saling berkaitan dan terpadu 

d) Tata bahasa baik dan benar, ada kesalahan kecil 

e) Semua aspek nampak, namun belum seimbang 

3 a) Sebagian kecil konsep benar dan jelas 
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 Kemampuan berpikir kritis yang diukur mengacu pada Ennis meliputi:       

(1) Memberikan penjelasan sederhana; (2) Membangun keterampilan dasar; (3) 

Penarikan kesimpulan; (4) Memberikan penjelasan lebih lanjut; (5) Mengatur 

strategi dan taktik. 

2. Lembar observasi keterlaksanaan sintaks 

Analisis sintaks pembelajaran dilakukan untuk mengetahui konsistensi 

pelaksanaan pembelajaran selama dilakukannya penelitian berdasarkan 

penyusunan sintaks yang telah ditentukan, yaitu sintaks Remap TSTS. Analisis 

keterlaksanaan sintaks dilakukan dengan melihat lembar observasi keterlaksanaan 

sintak (Lampiran 4). 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji 

Anakova dengan bantuan program komputer SPSS dengan taraf signifikansi 5%. 

Tujuan utama menggunakan Anakova adalah untuk menguji apakah nilai-nilai 

pada variabel tergantung berbeda secara signifikan disemua faktor yang diukur 

b) Sebagian kecil uraian jawaban benar dan jelas namun alasan dan argumen tidak 

jelas 

c) Alur berpikir cukup baik, sebagian kecil saling berkaitan 

d) Tata bahasa cukup baik, ada kesalahan pada ejaan 

e) Sebagian besar aspek yang nampak benar 

2 a) Konsep kurang fokus atau berlebihan atau meragukan 

b) Uraian jawaban tidak mendukung 

c) Alur berpikir kurang baik, konsep tidak saling berkaitan 

d) Tata bahasa baik, kalimat tidak lengkap 

e) Sebagian kecil aspek yang nampak benar 

1 a) Semua konsep tidak benar atau tidak mencukupi 

b) Alasan tidak benar 

c) Alur berpikir tidak baik 

d) Tata bahasa tidak baik 

e) Secara keseluruhan aspek tidak mencukupi 

0  Tidak ada jawaban atau jawaban salah 
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dengan menggunakan kovariatnya (Sarwono, 2017). Adapun hipotesis operasional 

pada penelitian ini dinyatakan pada pernyataan sebagai berikut: 

H0: Tidak Ada pengaruh model Remap TSTS terhadap kemampuan berpikir kritis 

materi virus pada siswa kelas X SMA Negeri di Kabupaten Tuban.  

H1: Ada pengaruh model Remap TSTS terhadap kemampuan berpikir kritis materi 

virus pada siswa kelas X SMA Negeri di Kabupaten Tuban. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika nilai probabilitas > 0.05, maka hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis 

alternatif (Ha) ditolak 

b. Jika nilai probabilitas < 0.05, maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis 

alternatif (Ha) diterima. 

Sebelum melakukan uji anakova dilakukan uji prasyarat yaitu uji asumsi yang 

meliputi uji linearitas dan uji homogenitas. Uji linearitas dilakukan untuk 

membuktikan bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai hubungan yang 

linear dengan variabel terikat (Hanief, 2017). Uji linearitas dilakukan dengan 

analisis perbandingan menggunakan  uji Compare Means dengan bantuan SPSS. 

Pengujian linearitas dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berhubungan 

linear 

2. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak 

berhubungan linear 

Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk 

memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi 
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yang memiliki variansi sama (Hanief, 2017). Uji homogenitas dilakukan dengan 

menggunakan levene’s test dengan bantuan SPSS. Pengujian homogenitas data 

dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dikatakan bahwa varian dari 

dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama (homogen) 

2. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan bahwa varian dari 

dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama (tidak homogen). 

Setelah data diuji dengan uji prasyarat dan data dinyatakan memilii hubungan 

linear serta data dinyatakan memiliki variansi yang sama maka dilanjutkan 

dengan uji Anakova dengan bantuan SPSS. Adapun langkah-langkah 

pengoperasian SPSS untuk uji Anakova menurut Sarwono (2017) sebagai 

berikut: 

1. Menyiapkan data yang akan dikelola  

2. Membuat desain variabel 

3. Memasukkan data ke dalam variabel view dan data view 

4. Melakukan prosedur analisis dengan IBM SPSS. Prosedur uji anakova 

dimulai dengan  Klik Analyze > General Linear Moderator > Univariate  

5. Lalu akan muncul kotak dialog Univariate. Pindahkan data post test ke 

Dependent variabel, model Remap TSTS ke Fixed Factor dan data pretest ke 

covariate 

6. Pilih option, pilih variabel merek yang ada pada kolom Faktor (s) and Faktor 

Interaction kemudian pindahkan ke kolom Display Means For dengan cara 

klik anak panah ke kanan. Cek Compare Main Effect. Pada pilihan 
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Confidence Interval Adjustment pilih Bonferonni. Pada pilihan Display cek: 

Deskriptive Statistics, Estimates of Effect Size, Parameter Estimates, 

Homogenitiy Test dan Residual Plot > Continue > klik Ok. 




