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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis atau Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan jenis 

penelitian eksperimen yang bertujuan meneliti pengaruh teori belajar Dienes 

terhadap hasil belajar siswa materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

kelas V SDN Krandang 1. Bentuk desain penelitian ini yaitu Pre-Experimental 

designs. Desain ini masih terdapat variabel luar yang memengaruhi terbentuknya 

variabel dependen, sehingga hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen 

tidak hanya dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini terjadi karena tidak 

adanya variabel kontrol, dan sampel tidak dipilih secara random (Sugiyono, 2016: 

109). 

Bentuk Pre-Experimental Designs yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah One-Group Pretest-Posttest Design, karena desain ini terdapat pretest 

(sebelum diberi perlakuan) dan posttest (setelah diberi perlakuan). Dengan 

demikian hasil perlakuan lebih akurat, karena akan dibandingkan dengan keadaan 

sebelum diberi perlakuan (Sugiyono, 2016: 111). Adapun desain digambarkan 

sebagai berikut:  

 

  

Gambar 3.1 Desain One-Group Pretest-Posttest Design 

(Sugiyono, 2016: 111)

O1 X O2 
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Keterangan: 

O1 = nilai pretest (sebelum diberi perlakuan) 

X  = treatment Teori Belajar Dienes 

O2 = nilai posttest (setelah diberi perlakuan) 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat yang dijadikan sebagai penelitian pengaruh teori belajar Dienes 

terhadap hasil belajar siswa materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat adalah SDN Krandang 1, yang terletak di Desa Krandang Kecamatan 

Kras Kabupaten Kediri. Alasan peneliti melaksanakan penelitian di Sekolah 

tersebut karena ingin mengajarkan penanaman konsep materi penjumlahan 

dan pengurangan bilangan bulat, dan guru kelas 5 belum pernah menerapkan 

Teori Belajar Dienes dalam mengajarkan Matematika materi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 8 – 9 Januari 2019 tahun ajaran 

2018/2019. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dari siswa kelas V SDN Krandang 1 sebanyak 24 siswa, terdiri 

dari 11 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki. 

2. Sampel 

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik Sampling Jenuh, 

karena jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Sampel sebanyak 

24 siswa, yaitu 11 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2016: 305), dua hal utama yang dapat memengaruhi 

kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian, dan kualitas 

pengumpulan data. Penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkaitan 

dengan validitas dan reliabilitas instrumen, sedangkan kualitas pengumpulan data 

berkaitan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Oleh karena itu, instrumen yang teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu 

menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak 

digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data 

diantaranya adalah: 

1. Teknik Tes 

Tes pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat kelas 5 di SDN 

Krandang 1. Pada penelitian ini tes dibagi menjadi dua bagian yaitu pre-test 

dan post-test. Pre-test atau tes awal digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan siswa sebelum diberi perlakuan, sedangkan post-test atau 

tes akhir digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa setelah menerima 

perlakuan. 

2. Teknik Non-Tes 

Teknik non-tes yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Validasi Soal 

Validasi soal digunakan peneliti untuk mengukur kesesuaian/ ketepatan 

soal pretest dan soal post-test dengan Kompetensi Dasar yang akan diajarkan 

kepada siswa pada saat penelitian. Soal ditujukan kepada ahli soal. Angket 
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validasi diberikan kepada 1 ahli soal. Angket ini berfungsi sebagai syarat 

sebelum soal pretest dan soal post-test diberikan kepada peserta didik, tujuan 

angket validasi soal digunakan untuk merevisi soal yang telah dibuat supaya 

sesuai/tepat saat digunakan. 

b. Observasi  

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek pengukuran. Unsur-

unsur yang nampak itu disebut data atau informasi yang diamati dan dicatat 

secara benar dan lengkap (Widoyoko, 2014: 64). Observasi dalam penelitian 

ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung di kelas V yang dijadikan 

subjek penelitian. Peneliti mengamati proses pembelajaran di kelas mulai 

kegiatan awal hingga kegiatan penutup saat menerapkan teori belajar Dienes 

pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Peneliti juga 

mengamati siswa ketika mengerjakan soal latihan untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi. 

c. Wawancara 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan di sekolah dengan siswa, yang 

bertujuan untuk mengetahui pendapat siswa mengenai pembelajaran yang 

telah dilakukan. Pertanyaan yang diajukan ketika wawancara mengenai 

pemahaman siswa terhadap materi, siswa lebih mudah memahami materi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat atau tidak, dan pembelajaran 

menyenangkan atau tidak. 
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d. Dokumentasi 

Peneliti melakukan dokumentasi pada saat proses pembelajaran di kelas. 

Kegiatan guru saat menyampaikan materi pembelajaran, aktivitas siswa ketika 

mengikuti pembelajaran, baik aktivitas kelompok maupun individu. Kegiatan 

siswa saat mengerjakan pre-test dan post-test, dan juga nilai pre-test dan post-

test. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar 

observasi, pedoman wawancara, dan lembar soal latihan pre-test dan post-test 

untuk mengetahui pengaruh teori belajar Dienes terhadap hasil belajar siswa 

materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat adalah SDN Krandang 1. 

1. Teknik Tes (Lembar Soal Pre-test dan Post-test) 

Lembar soal pre-test dan post-test pada penelitian ini berupa tes uraian 

terbatas, yaitu peserta tes dalam menjawab soal tes bentuk tes uraian ini diberi 

batasan-batasan atau rambu-rambu tertentu. Tipe tes uraian terbatas yang 

digunakan yaitu tipe jawab singkat, yaitu butir soal berbentuk pertanyaan yang 

dapat dijawab dengan satu kata, satu frasa, satu angka, atau satu formula 

(Widoyoko, 2014: 116). Jumlah soal pre-test dan post-test sama, yaitu 15 soal, 

4 soal penjumlahan bilangan bulat, 4 soal pengurangan bilangan bulat, 2 soal 

menggambarkan garis bilangan penjumlahan bilangan bulat, 2 soal 

menggambarkan garis bilangan pengurangan bilangan bulat, dan 3 soal cerita 

yang berkaitan dengan operasi hitung campuran penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat. 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Soal Pre-test dan Post-test 

Kompetensi Dasar Indikator Pembelajaran Indikator Soal 

1.3 Melakukan 

operasi hitung 

campuran 

bilangan bulat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Menghitung penjumlahan 

bilangan bulat 

Menghitung penjumlahan bilangan bulat positif  

Menghitung penjumlahan bilangan bulat positif 

dengan bilangan bulat negatif 

Menghitung penjumlahan bilangan bulat negatif 

dengan bilangan bulat positif 

Menghitung penjumlahan bilangan bulat negatif 

1.3.2 Menghitung pengurangan 

bilangan bulat 

Menghitung pengurangan bilangan bulat positif 

Menghitung pengurangan bilangan bulat negatif 

dengan bilangan bulat positif 

Menghitung pengurangan bilangan bulat positif 

dengan bilangan bulat negatif 

Menghitung pengurangan bilangan bulat negatif 

1.3.3 Menggambarkan garis 

bilangan bulat 

penjumlahan 

Menghitung penjumlahan bilangan bulat positif 

dengan bilangan bulat negatif menggunakan 

garis bilangan 

Menghitung penjumlahan bilangan bulat negatif 

dengan bilangan bulat positif menggunakan 

garis bilangan 

1.3.4 Menggambarkan garis 

bilangan bulat 

pengurangan 

Menghitung pengurangan bilangan bulat positif 

dengan bilangan bulat negatif menggunakan 

garis bilangan 

Menghitung pengurangan bilangan bulat negatif 

dengan bilangan bulat positif menggunakan 

garis bilangan 

1.3.5 Menghitung operasi hitung 

campuran (penjumlahan 

dan pengurangan) bilangan 

bulat 

Menghitung operasi hitung campuran 

(penjumlahan dan pengurangan) bilangan bulat  

Sumber: olahan peneliti 

2. Teknik Non-Tes 

a. Validasi soal 

Angket validasi soal dalam penelitian ini berisi beberapa aspek, yaitu 

materi/isi, konstruksi, dan bahasa. Pada aspek materi terdapat 5 indikator, 

aspek kontruksi terdapat 5 indikator, dan aspek bahasa terdapat 2 indikator. 

Table 3.2 Kisi-kisi Instrumen Validasi Soal 

No Aspek yang dinilai Indikator 

1. Materi/Isi a) Soal sesuai dengan KD yang dicapai 

b) Soal sesuai dengan indikator yang diukur 

c) Soal sesuai dengan tingkat kelas di Sekolah 

d) Hanya ada satu kunci jawaban yang tepat 

e) Soal sesuai dengan ranah kognitif yang diukur 

2. Konstruksi a) Pokok soal dirumuskan dengan jelas 

b) Adanya petunjuk yang jelas tentang cara 

pengerjaan soal 
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No Aspek yang dinilai Indikator 

  c) Pokok soal tidak memberikan petunjuk kunci 

jawaban 

d) Panjang rumusan soal relatif sama 

e) Butir soal tidak bergantung jawabannya dengan 

soal sebelumnya 

3. Bahasa a) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 

Bahasa Indonesia 

b) Menggunakan kalimat yang jelas dan mudah 

dipahami 

Sumber: olahan peneliti 

b. Lembar Observasi  

Observasi/pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu observasi 

terstruktur, yang dalam pelaksanaannya telah dipersiapkan secara sistematis 

tentang apa saja yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Pengamatan 

dilakukan menggunakan instrumen yang baku, yaitu lembar observasi. Oleh 

karena itu, observer melakukan pengamatan sesuai instrumen yang telah 

dibuat. 

Tabel 3.3 Lembar Observasi Hari Pertama 

No Aspek Indikator 

1 Proses Pembelajaran   

a. Kegiatan awal 1. Pengkondisian siswa (salam, berdo’a, menanyakan kondisi 

siswa, presensi) 

2. Menyampaikan apersepsi 

3. Menyampaikan materi yang akan dipelajari 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

5. Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

b. Kegiatan inti 1. Membaca rangkuman materi yang disiapkan oleh guru 

mengenai “penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat”. 

2. Menyampaikan materi pembelajaran mengenai “bilangan 

bulat, serta penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat” 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan santun, 

volume suara jelas. 

3. Pengelolaan kelas, membentuk siswa menjadi beberapa 

kelompok untuk melakukan permainan kartu bilangan  

4. Menyampaikan aturan permainan “penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat” menggunakan kartu bilangan 

(Teori Dienes) 

5. Memeragakan permainan kartu bilangan sebagai contoh 

(Teori Dienes) 

6. Memotivasi siswa terlibat aktif dalam kelompok  

7. Memberikan Lembar Kerja Kelompok (LKK) untuk siswa 

8. Melakukan permainan “penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat” menggunakan kartu bilangan. Setiap 

kelompok harus melewati 4 pos (Teori Dienes) 
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Aspek Indikator 

 Pos 1 : Positif – Positif 

Pos 2 : Positif – Negatif 

Pos 3 : Negatif – Positif 

Pos 4 : Negatif – Negatif 

- Pada setiap pos terdapat 4 soal penjumlahan dan 4 soal 

pengurangan yang tersedia dalam kotak. 

- Mengerjakan penjumlahan bilangan bulat, siswa 

mempraktikkan melalui dirinya sendiri yang di 

ibaratkan sebagai kartu bilangan 

- Mengerjakan pengurangan bilangan bulat, siswa 

mempraktikkan melalui kartu bilangan yang ditempel 

di Lembar Kerja Kelompok (LKK). 

9. Membimbing siswa menyampaikan hasil kerja kelompok 

di depan kelas, dan kelompok lain ikut mengoreksi 

jawaban kelompok yang presentasi 

10. Memberikan penguatan materi “penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat” 

c. Kegiatan akhir 1. Menyimpulkan pembelajaran 

2. Melakukan refleksi dan tindak lanjut 

3. Menyampaikan tindak lanjut 

4. Salam dan berdoa 

Sumber: olahan peneliti 

Tabel 3.4 Lembar Observasi Hari Kedua 

No Aspek Indikator 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pembelajaran   

a. Kegiatan awal 1. Pengkondisian siswa (salam, berdo’a, menanyakan kondisi 

siswa, presensi) 

2. Menyampaikan apersepsi 

3. Menyampaikan materi yang akan dipelajari 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

5. Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

b. Kegiatan inti 1. Membaca rangkuman materi yang disiapkan oleh guru 

mengenai “penjumlahan dan pengurangan menggunakan 

garis bilangan bulat dan operasi hitung campuran bilangan 

bulat”. 

2. Menyiapkan permainan tangga garis bilangan menggunakan 

isolasi hitam  

3. Menyampaikan materi pembelajaran mengenai “penjumlahan 

dan pengurangan menggunakan garis bilangan bulat” 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan santun, 

volume suara jelas 

4. Setiap siswa diberi soal penjumlahan atau pengurangan  

5. Menyampaikan aturan permainan “penjumlahan dan 

pengurangan menggunakan garis bilangan bulat” (Teori 

Dienes) 

6. Memeragakan permainan tangga garis bilangan sebagai 

contoh (Teori Dienes) 

7. Memotivasi siswa terlibat aktif dalam kelompok 

8. Memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk siswa 

9. Melakukan permainan “penjumlahan dan pengurangan 

menggunakan garis bilangan bulat” (Teori Dienes) 

10. Memberikan penguatan materi “penjumlahan dan 

pengurangan menggunakan garis bilangan bulat” 
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Aspek Indikator 

 11. Memberikan soal latihan operasi hitung campuran bilangan 

bulat dalam bentuk soal cerita 

12. Melakukan tanya jawab dengan siswa tentang cara 

mengerjakan soal cerita 

c. Kegiatan akhir 1. Menyimpulkan pembelajaran 

2. Memberikan soal evaluasi 

3. Melakukan refleksi dan tindak lanjut 

4. Menyampaikan tindak lanjut 

5. Salam dan berdoa 

Sumber: olahan peneliti 

c. Lembar Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur, yang mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan 

lengkap sebagai pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara 

dilakukan dengan siswa terkait proses pembelajaran menggunakan teori 

belajar Dienes pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

Tabel 3.5 Garis Besar Wawancara 

No Aspek Indikator 

1 Pembelajaran 1. Cara guru menjelaskan materi penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat 

2. Kesan terhadap pembelajaran (menyenangkan atau tidak) 

2 Hasil Belajar 1. Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal latihan 

2. Kesulitan yang dialami siswa pada materi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat 

Sumber: olahan peneliti 

d. Lembar Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan pada saat proses pembelajaran di kelas, meliputi 

ketika guru menyampaikan materi pembelajaran, aktivitas siswa ketika 

mengikuti pembelajaran, dan nilai pre-test dan post-test siswa. 
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Tabel 3.6 Dokumentasi 

No Aspek Indikator 

1 Pembelajaran 1. Dokumentasi ketika guru menyampaikan materi pembelajaran 

2. Dokumentasi aktivitas siswa ketika mengikuti pembelajaran 

menggunakan teori belajar Dienes 

2 Hasil Belajar 1. Dokumentasi nilai pre-test dan post-test siswa 

Sumber: olahan peneliti 

e. Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

terdiri dari 2 macam, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial 

(Sugiyono, 2016: 207). Pada penelitian ini menggunakan analisis data statistik 

inferensial. Analisis data statistik inferensial digunakan untuk menganalisis 

data sampel dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Statistik 

inferensial yang digunakan pada penelitian ini yaitu statistik parametris untuk 

menguji ukuran populasi dari data sampel. 

 

f. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Soal Pre-Test dan Post-Test 

Validasi yang dilakukan oleh ahli soal akan memberikan jawaban yang 

dilakukan melalui angket, bertujuan untuk mengukur kesesuaian soal pre-test 

dan post-test dengan Kompetensi Dasar yang diajarkan. Jawaban yang 

diberikan oleh validator menggunakan angket skala Likert. Penilaian kriteria 

skala Likert yang digunakan terdiri dari empat kategori. Hasil dari penilaian 

tersebut akan dianalisis oleh peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas 

Product Moment dengan SPSS 25. 
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Tabel 3.7 Kriteria Jawaban Penilaian Skala Likert 

No Skor Kriteria Penilaian 

1 Skor 4 Sangat setuju/ sangat layak/ sangat tepat/ sangat sesuai/ sangat bermanfaat 

2 Skor 3 Setuju/ layak/ tepat/ sesuai/ bermanfaat 

3 Skor 2 Cukup setuju/ cukup tepat/ cukup sesuai/ cukup bermanfaat 

4 Skor 1 Kurang setuju/ kurang tepat/ kurang sesuai/ kurang bermanfaat 

Sumber: Sugiyono (2016: 134) 

Tabel 3.8 Tingkat Validitas 

Hasil Tingkat Validitas 

0,801 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,601 – 0,800 Tinggi 

0,401 – 0,600 Cukup 

0,201 – 0,400 Rendah 

0,00   – 0,200 Sangat Rendah 

Sumber: Arikunto (dalam Akbar, 2017: 101) 

 

2. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat analisis dilakukan untuk menguji data yang sudah diperoleh, 

sehingga dapat dilakukan uji hipotesis. Uji prasyarat analisis terdiri dari uji 

normalitas dan uji homogenitas, berikut uraiannya: 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai pre-test dan 

post-test terdistribusi normal ataukah tidak. Uji Normalitas dihitung 

dengan menggunakan Metode Kolmogorov-Smirnov. Prinsip kerja 

Metode Kolmogorov-Smirnov yaitu membandingkan frekuensi kumulatif 

distribusi empirik (observasi). Perhitungan uji normalitas akan dianalisis 

oleh peneliti menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan  

SPSS 25. 
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Langkah-langkah melakukan uji Kolmogorov-Smirnov menurut 

Siregar (2013: 153-155), yaitu: 

1) Membuat hipotesis dalam bentuk uraian kalimat 

H0 : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

2) Menentukan risiko kesalahan (taraf signifikan) 

3) Kaidah pengujian 

Jika Dhitung < Dtabel, maka H0 diterima. 

4) Menghitung Dhitung 

Tahapan menghitung D1 dan D2 hitung 

a) Menentukan nilai kolom kedua (K2) 

𝐾2 =
𝑖 − 1

𝑛
 

Keterangan:  

i = sampel ke …i 

n = jumlah data 

b) Menentukan nilai kolom ketiga (K3) 

𝐾3 =
𝑖

𝑛
 

c) Menentukan nilai kolom keempat (K4) 

Nilai kolom keempat didapat dengan mengurutkan data (ti) dari 

yang terkecil sampai ke data terbesar 

d) Menentukan nilai kolom kelima (Probability) 

Tahapan menghitung nilai kolom kelima 
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1. Membuat tabel penolong 

2. Rata-rata pengukuran 

𝑡̅ =
∑ 𝑡𝑖

𝑛
 

3. Standar deviasi 

𝑠 =  √
∑(𝑡𝑖 − 𝑡̅)2

𝑛 − 1
 

4. Menghitung nilai probability (p) 

𝑝 =  
𝑡𝑖 − 𝑡̅

𝑠
 

Keterangan: 

𝑡𝑖 = nilai sampel ke…i 

𝑡̅ = nilai rata-rata 

s = standar deviasi 

 

e) Menentukan nilai kolom keenam (cumulative probability) 

f) Menentukan nilai kolom ketujuh (D1) 

g) Menentukan nilai kolom kedelapan (D2) 

h) Membuat tabel penolong 

5) Membandingkan Dhitung dan Dtabel 

6) Membuat Keputusan 

b. Uji Homogenitas 

Jika uji normalitas menunjukkan sampel berdistribusi nornal, maka 

langkah selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan 

untuk mengetahui beberapa varians populasi data sama atau tidak. 
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Perhitungan uji homogenitas akan dianalisis oleh peneliti menggunakan uji 

homogenitas metode varian terbesar dibandingkan dengan varian terkecil 

dengan SPSS 25. Langkah-langkah menghitung uji homogenitas menurut 

Siregar (2013: 168-169) sebagai berikut: 

1) Membuat hipotesis dalam uraian kalimat 

H0 : Tidak ada perbedaan varian dari beberapa kelompok data 

Ha : Ada perbedaan varian dari beberapa kelompok data 

2) Menentukan risiko kesalahan (taraf signifikan) 

3) Menghitung Fhitung fan Ftabel 

a) Membuat tabel penolong 

b) Menghitung rata-rata nilai kelompok sampel 

�̅�𝑖 =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
 

c) Menentukan nilai varian kelompok sampel 

𝑆𝑖
2 = ∑

(𝑋𝑖 − �̅�𝑖)
2

𝑛 − 1
 

d) Menentukan nilai Fhitung 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑆𝐵

2

𝑆𝐾
2 

 Keterangan: 

 �̅�  = nilai rata-rata sampel ke ….i 

𝑋𝑖  = data pada sampel ke …i 

𝑛    = jumlah data 

𝑆𝐵
2  = untuk varian terbesar 

𝑆𝐾
2  = untuk varian terkecil 
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e) Menentukan nilai Ftabel 

Ftabel dilihat pada tabel distribusi F, dengan dk pembilang n-1 

(untuk varians terbesar) dan dk penyebut n-1 (untuk varians 

terkecil) 

f) Menentukan kriteria penilaian 

Jika Fhitung < Ftabel , berarti homogen 

Jika Fhitung > Ftabel , berarti tidak homogen 

 

3. Uji Paired Sample T-Test 

Paired Sample T-Test digunakan untuk menguji sampel yang berpasangan, 

apakah mempunyai rata-rata yang secara nyata berbeda atau tidak. Sampel 

berpasangan merupakan subjek yang sama tetapi mengalami perlakuan 

yang berbeda, sehingga peneliti memperoleh 2 macam sampel, yaitu data 

sebelum diberikan perlakuan (pre-test) dan data sesudah diberikan 

perlakuan (post-test). Perhitungan uji Paired Sample T-Test menggunakan 

SPSS 25. 

Rumus Paired Sample T-Test menurut Carsel (2018:149-150): 

𝑡 =  
𝑋1
̅̅ ̅ − 𝑋2

̅̅ ̅

√
𝑆1

 2

𝑛1
+

𝑆2
 2

𝑛2
− 2𝑟 (

𝑆1

√𝑛1
) (

𝑆2

√𝑛2
)

 

 Keterangan: 

 𝑋1 = Rata-rata pra perlakuan (pre-test) 

𝑋2 = Rata-rata post perlakuan (post-test) 

 𝑆1 = Standar Deviasi pra perlakuan (pre-test) 

 𝑆2 = Standar Deviasi post perlakuan (post-test) 
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 𝑛1 = Sampel pra perlakuan (pre-test) 

 𝑛2 = Sampel post perlakuan (post-test) 

 

Interpretasi: 

a. Mengintepretasikan t-test, terlebih dahulu harus ditentukan: 

- Nilai 𝛼 

- df (degree of freedom) = N – k  

untuk paired sample t-test (df = N-1) 

b. Bandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel 

c. Apabila: 

- t-hitung > t-tabel  Berbeda secara signifikan (H0 ditolak) 

- t-hitung < t-tabel       Tidak berbeda secara signifikan (H0 diterima) 



 
 

 
 

 


