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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian ekperimen semu (quasi 

eksperimen) karena peneliti ingin mengetahui pengaruh atau perlakuan 

terhadap suatu variabel. Perlakuan dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

matematika menggunakan metode Student Facilitator and Explaining 

sedangkan variabel yang diamati adalah kemampuan komunikasi matematika 

siswa. 

Desain penelitian yang digunakan adalah bagian dari desain quasi 

eksperimen yaitu Non equivalent Control Group Design. Desain ini 

membandingkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tetapi 

pengambilan kelompok tidak dilakukan secara acak penuh.
1
 Pertama, 

kelompok eksperimen yaitu kelompok yang memperoleh perlakuan yang 

menggunakan  metode Student Facilitator and Explaining. Kedua, kelompok 

kontrol yaitu kelompok yang memperoleh perlakuan pembelajaran 

metematika secara konvensional. Dalam desain ini terdapat dua kelompok 

yang dipilih berdasarkan tujuan, kemudian diberi pretest untuk mengetahui 

keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Secara rinci desain Non equivalent Control Group Design dapat 

dilihat pada Tabel. III. 1. 

 

                                                           
1
Nana Syaodih Sukma Dinata, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 207 
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TABEL. III. 1 

    NONEQUIVALENT CONTROL GROUP DESIGN 

O1          X           O2 

 

O3                        O4 

     Sumber: Sugiyono (2010:116)  

Keterangan: 

X     = Perlakuan pada kelas eksperimen 

O1    = Pretest kelas eksperimen 

O2     = Posttest kelas eksperimen 

O3     = Pretest kelas kontrol 

O4    = Posttest kelas control 

B. Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2017/2018 pada kelas VIII di MTs Hidayatullah Lubuk Dalam Kabupaten 

Siak. Sedangkan, pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Maret sampai 30 

Maret 2018. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa VIII MTs 

Hidayatullah Lubuk Dalam Kabupaten Siak Semester genap tahun ajaran 

2017/2018. Untuk sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIII.A sebagai 

kelas eksperimen dan kelas VIII.B sebagai kelas kontrol dengan masing-

masing jumlah siswa 16 orang. Kedua kelas tersebut telah diuji normalitas 

dan homogenitasnya. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Sampling 

Jenuh. Teknik Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila anggota 
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populasi digunakan sebagai sampel. Teknik ini digunakan dalam 

pengambilan sampel peneliatan eksperimen bidang pendidikan dimana 

jumlah populasi penelitiannya relatif sedikit, yaitu kurang dari 100 orang dan 

kurang dari tiga kelas.
2
 Sebelum sampel diberlakukan, maka perlu diuji 

kesamaan rata-rata kedua kelas dengan uji-t. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah kedua sampel berada pada kondisi awal yang sama. Data 

yang digunakan adalah data dari tes pretest. Data tes pretest  dapat dilihat 

pada Lampiran K. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bertujuan 

untuk mengetahui sejarah madrasah, data-data guru dan siswa, sarana dan 

prasarana yang ada di madrasah. 

2. Observasi 

Observasi pada penelitian ini melibatkan pengamat, guru dan siswa. 

Pengamat mengisi lembar pengamatan tentang aktifitas siswa dan guru 

yang telah disediakan pada tiap pertemuan. Data yang telah didapat dalam 

penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan lembar pengamatan. 

 

 

                                                           
2
 Jakni, Metodologi Penelitian Eksperimen Bidang Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2016), h.88 
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3. Tes 

Tes ini dilakukan pada dua kelas yang satu kelas akan diterapkan 

pembelajaran dengan metode Student Facilitator and Explaining sebagai 

kelas eksperimen dan satu kelas lagi dengan pengajaran yang biasa 

dilakukan guru sebagai kelas kontrol. Hasil tes akhir yang didapat inilah 

yang digunakan untuk melihat kemampuan komunikasi  matematika. 

Sebelum tes dilakukan, tes tersebut harus terlebih dahulu memenuhi 

persyaratan. Adapun persyaratan tersebut antara lain validitas butir soal, 

reliabilitas soal, daya pembeda, dan tingkat kesukaran tes.  

E. Pengembangan  Instrumen 

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis instrumen. Untuk lebih 

jelasnya, pengembangan instrumen dapat dikelompokkan pada dua kelompok 

yaitu instrumen pelaksanaan penelitian dan instrumen pengumpulan data. 

1. Instrumen Pelaksanaan Penelitian 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

RPP merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. RPP merupakan langkah-langkah 

yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3
 

Adapun materi ajar dalam penelitian ini adalah kubus dan balok. 

Pemilihan materi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa materi ini 

sesuai dengan strategi pembelajaran yang diterapkan peneliti dan materi 

                                                           
3
 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung : Rosdakarya,2008), h. 15 
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tersebut dipelajari bertepatan saat melakukan penelitian ini. Untuk lebih 

jelasnya, rincian RPP penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran B.  

b. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa berisi tentang ringkasan materi, contoh soal, 

serta soal-soal latihan yang harus diselesaikan dalam proses 

pembelajaran. Rincian mengenai bahan bacaan dapat dilihat pada 

Lampiran C. 

2. Instrumen Pengumpulan Data Penelitian 

a. Tes Kemampuan Komunikasi Matematika 

Sebelum soal-soal pretest-posttest diujikan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, terlebih dahulu diujikan untuk melihat 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal dan daya beda. 

1) Validitas Tes 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-

tingkatan kesahihan suatu instrumen.
4
 Suatu soal dikatakan valid 

apabila soal-soal tersebut mengukur apa yang semestinya diukur. Uji 

validitas soal dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Product 

Momen Pearson sebagai berikut:
5
 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛  𝑥𝑦 − ( 𝑥)( 𝑦)

 [𝑛 𝑥2 − ( 𝑥)2][𝑛 𝑦2 − ( 𝑦)2]

 

Keterangan:                                                                           

 𝑟𝑥𝑦 : Angka indeks korelasi “r” Product Moment     

                                                           
4
 Hartono, Analisis Item Instrumen, (Bandung : Nusa Media, 2010), h. 81 

5
 Hartono, Statistik untuk penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 84 
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 𝑥       : Jumlah seluruh skor X 

 𝑦   : Jumlah seluruh skor Y       

 𝑥𝑦  : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 

𝑛        : Jumlah responden 

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus:
6
 

 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟 𝑛−2

 1−𝑟2
   

Keterangan:  

𝑡 : Nilai 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

𝑟 : Koefisien korelasi hasil 𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

𝑛 : Jumlah responden 

Distrubusi (Tabel t) untuk 𝛼 = 0,05 dan derajat kebebasan (dk= n-

2). Kaidah keputusan: 

Jika t hitung > t tabel berarti valid sebaliknya 

Jika t hitung < t tabel berarti tidak valid 

Jika instrumen itu valid, maka kriteria yang digunakan untuk 

menentukan validitas butir soal adalah: 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 98. 
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TABEL III.2 

KRITERIA VALIDITAS BUTIR SOAL 

Besarnya r Interpretasi 

0.80 < r ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0.60 < r ≤ 0,79 Tinggi 

0.40 < r ≤ 0,59 Cukup tinggi 

0.20 < r ≤ 0.39 Cukup 

0.00 < r ≤ 0,19 Sangat rendah 

Sumber: Riduwan (2012:98) 

 

TABEL III. 3 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS SOAL 

No. 

Item 

Soal 

Koefisien 

korelasi r 

Harga 
𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 

Harga 
𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 

Keputusan Interpretasi 

1 0,772 4,378 1,771 Valid Tinggi 

2 0,927 8,911 1,771 Valid Sangat Tinggi 

3 0,555 2,405 1,771 Valid Cukup Tinggi 

4 0,659 3,159 1,771 Valid Tinggi 

5 0,675 3,299 1,771 Valid Tinggi 

   

Dari hasil uji coba instrumen penelitian yaitu 5 butir item soal, 5 

soal tersebut dinyatakan valid. Sehingga, semua soal  dapat digunakan 

untuk mengukur kemampuan komunikasi matematika siswa pada 

pretest. 

2) Reliabilitas Tes 

Reliabilitas suatu tes merupakan ukuran yang menyatakan 

tingkat kekonsistenan tes itu, artinya tes itu memiliki keandalan 

untuk digunakan sebagai alat ukur dalam jangka waktu yang relatif 

lama. Reliabilitas tes adalah ketepatan alat tes dalam menilai apa 
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yang dinilainya.
7
 Untuk menghitung reliabilitas tes ini digunakan 

rumus alpha dengan rumus:
8
 

𝑆𝑖 =
 𝑋𝑖

2 −
  𝑋𝑖 

2

𝑁
𝑁

 

𝑆𝑡 =
 𝑋𝑡

2 −
  𝑋𝑡 

2

𝑁
𝑁

 

             𝑟11 =  
k

k−1
  1 −

 𝑆𝑖
𝑆𝑡
   

Keterangan: 

𝑟11          = Nilai Reliabilitas 

𝑆𝑖 = Varians skor tiap-tiap item 

 𝑆𝑖      = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝑆𝑡  = Varians total 

 𝑋𝑖
2
   = Jumlah kuadrat item Xi 

  𝑋𝑖 
2  = Jumlah item Xi dikuadratkan 

 𝑋𝑡
2
   = Jumlah kuadrat X total 

  𝑋𝑡 
2  = Jumlah X total dikuadratkan 

  𝑘  = Jumlah item 

  𝑁  = Jumlah siswa 

 Adapun interpretasi besarnya koefisien korelasi adalah 

sebagai berikut: 

 

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

Rosdakarya, 2009), h. 16 
8
Ibid., h. 115-116. 
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TABEL III.4 

INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI 

Reliabelitas Evaluasi 

0.80 < r ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0.60 < r ≤ 0,80 Tinggi 

0.40 < r ≤ 0,60 Cukup tinggi 

0.20 < r ≤ 0.40 Cukup 

  r ≤ 0,20 Sangat rendah 

Sumber : Mas’ud Zein dan Darto (2012:83) 

 

Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil 11r  yaitu 

0,768 . Hasil 11r  ini dikonsultasikan dengan nilai tabel r Product 

Moment dengan dk = N – 1 = 15 – 1 =14, signifikansi 5%, maka 

diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,514 . Keputusan dengan membandingkan 

𝑟11 dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

 Kaidah keputusan jika :  

Jika 𝑟11 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Berarti reliabel 

       Jika 𝑟11 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Berarti tidak reliable 

Setelah membandingkan 𝑟11 = 0,768 dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,514 

didapatkan 11r  > 
tabelr , maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

yang diujicobakan adalah reliabel dengan kategori tinggi, sehingga 

instrumen tersebut bisa digunakan untuk diujikan kepada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

3) 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 
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sampai terendah, kemudian diambil 50% dari kelompok yang 

mendapat nilai tinggi dan 50% dari kelompok yang mendapat nilai 

rendah. Menentukan daya pembeda soal dengan rumus: 

𝐷𝑃 =
𝑆𝐴 − 𝑆𝐵

1
2𝑇

 𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑚𝑖𝑛  
 

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 

TABEL III. 5 

PROPORSI DAYA PEMBEDA SOAL 

Daya Pembeda Kriteria 

𝐷𝑃 ≥ 0.40 Baik Sekali 

0.30 ≤ 𝐷𝑃 ≤ 0.39 Baik 

0.20 ≤ 𝐷𝑃 ≤ 0.29 Kurang Baik 

𝐷𝑃 < 0.20 Jelek 

Sumber: Suharsimi Arikunto (1986:218) 

 

TABEL III. 6 

HASIL PENGUJIAN DAYA PEMBEDA SOAL 

Nomor 

Butir Soal 
Besarnya DP Interpretasi 

1 0,4 Baik sekali 

2 0,267 Kurang baik 

3 0,429 Baik sekali 

4 0,321 Baik 

5 0,286 Kurang baik 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari lima  soal tes 

kemampuan komunikasi tersebut dua soal mempunyai daya pembeda 

dengan krietria baik sekali, satu soal mempunyai daya beda kriteria 

baik, dua soal mempunyai daya beda kurang baik. Untuk soal yang 

tergolong kurang baik, peneliti melakukan konsultasi dengan 

pembimbing dan pada akhirnya peneliti mengubah bahasa soal 

sesuai dengan saran pembimbing. 

4) Tingkat Kesukaran Soal 

Pengujian terhadap tingkat kesukaran dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui sejauh mana kesukaran suatu tes. Dengan 

melakukan uji tingkat kesukaran maka dapat diketahui apakah soal 

termasuk kategori sulit, sedang ataupun mudah. Untuk mengetahui 

tingkat kesukaran dapat digunakan rumus yaitu:
9
 

𝑇𝐾 =
 𝑆𝐴 + 𝑆𝐵 − 𝑇 𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑇 𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑚𝑖𝑛  
 

Keterangan: 

TK     : Tingkat kesukaran soal 

SA   : Jumlah skor kelompok atas  

SB   : Jumlah skor kelompok bawah  

T  : Jumlah siswa kelompok atas dan kelompok bawah 

Smax  
: 
Skor maksimum tiap soal 

Smin  : Skor minimum tiap soal 

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

Power Point (Tidak Diterbitkan), 2011, h. 39 
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TABEL III. 7 

KRITERIA TINGKAT KESUKARAN SOAL 

Indeks Kesukaran Kriteria  

TK ≥ 0.70 Mudah 

0,40 < TK< 0,70 Sedang 

TK ≤ 0,39 Sukar 

Sumber: Sumarna (2006:21) 

TABEL III. 8 

HASIL PENGUJIAN TINGKAT KESUKARAN SOAL 

Nomor 

Soal 

Angka Indek 

Kesukaran (TK) 

Interpretasi 

1 0,485 Sedang 

2 0,658 Sedang 

3 0,305 Sukar 

4 0,346 Sukar 

5 0,524 Sedang 

 

Rincian uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

pembeda soal uji coba dapat dilihat pada lampiran H. 

5) Penyusunan Perangkat Tes Akhir 

Setelah dilakukan analisis soal uji coba, selanjutnya dilakukan 

penyeleksian soal. Berdasarkan hasil analisis validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran dan daya pembeda maka dari 5 soal tes 

kemampuan komunikasi yang telah diujicobakan, yaitu soal nomor 

1,2,3,4 dan 5 dapat digunakan sebagai instrumen pada penelitian ini. 

Untuk lebih jelasnya keseluruhan bagaimana perhitungan validitas 

soal uji coba, Uji Reliabilitas tes, analisis daya pembeda soal, dan 

analisis tingkat kesukaan soal. 
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TABEL III. 9 

REKAP RELIABELITAS, TINGKAT KESUKARAN DAN DAYA 

PEMBEDA DARI TES SOAL 

Soal Reliabelitas Tes Tingkat Kesukaran Daya Pembeda 

1 0,772 0,485 0,4 
2 0,927 0,658 0,267 
3 0,555 0,305 0,429 
4 0,659 0,346 0,321 
5 0,675 0,524 0,286 

 

b. Observasi 

Teknik observasi dilakukan dengan menggunakan lembar 

pengamatan. Pengamatan dilakukan untuk mengamati aktivitas guru 

dan siswa selama proses pembelajaran dengan cara mengisi lembar 

pengamatan yang telah disediakan untuk setiap kali tatap muka. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan menggunakan 

lembar pengamatan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa dalam 

pembelajaran matematika menggunakan metode student facilitator and 

explaining  yang dilakukan setiap kali tatap muka. Lembar observasi 

guru dan siswa dapat dilihat pada lampiran S dan T. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui sejarah sekolah, 

keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana yang ada di MTs 

Hidayatullah Lubuk Dalam serta data tentang hasil belajar matematika 

siswa yang diperoleh secara langsung dari guru bidang studi 

matematika. Foto-foto kegiatan dapat dilihat pada lampiran X. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

tes”t”. Tes “t“ merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari dua buah mean sampel (dua 

buah variabel yang dikomparatifkan).
10

 Sebelum melakukan analisis data 

dengan tes”t” baik untuk pretest maupun posttest ada dua syarat yang harus 

dilakukan, yaitu: 

1. Uji Prasyarat 

1) Uji Normalitas  

Sebelum menganalisis data dengan tes”t” maka data dari tes harus 

diuji normalitasnya dengan chi kuadrat. Uji normalitas ini digunakan 

baik untuk data pretest maupun data posttest dengan rumus: :
11

 

X
2 

=
  

 𝑓𝑜−𝑓 
2

𝑓
 

Keterangan :𝑓𝑜 = Frekuensi yang diperoleh atau diamati 

             𝑓 = Frekuensi yang diharapkan 

Menentukan  𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  dengan dk = k – 1 dan taraf sifnifikan 0,05. 

Kaidah Keputusan :  

Jika,  𝜒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 ≥  𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , berarti Distribusi Data Tidak Normal 

Jika,  ÷𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 ≤  𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , berarti Data Berdistribusi Normal 

                                                           
10

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

2009),  h. 278 
11

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 241 
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2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan 

untuk melihat kelas yang diteliti homogen atau tidak, pada penelitian ini 

kelas yang akan diteliti sudah diuji homogenitasnya, dengan cara 

menggunakan perbandingan varian dengan rumus: 
12

 

𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Setelah nilai Fhitung di dapat dilakukan perbandingan dengan Ftabel, 

dengan rumus: 

dk pembilang = n-1 ( untuk varians terbesar) 

dk penyebut = n-1( untuk varians terkecil) 

 dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut: 

Jika 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
.  ≥  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

.
, berarti varians-varians tidak homogen. 

Jika 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
.  ≤  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

.
, berarti varians-varians homogen. 

3) Uji Hipotesis 

Jika data yang dianalisis berdistribusi normal dan homogen maka 

pengujian hipotesis dilakukan dengan statistik uji-t. Jika data yang 

dianalisis berdistribusi normal tetapi tidak homogen maka pengujian 

hipotesis dilakukan dengan statistik uji-t’. 

Uji perbedaan rata-rata untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rata-rata kelas eksperimen secara signifikan dengan rata-rata 

kelas kontrol. Jenis uji persamaan rata-rata tersebut yaitu: 

                                                           
12

Ridwan, Op.Cit, h. 120 
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a. Jika data berdistribusi normal dan homogen maka pengujian 

hipotesis menggunakan uji-t, yaitu:
13

 

𝑡0 =
𝑋 1 −𝑋 2

  
𝑆𝐷𝑥

 𝑁𝑥 − 1
 

2

+

 

 
𝑆𝐷𝑦

 𝑁𝑦 − 1
 

 

2
 

Keterangan: 

𝑡0     = 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

𝑋 1   = Mean Kelas Eksperimen 

𝑋 2   = Mean Kelas Kontrol 

𝑆𝐷𝑥 = Standar Deviasi X 

𝑆𝐷𝑦 = Standar Deviasi Y 

𝑁𝑥   = Jumlah sampel variabel x 

𝑁𝑦   = Jumlah sampel variabel y 

b. Jika data berdistribusi normal tetapi tidak memiliki variansi yang 

homogen maka pengujian hipotesis menggunakan uji-t’, yaitu :
14

 

𝑡′ =  
𝑋 1 −𝑋 2

 𝑠1
2

𝑛1
+
𝑠2

2

𝑛2

 

Keterangan: 

𝑋 1 = Mean kelas eksperimen 

𝑋 2 = Mean kelas kontrol 

𝑠1
2 = Variansi kelas eksperimen 

                                                           
13

 Hartono, Op. Cit., h. 208 
14

 Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung : Tarsito, 2005), h. 240 
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𝑠2
2 = Variansi kelas kontrol 

𝑛1 = Sampel kelas eksperimen 

𝑛2 = Sampel kelas kontrol 

c. Jika data tidak berdistribusi normal maka pengujian hipotesis 

menggunakan uji statistik nonparametrik yaitu menggunakan uji 

Mann Whitney U, yaitu:
15

 

𝑈1 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛1(𝑛1−1)

2
−𝑅1 dan 𝑈2 = �1𝑛2 +

𝑛2(𝑛2−1)

2
−𝑅2 

Keterangan: 𝑈1 = Jumlah peringkat 1 

𝑈2 = Jumlah peringkat 2 

𝑅1 = Jumlah rangking pada 𝑅1 

𝑅2 = Jumlah rangking pada 𝑅2 

                                                           
15

 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, , (Bandung: Alfabeta , 2012), h. 153 


