
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilandaskan pada 

filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiono, 2013) 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian komparatif. 

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih 

pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. (Sugiono, 2014) 

Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

perbedaan antara setiap gaya belajar siswa yaitu audio, visual dan kinestetik terhadap disposisi 

matematika siswa. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 4 Kendari. Pemilihan pada lokasi ini didasarkan 

atas: 1) Kepala sekolah dan guru cukup terbuka untuk menerima pembaruan dalam pendidikan, 

terutama hal-hal yang mendukung dalam proses belajar mengajar. 2) Penelitian terkait disposisi 

matematika dalam gaya belajar matematika khususnya untuk siswa. 3) Permasalahan-

permasalahan yang terjadi disekolah tersebut. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019/2020. Pelaksanaan 

penelitian ini berlangsung mulai 2 Maret 2020 sampai dengan 17 Juni 2020. 

3.3 Desain Penelitian 



 

 

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui disposisi matematika siswa berdasarkan tiga 

gaya belajar yang berbeda yaitu visual, audio, dan kinestetik. Dengan cara mengklasifikasikan 

gaya belajar siswa, kemudian diberikan instrumen disposisi matematika. Selanjutnya dilakukan 

analisis data hingga diperoleh hasil akurat berdasarkan hipotesis yang telah ditentukan.  

Desain penelitian ini mengikuti desain acak lengkap dalam penelitian eksperimen 

dimana terdapat satu faktor pembeda yang diamati. Faktor pembeda yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah gaya belajar siswa. 

Tabel 3.1 Data Pengamatan 

 
Perlakuan 

Jumlah 
1 2 ... K 

Pengamatan 

y11 y21 ... yk1  

y12 y22 ... yk2  

. . ... .  

. . ... .  

. . ... .  

y1n y2n ... ykn  

Jumlah y1 y2 ... yk y..=∑Ji 

Uk. Sampel N1 N2 ... Nk N = ∑ni 

Rata-rata ̅y1  ̅y2 ... ̅yk ̅y.. 
  

 

Misalnya hanya ada sebuah faktor dengan k taraf yang dicobakan masing-masing 

diulang n kali. Respon yang diamati adalah yij; yaitu pengamatan ke-j diambil dibawah 

perlakuan ke-i; i = 1, 2, ..., k dan j = 1, 2, ..., n. Sehingga skema data yang terbentuk seperti 

pada tabel 3.1 diatas. (Suwanda, 2011) 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII semester genap tahun 

ajaran 2019/2020 SMP Negeri 4 Kendari. Pemilihan populasi dilakukan pada kelas VII 

didasarkan atas permasalahan dalam penelitian ini terjadi dikelas tersebut dan materi yang 

diangkat dalam penelitian ada pada kelas VII semester genap. 



 

 

Tabel 3.2 Populasi Penelitian 

Kelas  Jumlah Siswa Nilai Rata-rata Siswa 

VII 1 34 81,03 

VII 2 34 83,21 

VII 3 32 80,06 

VII 4 33 81,11 

VII 5 34 79,13 

VII 6 33 78,52 

VII 7 32 80,95 

VII 8 31 77,50 

VII 9 34 80,20 

VII 10 33 79,90 

VII 11 34 78,55 

Jumlah siswa 365  

 

3.4.2 Sampel 

Pada penelitian ini dilakukan pengambilan sampel dengan dua teknik yaitu purposive 

sampling dan random sampling dengan merandom kelas bukan siswa karena kelas VII 

merupakan kelas yang homogen dalam hal; 1) Jumlah siswa disetiap kelas; 2) Kebiasaan atau 

karakteristik siswa dalam proses pembelajaran; 3) Hasil belajar siswa disetiap kelas.Untuk 

mencari sampel, pertama dilakukan dengan purposive memilih kelas VII.1, VII.3, VII.4, VII.6, 

VII.7, VII.8, VII.9 dan VII.10 dengan pertimbangan nilai rata-rata kelasnya relatif sama. 

Setelah dipilih secara purposive sebanyak 7 kelas maka selanjutnya dilakukan pemilihan 

sampel yang kedua yaitu random sampling. Pemilihan sampel secara random dengan 

menggunakan excel sehingga terpilihlah kelas VII.3 dan VII.4.  

Peneliti hanya mengambil dua kelas sampel saja karena keterbatasan akses kesekolah 

dan ditengah keterbatasan pandemik Covid-19 ini. Selanjutnya, pemilihan sampel didasarkan 

atas berbagai permasalahan di kelas tersebut diantaranya: 1) Disposisi matematika pada siswa 

kelas VII bervariasi, sehingga nilai pelajaran matematika siswa juga bervariasi. 2) Gaya belajar 

siswa yang bervariasi. 

Tabel 3.3 Sampel Penelitian 

Kelas  Jumlah Siswa Nilai rata-rata siswa 



 

 

VII 3 32 80,06 

VII 4 33 81,11 

Jumlah siswa 65  

 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

3.5.1 Disposisi Matematika  

Disposisi matematika adalah keinginan, kesadaran, dan dedikasi yang kuat pada diri 

siswa untuk belajar matematika dan melaksanakan berbagai kegiatan matematika. Disposisi 

matematika dapat dilihat berdasarkanindikator: 1) Rasa percaya diri dalam menggunakan 

matematika, memecahkan masalah, memberi alasan dan mengkomunikasikan gagasan. 2) 

Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam melakukan tugas matematika. 3) Gigih, tekun 

dalam mengerjakan tugas matematik. 4) Fleksibel dalam menyelidiki gagasan matematik, 

berusaha mencari strategi lain, kerja sama dan meghargai pendapat yang berbeda. 5) 

Melakukan refleksi atas cara berpikir dan tugas yang telah diselesaikan. 

3.5.2 Gaya Belajar 

Gaya belajar adalah suatu cara yang digunakan oleh siswa untuk menyerap, mengatur, 

dan mengolah informasi dalam pembelajaran yang dilihat berdasarkan tiga kategori gaya 

belajar yang dimilikinya diantaranya yaitu gaya belajar visual, gaya belajar audio dan gaya 

belajar kinestetik. Seorang siswa dapat dikatakan memiliki gaya belajar visual jika siswa hanya 

dapat mengerti terhadap suatu konsep ketika siswa melihat; siswa dapat dikatakan memiliki 

gaya belajar audiojika siswa hanya dapat mengerti  terhadap suatu konsep ketika siswa 

mendengarkan penjelasan; siswa dapat dikatakan memiliki gaya belajar kinestetik ketika siswa 

menyentuh sesuatu yang dapat memberikan informasi tertentu agar bisa mengingat dan 

memahami terhadap suatu konsep. 

3.6  Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen penelitian 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 



 

 

Angket merupakan alat bantu berupa pertanyaan yang harus dijawab responden yang 

digunakan untuk mengetahui skor disposisi matematika dan gaya belajar siswa. Untuk 

mendapatkan jawaban secara obyektif maka pada penyusunan angket, peneliti menggunakan 

skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan peneliti adalah skala likert. Skala likert 

adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. Ada dua bentuk 

pertanyaan yang menggunakan skala likert yaitu bentuk pertanyaan positif untuk mengukur 

sikap positif, dan bentuk pertanyaan negatif untuk mengukur sikap negatif. (Djaali, 2010) 

Adapun kontribusi dari skala liker adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Skala Likert 

Pernyataan (+) Skor nilai Pernyataan (-) Skor nilai 

Selalu 5 Selalu 1 

Sering 4 Sering 2 

Kadang-kadang 3 Kadang-kadang 3 

Jarang 2 Jarang  4 

Tidak pernah 1 Tidak Pernah 5 

 

 Ciri khas dari skala likert adalah bahwa makin tinggi skor yang diperoleh oleh seorang 

responden merupakan indikasi bahwa responden tersebut sikapnya makin positif terhadap 

obyek yang ingin diteliti oleh peneliti dan sebaliknya.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan tehnik pengambilan data melalui telaah dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data sekunder terkait dengan data jumlah siswa, guru serta sarana dan prasarana 

yang berbentuk foto. 

Adapun urutan pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti, yaitu: 1) Peneliti 

melakukan observasi prapenelitian terlebih dahulu untuk mengetahui lingkungan dan kondisi 

siswa yang akan diteliti, termasuk untuk mengetahui banyaknya responden yang akan diteliti. 

2) Siswa yang terpilih menjadi sampel penelitian, akan diberikan tes gaya belajar, agar siswa-



 

 

siswa tersebut dapat diklasifikasi menjadi tiga kelompok belajar, yaitu gaya belajar visual, 

audio, dan kinestetik. Akan tetapi siswa tetap berada pada kelas semula, tidak ada pemisahan 

dari kelas semula menjadi kelas visual, audio ataupun kinestetik. Kemudian, siswa diberikan 

tes disposisi matematika. 3) Menilai hasil, untuk selanjutnya dilakukan analisis data dan 

mempersiapkan laporan penelitian. 4) Dokumentasi. 

3.6.2  Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini ada dua, yaitu instrumen tes gaya belajar yang berjumlah 

30 butir dan instrumen disposisi matematika siswa yang berjumlah sebanyak 33 butir. Tes gaya 

belajar dan disposisi matematika siswa disusun berdasarkan perumusan indikator yang telah 

diuraikan dikajian pustaka. Sehingga, data penelitian diambil dari analisis skala disposisi 

matematika dan gaya belajar siswa. Instrumen disposisi matematika siswa ini berisi pernyataan 

positif dan negatif berkenaan dengan aspek disposisi yang diukur dalam bentuk skala likert. 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Disposisi Matematika 

No. Indikator yang diukur No. Item 

Positif Negatif 

1. Rasa percaya diri dalam menggunakan 

matematika, memecahkan masalah, memberi 

alasan dan mengkomunikasikan gagasan 

1, 3, 4, 7 2, 5, 6 

2. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam 

melakukan tugas matematika 

8, 12, 15  9, 10, 11, 13, 

14 

3. Gigih, tekun dalam mengerjakan tugas 

matematika 

16, 18, 20, 21, 

22 

17, 19 

4. Fleksibel dalam menyelidiki gagasan 

matematika, berusaha mencari strategi lain, 

kerja sama dan menghargai pendapat yang 

berbeda 

24, 25 23, 26, 27, 28 

5. Melakukan refleksi atas cara berpikir dan 

tugas yang telah diselesaikan 

29, 30, 32, 33 31 

 Jumlah 18 15 

 Skala gaya belajar menggunakan skala likert untuk mengukur variabel bebas yaitu 

kecenderungan gaya belajar siswa. Skala gaya belajar ini dikembangkan berdasarkan variabel 

bebas gaya belajar yang mana memiliki tiga sub variabel yaitu gaya belajar visual, audio, dan 

kinestetik. Kemudian masing-masing sub variabel dilihat kriterianya yang telah dijelaskan 

pada kajian pustaka yang diringkas oleh peneliti dan akhirnya dijabarkan lagi kedalam butir-



 

 

butir pertanyaan positif dan negatif. Adapun kisi-kisi dari angket gaya belajar dalam peneitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Instrumen Gaya Belajar 

Variabel 
Sub 

variabel 
Indikator Deskripsi 

No. 

Butir 

Soal 

Jumlah 

Butir 

Soal 
(+) (-) 

Gaya 

Belajar 

Gaya 

Belajar 

Visual 

Belajar 

dengan 

cara 

melihat 

1. Rapi dan teratur 

 
6  1 

   

2. Mengingat apa 

yang dilihat 

daripada apa 

yang didengar 

3 

22 
5 3 

   

3. Menyukai banyak 

simbol dan 

gambar 

2 

23 
 2 

   

4. Aktivitas kreatif 

menggambar, 

menulis, melukis, 

mendesain 

7 

26 
4 3 

   
5. Ketika berbicara 

temponya cepat 
1  1 

 

Gaya 

belajar 

Audio 

Belajar 

dengan 

cara 

mendengar 

1. Perhatiannya 

mudah terpecah 
27 14 2 

   

2. Belajar dengan 

cara 

mendengarkan 

8 

12 

 

13 

3 

   

3. Menggerakkan 

bibir/atau 

bersuara ketika 

membaca 

9  1 

   

4. Aktivitas kreatif 

bernyanyi, 

bermain music, 

berdebat 

24 

29 
11 3 

   

5. Senang berbicara 

dan suaranya 

berirama 

10  1 

 

Gaya 

Belajar 

Kinesthetik 

Belajar 

dengan 

cara 

bergerak, 

1. Menyentuh orang 

untuk 

mendapatkan 

perhatiannya 

20 

 

21 

 2 



 

 

bekerja, 

menyentuh 

   
2. Belajar dengan 

melakukan 

18 

30 
 2 

   

3. Banyak bergerak 

dan biasanya 

menggunakan 

bahasa non 

verbal 

15  1 

   

4. Aktivitas kreatif: 

Kerajina tangan, 

menari, 

berkebun, 

berolahraga 

16 

25 
 2 

   

5. Ketika berbicara 

temponya lambat 

dan ketika diam 

tidak bisa tenang 

dalam waktu 

yang lama 

17 
19 

28 
3 

JUMLAH 22 8 30 

 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data sudah di validasi oleh peneliti 

sebelumnya, angket gaya belajar telah divalidasi oleh Hamsar dan angket disposisi matematika 

telah divalidasi oleh Ahmad Ivan Farhan. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti 

sebelumnya untuk melihat valid atau tidaknya instrumen yang digunakan melalui uji validitas 

dan uji reliabilitas. 

3.6.2.1 Uji Validitas  

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan instrument. 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

(Sugiono, 2013) Pada penelitian ini digunakan validitas isi (Content Validity). Validitas isi 

dilakukan dengan cara menyusun tes bersumber dari materi dan tujuan pembelajaran. 

Pengujian ini menggunakan korelasi product moment, apabila validitas pada taraf signifikansi 

5% maka butir tersebut dapat dikatakan valid. (Arikunto, 2010) 

Rumus r Product Moment:  



 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√ {𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)2}{𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌)2}

 

Keterangan: 

rxy           = Koefisien korelasi antar variabel X dan variabel Y  

∑ X    = Jumlah skor butir 

∑ Y    = Jumlah Skor Butir 

N        = Banyak Siswa 

∑ XY = Jumlah perkalian X dengan Y 

∑ X2  = Kuadrat dari X  

3.6.2.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. 

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu tes adalah dengan 

menggunakan rumus alpha dan jika r11> rtabel maka tes dikatakan reliabelitas. (Arikunto, 2010) 

Rumus reliabilitas (r11) dan varians total (𝜎𝑡2): 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑𝜎𝑖2

𝜎𝑡2 )    dimana,    𝜎𝑡2 =
∑𝑌2− (∑𝑌)2

𝑛
 

Keterangan: 

r11     = Reliabilitas yang dicari 

∑𝜎𝑡 2  = Jumlah varians skor butir   

𝜎𝑡 2      = Varians total 

n        = Jumlah butir soal 

∑Y2   = Jumlah skor total kuadrat 

(∑Y)2 = jumlah kuadrat dari skor total 

Tabel 3.7 Kriteria Koefisiean Reliabilitas 

Koefisien reliabilitas Kriteria 



 

 

r11 < 0,20 Sangat rendah 

0,20 ≤ r11 < 0,40 Rendah 

0,40 ≤ r11 < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ r11 < 0,90 Tinggi 

0,90 ≤ r11 < 1,00 Sangat Tinggi 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis 

inferensial. Analisis deskriptif yaitu: mean, median, modus, sedangkan analisis inferensial 

menggunakan Analisis Varians yaitu analisis perbedaan terhadap tiga perlakuan. Analisis 

Varians ini menggunakan analisis varians satu arah atauOne Way ANOVA (One Way Analisis 

Of  Varians). 

 

Analisis data angket gaya belajar tentang kecenderungan gaya belajar siswa. langkah 

pertama adalah memberikan skor maksimal = 5 dan skor minimal = 1. Langkah selanjutnya 

yaitu menghitung besarnya persentase gaya belajar siswa (audio, visual, dan kinestetik). 

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya persentase kecenderungan gaya 

belajar yaitu rumus persentase: 

捜 =
𝐹

𝑁
× 100% 

Keterangan: 

P = presentase 

F = frekuensi yang dicari presentasinya 

N = number of cases (jumlah subyek) 

Setelah menghitungan skor maka dilakukan klasifikasi gaya belajar siswa menjadi tiga 

kelompok gaya belajar yaitu gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik, masing-masing gaya 

belajar dihitung jumlah siswanya dan dibandingkan dengan jumlah siswa seluruhnya. Tetapi 

jika terdapat data seorang siswa yang memiliki gaya belajar audio, visual, dan kinestetik yang 



 

 

sama, maka data tersebut diabaikan dalam artian dikeluarkan dari sampel, selanjutnya untuk 

membedakan hasil disposisi matematika siswa SMP Negeri 4 Kendari kelas VII dari tiga 

kelompok siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda digunakan Analisis Varians yang 

dapat diuji dengan menggunakan Statistik uji-F dan dilanjutkan dengan uji One Way ANOVA 

(One way Analisis Of Varians) untuk uji lanjut (Post hoc test) dilakukan uji prasyarat terlebih 

dahulu, jika disebabkan hasil klasifikasi tiga gaya belajar memiliki jumlah siswa yang berbeda.  

Uji prasyarat yang dilakukan adalah uji normalitas dan uji kesamaan varians (uji 

homogenitas). 

3.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui sample yang diteliti berasal dari 

populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorof 

Smirnov, (Pratama, 2016) langkah-langkah dalam pengujian ini sebagai berikut: 

a. Menentukan statistik uji dengan; Thitung = Max │F(x) —S (x)│ 

Keterangan: 

F(x) = fungsi distribusi kumulatif dari suatu distribusi normal 

S(x) = fungsi distribusi kumulatif dari suatu distribusi pengamatan 

b. Menentukan kriteria penolakan 

Jika nilai Thitung W -1, maka H0 ditolak (tabel yang digunakan adalah tabel Kolmogorof  

Smirnov) 

c. Menghitung statistik uji 

Banyaknya parameter pada distribusi normal adalah yang menyatakan nilai rata-rata. 

Untuk menentukan harga F(x) maka nilai harus ditentukan dengan cara: 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖𝑓𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Keterangan: 

�̅� = rata-rata sampel    n  = jumlah sampel yang diambil 



 

 

Xi = nilai pengamatan    fi  = frekuensi 

  

𝑍 =
𝑥 − �̅�

𝑠
 

Keterengan: 

Z = distribusi normal standar 

x = nilai tengah 

�̅� = rata-rata  

𝑠 = standar deviasi dari distribusi 

 Untuk mencari F (x) dengan menggunakan tabel distribusi normal sesuai nilai Z yang 

didapatkan. S (x) diperoleh dari frekuensi kumulatif masing-masing nilai Xi dibagi dengan 

jumlah sampel. 

d. Menetapkan taraf signifikasi = 0,05. 

e. Menentukan daerah penolakan W1- didapatkan dari tabel kolmogorof  smirnov sesuai 

dengan n yang ada dan simpangan baku yang didapatkan. 

f. Membuat kesimpulan  

Membandingkan antara Thitung dengan W1-, jika Thitung < W1- maka gagal tolak H0 dan 

bila nilai Thitung > W1- maka tolak H0. 

Adapun hipotesis yang digunakan dalam pengujian normalitas adalah sebagai berikut: 

H0 : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal 

Kriteria uji dalam pengujian normalitasadalah H0 ditolak jika nilai sig < 0,05 dan H0 

diterima jika sebaliknya. 

  



 

 

3.7.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara tiga gaya belajar 

tersebut. Uji homogenis dari beberapa varians yang digunakan adalah uji Levene. Uji Levene 

merupakan metode pengujian homogenitas varians yang hampir sama dengan uji Bartlet. 

Perbedaan uji Levene dengan uji Bartlet yaitu bahwa data yang diuji dengan uji Levene tidak 

harus berdistribusi normal, namun harus kontinu. (Alif, 2013) 

Pengujian Hipotesis yaitu: 

H0 : 𝜎1
2 =  𝜎2

2 = 𝜎3
2  (varian homogen) 

H1: paling sedikit ada satu 𝜎𝑖
2 yang berbeda dari yang lain (varian tidak  

      homogen)  

Statistik uji:  

𝑊 =
(𝑁 − 𝑘) ∑ 𝑛𝑖  (�̅�𝑖. −𝑍. .̅̅ ̅̅ )2𝑘

𝑖=1

(𝑘 − 1) ∑ ∑ (𝑍𝑖𝑗 − �̅�𝑖.)
2𝑛𝑖

𝑗=1
𝑘
𝑖=𝑘

 

Keterangan: 

 N = jumlah pengamatan 

k = banyaknya kelompok 

Zij = |Yij - �̅�| 

𝑌𝑖.
̅̅̅̅  = rata-rata dari kelompok ke-i 

𝑍𝑖.
̅̅ ̅ = rata-rata dari kelompok Zi. 

𝑍. .̅̅ ̅̅  = rata-rata menyeluru dari Zij 

Kriteria uji:  

Tolak H0  jika W > F(𝛼, k-1, N-k)  

Setelah melakukan uji prasyarat, kemudian mencari perbandingan beberapa rata-rata 

dengan menggunakan rumus Analisis Varians satu arah (one way analysis of variance) 



 

 

dilakukan dengan statistik uji-F. Adapun langkah-langkah standar dalam pengujian Anova satu 

arah adalah sebagai berikut: 

 JK rata-rata   𝐽𝐾𝑅 =  
𝑦2

𝑁
 

Jumlah kuadrat total terkoreksi  𝐽𝐾𝑇 =  Σ Σ𝑖=1 
𝑘 Σ𝑗=1

𝑛 𝑦𝑖𝑗
2 − 𝑅𝑦  

JK error  𝐽𝐾𝐸 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝑃 

Keterangan: 

JKT = jumlah kuadrat total    KT = kuadrat tengah 

JKP = jumlah kuadrat perlakuan   DK = derajat kebebasan 

JKE = jumlah kuadrat error    JK = jumlah kuadrat 

Hasil perhitungan diatas dapat disajikan pada tabel anava dibawah ini: 

Tabel 3.8 Anova Untuk Klasifikasi Satu Arah Model Pengaruh Tetap 

Sumber Variasi 
Derajat 

Kebebasan 
JK KT F 

Diantara Perlakuan 

Kekeliruan 

k-1 

N-k 

JKP 

JKE 

KTP = 
𝐽𝐾𝑃

(𝑘−1)
 

KTE = 
𝐽𝐾𝐸

𝑁−𝑘
 

𝐾𝑇𝑃

𝐾𝑇𝐸
 

Total Terkoreksi N-1 JKT  

 

Kriteria pengujian adalah tolak hipotesis H0 jika nilai statistik penguji  F ≥ Fα, (k-1;N-k).  

Kemudian untuk menguji perbedaan rata-rata, jika H0 ditolak maka dilakukan uji perbedaan 

rata-rata uji lanjut (post hoc test) menggunakan uji Tukey. (Suwanda, 2011)  

  



 

 

Namun, jika data yang diperoleh tidak memenuhi kriteria normalitas dan homogenitas 

data maka analisis inferensial penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Krusskal-

Wallis H. Pengujian hipotesis menggunakan uji Krusskal-Wallis H termasuk dalam statistic 

nonparametric. Analisis ini dilakukan apabila data tidak berdistribusi normal. Uji normalitas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorof-Smirnov. Halistin (2018) 

menuliskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan pengujian dengan uji 

Kruskal Wallis H adalah sebagai berikut: 

1) Berilah jenjang pada nilai-nilai pengamatan untuk k kelompok itu dalam suatu urutan dari 

1 - n. 

2) Tentukan harga R (jumlah jenjang) untuk masing-masing k kelompok itu. 

1) Jika diantara nilai-nilai pengamatan itu yang berangka sama proporsinya besar, harga H 

dihitung dengan rumus:  

𝐻 =  

1
𝑛(𝑛 + 1)

∑
𝑅𝑗

2

𝑛𝑗
− 3(𝑛 + 1)𝑘

𝑗=1

1 −  
𝑇

𝑛3 − 𝑛

 

dimana: T = t3 – t (t adalah banyak observasi-observasi berangka sama dalam serangkaian 

skor berangka sama). 

3) Metode untuk menilai signifikansi harga observasi H bergantung pada ukuran k dan pada 

ukuran masing-masing sampel/ kelompok.  

a) Jika k = 3 dan n1, n2, dan n3 ≤  5, digunakan Tabel N 

b) Untuk kasus-kasus lain digunakan Tabel C. 

 

Kriteria uji: H0 diterima jika nilai sig < 0,05 dan H0 ditolak jika sebaliknya. Jika H0 

ditolak, maka dilanjutkan dengan uji lanjut dengan menggunakan uji Mann Whitney. Halistin 

(2018) menuliskan langkah-langkah pengujian dengan Mann Whitney adalah sebagai berikut: 



 

 

1) Tentukan skor/harga dari n1 dan n2, dimana n1 = banyaknya pengamatan dari kelompok yang 

lebih kecil dan n2 = banyaknya pengamatan dari kelompok yang lebih besar. 

2)  Gabungkan kedua sampel independen dan beri jenjang pada tiap-tiap skornya mulai dari 

skor terkecil sampai skor yang terbesar. Apabila ada dua atau lebih skor yang sama 

digunakan jenjang rata-rata. 

3) Hitunglah jumlah jenjang masing-masing kelompok dan notasikan dengan R1 dan R2. 

4) Kemudian hitung harga U dengan rumus: 

Dari sampel pertama (n1): 

𝑈 = 𝑛1𝑛2 +  
𝑛1(𝑛1 + 1)

2
− 𝑅1 

    Dari sampel pertama (n2): 

𝑈 = 𝑛1𝑛2 +  
𝑛2(_2 + 1)

2
− 𝑅2 

5) Dari dua nilai/harga tersebut yang digunakan adalah harga U yang lebih kecil. Nilai yang 

lebih besar ditandai dengan U’. Untuk memeriksa apakah yang didapatkan itu harga U atau 

U’, perlu dibandingkan dengan 
𝑛1𝑛2

2
. Bila harganya lebih besar dari 

𝑛1𝑛2

2
  berarti harga 

tersebut U’. harga U diperoleh dengan rumus: 𝑈 =  𝑛1𝑛2 + 𝑈′  

6) Penetapan signifikansi harga observasi, tergantung pada besarnya 𝑛2 (sampel yang lebih 

besar):  

a) Bila 𝑛2 ≤ 8, digunakan Tabel 1 

b) Bila 𝑛2 antara 9 dan 20, digunakan Tabel J 

c) Bila 𝑛2 > 20, digunakan Tabel A (Tabel kurve Normal) 

Kriteria pengujian yang digunakan dalam uji Mann-Whitney adalah jika nilai 

propbabilitas (sig.) > 𝛼 = 0,05, maka H0 diterima. Jika sebaliknya, H0 ditolak.  



 

 

 


