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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini  dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018. 

Dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Rokan hulu yang 

beralamat di Jalan Galunggung Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan 

Rambah Kabupaten Rokan Hulu. 

B. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel bebas, variabel 

terikat dan variabel moderator. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan konstruktivisme, variabel terikatnya adalah kemampuan 

pemahaman konsep matematika dan variabel moderatornya yaitu kemampuan 

awal siswa. 

C. Populasi dan Sampel penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah  siswa kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 03 Rokan hulu tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 111 

siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII  yaitu kelas VIII.A 

yang berjumlah 30 siswa dan kelas VIII.B yang berjumlah 29 siswa. Adapun 

cara pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik cluster sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang 

digunakan jika kita hanya memiliki data yang lengkap tentang kelompok bukan 

 



40 

 

daftar nama seluruh anggota populasi.
1
 Peneliti mengambil kelas VIII secara 

langsung sebagai sampel. Hal itu dilakukan karena kedua kelas pada kelas VIII 

telah homogen dan berdistribusi normal. Kelas VIII.A  sebagai kelas 

eksperimen  dan  kelas VIII.B sebagai kelas kontrol yang setara atau 

pengajarannya sama. 

Penelitian ini tidak melihat seluruh variabel yang berpengaruh terhadap 

kemampuan pemahaman konsep matematika, akan tetapi hanya melihat 

pengaruh dari suatu treatment yaitu penerapan pendekatan konstruktivisme. 

D. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen. Penelitian eksperimen 

berfungsi untuk mengetahui pengaruh percobaan/perlakuan terhadap 

karakterisrik subjek yang diinginkan oleh peneliti. Penelitian kuasi eksperimen 

dipilih apabila peneliti ingin menerapkan suatu tindakan atau perlakuan. 

Tindakan dapat berupa model, strategi, metode, atau prosedur kerja baru untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan agar hasilnya menjadi lebih 

optimal.
2
 

Desain yang digunakan peneliti adalah Posttest-Only Control Design. 

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara langsung. 

Kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak. 

kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok 

                                                             
1
 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan 

Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.122-123 
2
 Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan  

(Bandung:Alfabeta.2012).h.86 
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yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Secara rinci desain 

Posttest-Only Control Design dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL III.1 

RANCANGAN PENELITIAN 

Kelompok Perlakuan Posttest 

KE X O2 

KK  O4 

Keterangan : 

 KE   : Kelompok eksperimen 

KK : Kelompok Kontrol 

X :  Pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme 

O2,4 :   Posttest (Tes Akhir) 

Rancangan ini akan diterapkan pada situasi yang berbeda yaitu kelas 

eksperimen akan diterapkan pendekatan konstruktivisme dan kelas kontrol 

akan diterapkan pembelajaran langsung. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua jenis instrument, yaitu perangkat 

pembelajaran dan instrumen pengumpulan data. 

1. Perangkat pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Silabus 
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Silabus merupakan perencanaan pembelajaran jangka panjang 

yang memuat Kompetensi Dasar, Indikator, Penilaian, dan Alokasi 

Waktu yang digunakan.  

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan salah satu 

komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. Selain itu RPP juga menentukan keberhasilan 

implementasi pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran.   

c. Lembar Kerja Siswa  

Lembar Kerja Siswa (LKS) berisi tentang masalah yang harus 

diselesaikan oleh siswa dalam proses pembelajaran dalam mempelajari 

materi yang disampaikan oleh guru.  

2. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Soal tes kemampuan awal dan Posttest 

Soal tes kemampuan awal dan posttest disesuaikan dengan 

indikator pembelajaran dan indikator pemahaman konsep matematika. 

Tes ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa mengenai 

pemahaman konsep matematika siswa pada dua kelas. 

b. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mencatat hal-hal penting 

melalui pengamatan yang dilakukan. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara lisan dari 

guru mata matematika tentang permasalahan yang terjadi dalam 

pembelajaran matematika. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan. Hal 

ini merupakan upaya untuk mengetahui apakah guru dan siswa telah 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Lembar 

pengamatan disediakan untuk setiap kali pertemuan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bertujuan  

mengetahui keadaan guru dan siswa saat dalam kegiatan pembelajaran, foto-

foto kegiatan pembelajaran dan sebagainya.  

4. Tes 

Tes pemahaman konsep matematika ini terdiri dari beberapa soal yang 

sesuai dengan indikator pemahaman konsep matematika. Tes ini dilakukan 

pada dua kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

Hasil tes yang diperoleh digunakan untuk mengetahui kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa sebelum diberi perlakuan dan 

sesudah diberi perlakuan. 

Sebelum soal-soal kam dan posttest diujikan pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, soal tersebut terlebih dahulu di uji 
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cobakan kepada kelas yang telah mempelajarinya. Kemudian diuji validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan daya beda. Instrumen yang baik 

harus memenuhi persyaratan diantaranya checking validitas dan reliabilitas, 

dan melakukan analisis item (item analysis).
3
 

a. Validitas Tes 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan 

suatu instrumen, suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu 

digunakan sebagai alat ukur yang mampu mengukur dengan tepat sesuai 

kondisi responden yang sesungguhnya.
4
  Berarti soal yang di buat harus 

mampu mengukur kemampuan siswa dalam aspek pemahaman konsep 

dalam matematika. Dalam melakukan uji validitas suatu soal, harus 

mengkorelasikan antara skor soal yang dimaksud dengan skor totalnya. 

Guna menentukan koefisien korelasi tersebut digunakan rumus korelasi 

Product Moment Pearson sebagai berikut:
5
  

 

 

 Keterangan :  

 : koefisien korelasi 

 : banyaknya siswa atau jumlah responden 

                                                             
3
 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2010), h.207 
4
 Hartono, Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru:Zanafa Publishing, 2010), h.81 

5
Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan 

dan Tenaga Kependidikan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.270 
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 : jumlah skor item 

 : jumlah skor total 

Setelah itu dihitung uji-t dengan rumus: 

 

Keterangan: 

 : nilai t hitung 

   : koefisien korelasi 

 : jumlah responden 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan validitas butir soal 

dengan membandingkan nilai  dengan  dalam hal ini pada 

taraf  dan derajat kebebasan , kaidah keputusan: 

Jika  maka butir soal tersebut valid. 

Jika  maka butir soal tersebut invalid. 

Adapun tingkat validitas juga dapat dilihat pada tabel III.2 
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TABEL III.2 

KRITERIA VALIDITAS BUTIR SOAL 

Besarnya “r” product 

moment 
Interpretasi 

0,800  2,000 

0,600   0,799 

0,400   0,599 

0,200   0,399 

0,000   0,199 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukuptinggi 

Rendah 

Sangat rendah (Tidak valid) 

Sumber: Riduwan,  2011) 

 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dikelas IX SMP 

Negeri 3 Rambah diperoleh bahwa semua soal KAM telah valid dan bisa 

digunakan untuk instrument penelitian. Nilai validitas soal KAM dapat 

dilihat pada Tabel III.3. 

TABEL III.3 

VALIDITAS SOAL KAM 

No. Item 

Soal 

 

 

Harga 

 

Harga 

 

Keputusan Interpretasi 

1 0,715 7,736 1,697 Valid Tinggi 

2 0,748 8,995 1,697 Valid Tinggi 

3 0,509 3,634 1,697 Valid Sedang 

4 0,391 2,443 1,697 Valid sedang 

  

Selanjutnya pada tahap uji validitas soal uji coba postes yang 

dilakukan dikelas IX SMP Negeri 3 Rokan Hulu diperoleh bahwa semua 



47 

 

soal telah valid. Dengan demikian, soal tersebut dapat digunakan sebagai 

instrumen penelitian pada saat postes. Nilai validitas soal uji coba postes 

dapat dilihat pada Tabel III.4 

 

TABEL III.4 

VALIDITAS SOAL UJI COBA POSTES 

No. Item 

Soal 

 

 

Harga 

 

Harga 

 

Keputusan Interpretasi 

1 0,906 19,603 1,753 Valid Sangat Tinggi 

2 0,728 6 1,753 Valid Tinggi 

3 0,698 5,269 1,753 Valid Tinggi 

4 0,718 5,746 1,753 Valid Tinggi 

5 0,492 2,515 1,753 Valid Cukup tinggi 

6 0,883 15,545 1,753 Valid Sangat tinggi 

7 0,791 8.193 1,753 Valid tinggi 

 

b.  Reliabilitas Tes 

Reliabilitas tes adalah ketetapan alat tes dalam menilai apa yang 

dinilainya.
6
 Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketepatan 

instrumen atau ketetapan siswa dalam menjawab alat instrumen tersebut. 

Suatu alat evaluasi (instrumen) dikatakan baik bila reliabilitasnya tinggi. 

Untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki reliabilitas tinggi, sedang 

                                                             
6
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), h.16 
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atau rendah dapat dilihat dari nilai koefisien reliabilitasnya.
7
 Adapun 

pengujian reliabilitas yang digunakan peneliti adalah  rumus Alpha 

Cronbach, rumusnya yaitu
8
 : 

 

 

   

Keterangan: 

     = Nilai Reliabilitas 

       = Varians skor tiap-tiap item 

   = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

        = Varians total 

      = Jumlah kuadrat item Xi 

   = Jumlah item Xi dikuadratkan 

    = Jumlah kuadrat X total 

   = Jumlah X total dikuadratkan 

          = Jumlah item 

         = Jumlah siswa 

Kaidah keputusan : Jika  berarti Reliabel dan 

                                                             
7
 Suharsimi Arikunto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 104. 

8
 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.175 



49 

 

  berarti Tidak Reliabel.  

TABEL III.5 

PROPORSI RELIABILITAS TEST 

 

Reliabilitas Tes Evaluasi 

0,80 < ri1 1.00 Sangat Tinggi 

0,60< ri1 0,80 Tinggi 

0,40< ri1 0,60 Sedang 

0,20< ri1  0,40 Rendah 

0,00< ri1 0,20 Sangat Rendah 

Sumber: Riduwan (2012: 98) 

Setelah melakukan perhitungan pada uji soal uji coba KAM, 

didapatkan nilai r11 yaitu . Jika hasil r11 ini dikonsultasikan dengan 

nilai Tabel r Product Moment dengan df = N – 1 = 30 – 1 = 29 dengan 

taraf signifikansi 5%, maka diperoleh  . Membandingkan 

 dengan  product momen. 

Dari keterangan di atas, dapat kita peroleh bahwa >  

sehingga kelima soal uji coba KAM yang telah diujikan tersebut reliabel, 

sehingga dapat digunakan untuk diujikan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

Begitu juga dengan uji coba soal uji coba, diperoleh r11 yaitu 0,880. 

Jika hasil r11 ini dikonsultasikan dengan nilai Tabel r roduct Moment 

dengan df = N – 1 = 17 – 1 = 16 dengan taraf signifikansi 5%, maka 

diperoleh  0,497 . 
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Dari keterangan di atas, dapat kita peroleh bahwa >  

sehingga ketujuh soal uji coba yang telah diujikan tersebut reliabel, 

sehingga dapat digunakan untuk diujikan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol 

b. Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah angka yang menunjukkan perbedaan 

kelompok tinggi dengan kelompok rendah. Untuk menghitung indeks 

daya pembeda caranya yaitu data diurutkan dari nilai tertinggi sampai 

nilai terendah, kemudian diambil 27% dari kelompok yang mendapat 

nilai tinggi dan 27% dari kelompok yang mendapat nilai rendah. Daya 

pembeda suatu soal tes dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut:
9
 

 

Keterangan:  

DP   = Daya Pembeda 

SA   = Jumlah skor atas 

 SB  = Jumlah skor bawah 

  T    = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah 

Smax = Skor maksimum 

Smin  = Skor minimum 

                                                             
9
 Mas’ud Zein, Evaluasi Pembelajaran Analisis Soal Essay, Makalah dalam bentuk 

power point, 2012. h. 39. 
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Proporsi daya pembeda soal yang digunakan dapat dilihat pada tabel III.6 

sebagai berikut. 

TABEL III. 6 

PROPORSI DAYA PEMBEDA SOAL 

 

Daya Pembeda Kriteria 

 Baik Sekali 

 Baik 

 Kurang Baik 

 Jelek 

Sumber: Suharsimi Arikunto (2010: 218) 

  

Berdasarkan hasil pengujian daya pembeda soal KAM diperoleh 

bahwa tiga soal dikategorikan dengan daya beda cukup dan satu soal 

memiliki daya pembeda baik. Daya pembeda untuk uji soal KAM dan 

disajikan pada tabel III.7 berikut: 

TABEL III.7 

HASIL UJI DAYA PEMBEDA KAM 

No 

Soal 
Daya Pembeda Kriteria 

1. 0,3185 Cukup 

2. 0,2741 Cukup 

3. 0,4815 Baik 

4. 0,3778 Cukup 
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Berdasarkan pengujian soal postes diperoleh bahwa 5 soal memiliki 

kategori daya pembeda sangat baik, satu soal dikategorikan memiliki 

daya beda baik dan satu soal kategori cukup. Hasil uji daya pembeda soal 

Postes dapat dilihat pada Tabel III.8 

TABEL III.8 

HASIL UJI DAYA PEMBEDA SOAL UJI COBA POSTES 

No 

Soal 
Daya Pembeda Kriteria 

1. 0,5 Baik sekali 

2. 0,438 Baik sekali 

3. 0,348 Baik 

4. 0,423 Baik sekali 

5 0,297 Cukup 

6 0,45 Baik sekali 

7 0,438 Baik sekali 

 

d. Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk 

menyatakan apakah suatu soal termasuk kedalam kategori mudah, sedang 

atau sukar. Butir- butir soal dapat dinyatakan sebagai butir soal yang 

baik, apabila butir soal tersebut tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu 

mudah dengan kata lain derajat kesukaran soal adalah sedang atau 

cukup.
10

  

                                                             
10

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 370 
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Untuk mengetahui indeks kesukaran dapat digunakan rumus:
11

 

                                     TABEL III.9 

          TABEL TINGKAT KESUKARAN SOAL 

 

     Tingkat kesukaran Evaluasi 

TK  0,70 Mudah 

0,30  TK 0,70 Sedang 

TK  0,30 Sukar 

Sumber: Suharsimi Arikunto (2010: 210) 

Hasil Uji tingkat kesukaran soal KAM disajikan secara singkat 

pada tabel berikut:  

TABEL III.10 

HASIL UJI TINGKAT KESUKARAN SOAL KAM 

No Soal 
Tingkat 

Kesukaran 
Kriteria 

1. 0,7074 Mudah 

2. 0,5889 Sedang 

3. 0,5370 Sedang 

4. 0,5667 Sedang 

5. 0,5815 Sedang 

 

 

Berdasarkan Tabel III.10 diperoleh bahwa 4 butir soal KAM 

memiliki tingkat kesukaran sedang dan 1 butir soal memiliki tingkat 

kesukaran sedang. Dengan demikian, semua soal kemampuan awal dapat 

digunakan untuk uji kemampuan awal siswa. 

                                                             
11

 Mas’ud Zein, Op.cit., h. 38. 
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Selanjutnya, hasil pengujian tingkat kesukaran soal postes dapat 

dilihat pada Tabel III.11 sebagai berikut. 

TABEL III.11 

HASIL UJI TINGKAT KESUKARAN SOAL UJI COBA POSTES 

No Soal Tingkat Kesukaran Kriteria 

1. 0,625 Sedang 

2. 0,531 Sedang 

3. 0,484 Sedang 

4. 0,445 Sedang 

5 0,477 Sedang 

6 0,525 Sedang 

7 0,581 Sedang  

 

Berdasarkan Tabel III.11 diperoleh bahwa semua soal memiliki 

tingkat kesukaran soal sedang. Dengan demikian, semua soal uji coba 

postes dapat digunakan untuk tes postes.  

e. Penyusunan Perangkat Tes Akhir 

Setelah dilakukan analisis soal uji coba, selanjutnya diseleksi soal 

berdasarkan hasil analisis validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat 

kesukaran dari soal tes kemampuan berpikir kreatif matematika. Semua 

soal uji coba kemampuan awal dapat digunakan untuk uji kemampuan 

awal dan untuk soal uji coba posttes yang digunakan adalah soal nomor 

1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Karena soal nomor  3 dan 4 indikator nya sama jadi 

pilih salah satu yang mau di gunakan, yang digunakan nomor 4. 
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G. Teknik Analisis Data 

Tehnik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini  yaitu 

berdasarkan pada jenis data dan bentuk hipotesisnya. Adapun bentuk data 

dalam penelitian ini adalah data interval sedangkan hipotesisnya adalah 

komparatif. Berdasarkan hal tersebut, maka teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah tes “t”. Sebelum melakukan analisis data 

dengan tes “t” ada dua syarat yang harus dilakukan yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data kedua 

kelompok sampel berdistribusi normal atau tidak. Jika sampel berdistribusi 

normal maka populasi juga berdistribusi normal, sehingga kesimpulan 

berdasarkan teori berlaku. Uji ini menggunakan rumus “chi kuadrat” yaitu:
12

 

𝜒2 =   
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)

𝑓𝑒

𝑘

𝑖=1

 

 

Keterangan : 

 : chi kuadrat 

 : frekuensi observasi 

 : frekuensi harapan 

                                                             
12

 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h.120. 
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Jika pada perhitungan diperoleh  maka dinyatakan 

bahwa data normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan peneliti untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok sampel yaitu menggunakan pendekatan konstruktivisme dan 

kelompok  konvensional mempunyai tingkat varians yang sama atau 

homogen. Pengujian homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji F, 

dengan rumus:
13

 

 

Kaidah Keputusan :  

Jika, Fhitung > Ftabel, berarti Tidak Homogen 

Fhitung ≤ Ftabel, berarti Homogen 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan untuk data yang berdistribusi normal 

dan homogen adalah uji-t dengan rumus:
14

 

 

Keterangan:  

 : Mean variabel X 

 : Mean variabel Y 

                                                             
13

 Ibid,  h.124 
14 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta : LSFK2P, 2006) , hlm.193 



57 

 

 : Standar deviasi X 

 : Standar deviasi Y 

N: Jumlah sampel 

Selanjutnya, untuk data yang tidak berdistribusi normal dapat 

menggunakan uji Mann-Whitney U dengan rumus:
15

 

 

dan 

 

Keterangan: 

 : jumlah sampel 1 

 : jumlah sampel 2 

 : jumlah peringkat 1 

 : jumlah peringkat 2 

 : jumlah rangking pada  

 : jumlah rangking pada  

Untuk menganalisis hipotesis 5 menggunakan ANOVA dua arah. 

Adapun langkah-langkah dalam pengujian Anova dua arah adalah sebagai 

berikut. 

a. A1 = jumlah nilai kelas eksperimen 

A2 = jumlah nilai kelas kontrol 

                                                             
15

 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm.153.  
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B1 = jumlah total nilai posttest tinggi kelas eksperimen dan kontrol 

B2 = jumlah total nilai posttest sedang kelas eksperimen dan kontrol 

B3 = jumlah total nilai posttest rendah kelas eksperimen dan kontrol 

G  = jumlah total keseluruhan kelas ekperimen dan kontrol 

Total X
2
 = jumlah kuadrat total keseluruhan kelas eksperimen dan 

control. 

p  = jumlah kelas 

q  = jumlah KAM (tinggi, sedang dan rendah) 

N  = banyak siswa 

b. Perhitungan derajat kebebasan 

dk JKt = N – 1 

dk JKa = pq – 1  

dk JKd = N – pq  

dk JKA = p – 1  

dk JKB = q – 1  

dk JKAB = dk JKA x dk JKB 

c. Perhitungan jumlah kuadrat (JK) 

1)   

2)  

3)  

4)  

5)  
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6)  

 

d. Perhitungan rata-rata kuadrat (RK) 

1)  

 

 

 

e. Perhitungan F ratio 

1)  

Dengan Ftabel taraf signifikan 5% dimana dk 1 untuk pembilang 

dan dk JKd untuk penyebut diperoleh angka yang lebih kecil dari FA 

berarti hipotesis alternatif (Ha) diterima.  Dengan demikian berarti 

strategi pembelajaran memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap tujuan. Hal ini terlihat dari nilai f hitung.  

2)  

Dengan Ftabel taraf signifikan 5% dimana dk 2 untuk pembilang 

dan dk JKd untuk penyebut diperoleh angka yang lebih kecil dari FB 

berarti hipotesis alternatif (Ha) diterima.  Dengan demikian berarti 
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faktor kemampuan awal juga memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap tujuan.  

3)  

Dengan Ftabel taraf signifikan 5% dimana dk 2 untuk pembilang 

dan dk JKd untuk penyebut diperoleh angka yang lebih kecil dari FAB 

berarti hipotesis alternatif (Ho) ditolak.  Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara strategi 

pembelajaran dan kemampuan awal. 

 


