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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya yaitu penelitian 

kuantitatif. Menurut Sutama (2015: 43) penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang berkaitan erat dengan teknik-teknik survai sosial termasuk 

wawancara terstruktur dan kuesioner yang tersusun, eksperimen, observasi 

terstruktur, analisis isi, analisis statistik formal dan masih banyak lagi. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen dengan desain 

penelitian yaitu quasi experiment. Menurut Sutama (2015; 57) desain quasi 

experiment merupakan  pengembangan dari eksperimental sejati. Desain 

penelitian ini menyertakan kelompok kontrol, walaupun tidak dapat berfungsi 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang dapat mempengaruhi 

kelangsungan eksperimen. Pada penelitian ini variabel dependent yaitu hasil 

belajar matematika (Y) dengan jenis datanya interval. Variabel independent, 

yaitu model pembelajaran Discovery Learning berbasis Numbered Head 

Together (X1.1) dan konvensional (X.1.2) dengan jenis datanya nominal dan 

komunikasi matematika siswa (X2) dengan jenis datanya interval yang 

kemudian diubah ke nominal.  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua kelas, yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen merupakan kelompok siswa 

yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran Discovery Learning 

berbasis Numbered Head Together dan kelas kontrol yang diberi perlakuan 

dengan model pembelajaran konvensional. 

Sebelum dilaksanakan penelitian, peneliti menguji kesamaan rata-rata 

kemampuan awal siswa pada kelas kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menggunakan analisis variansi satu jalan dengan sel tak sama. Pada akhir 

eksperimen, peneliti mengukur hasil belajar matematika siswa pada dua 

kelompok tersebut dengan instrumen yang sama. Selanjutnya, hasil belajar 
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matematika siswa dianalisis menggunakan analisis variansi dua jalan dengan 

sel tak sama. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sawit pada siswa kelas 

VII tahun ajaran 2016/ 2017 yang berlokasi di Desa Karangduren, 

Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos. 

57374 Telp. (0271) 5898526. Jumlah rombongan kelas belajar 20 kelas 

dengan rincian kelas VII 6 kelas, kelas VIII 7 kelas, dan kelas IX 7 kelas.  

Waktu penelitian dilaksanakan dalam waktu 7 bulan yaitu pada bulan 

September 2016 hingga bulan Maret 2017. Persiapan penelitian dilakukan 

pada Minggu pertama bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan minggu 

pertama bulan Maret tahun 2016. Adapun rincian jadawal selengkapnya 

ditunjukkan pada tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian 

No Kegiatan Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar 

1. Survei awal        

2. Pengajuan judul        

3. Penyusunan proposal        

4. Revisi proposal        

5. Persiapan penelitian        

6. Penelitian        

7. Analisis Data        

8. Pelaporan        

 

C. Populasi, Sampel, dan Sampling 

1. Populasi 

  Populasi yang menjadi dasar sampel adalah sekelompok subjek yang 

menjadi sumber penarikan sampel yang digunakan untuk pengukuran 

statistik (Sutama, 2015: 98). Populasi pada penelitian ini yaitu yaitu 

sebanyak 144 siswa kelas VII Tahun Ajaran 2016/ 2017 yang terdiri dari 6 

kelas yaitu VIIA, VIIB, VIIC, VIID, VIIE, dan VIIF. 
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2. Sampel  

Sampel (sample) adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh suatu populasi (Sutama, 2015: 97). Sampel pada penelitian 

ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas VII F sebagai kelas eksperimen dan 

kelas VII D sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen diberi perlakuan 

dengan model pembelajaran Discovery Learning berbasis Numbered Head 

Together dan kelas kontrol diberi perlakuan dengan model pembelajaran 

konvensional. 

3. Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

cluster random sampling. Menurut Purwanto (2008: 254) teknik cluster 

random sampling digunakan apabila populasinya berkluster. Cluster 

random sampling yaitu cara pengambilan sampel dimana populasi dibagi 

dulu atas kelompok berdasarkan area atau cluster kemudian beberapa 

cluster dipilih secara acak sebagai sampel penelitian. Pada penelitian ini, 

peneliti mengambil dua cluster sebagai sampel penelitian.  

Sebelum diberikan perlakuan, yaitu praktik pengajaran baik dikelas 

eksperimen maupun kelas kontrol, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa 

kedua kelompok dalam keadaan seimbang kemampuannya. Uji 

keseimbangan dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

(eksperimen dan kontrol) dalam keadaan seimbang atau tidak. Budiyono 

(2009: 195) menjelaskan bahwa statistik uji yang digunakan dalam uji 

keseimbangan yaitu menggunakan uji t dengan langkah pengujian sebagai 

berikut. 

a. Hipotesis  

H0 :  1 =  2 (Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

mempunyai kemampuan matematika yang seimbang sebelum 

perlakuan) 

H1 :  1    2 (Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

mempunyai kemampuan matematika yang  tidak seimbang sebelum 

perlakuan) 
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b. Taraf signifikasi      

c. Statistik uji 

t = 
( ̅   ̅ )

  √
 

  
 
 

  

 

Dengan: 

  
 
 = 

(    )  
   (    )  

 

         
 

Dimana: t = t  (       ) 

Keterangan: 

 ̅  = rata-rata nilai kelas eksperimen 

 ̅  = rata-rata nilai kelas kontrol 

  
  = variansi kelas eksperimen 

  
  = variansi kelas kontrol 

 1 = jumlah siswa kelas eksperimen 

 2 = jumlah siswa kelas kontrol 

d. Daerah kritik 

DK = {      
 
        } 

e. Keputusan uji 

H0 = ditolak jika t   DK 

(Budiyono, 2009: 157) 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel dependen 

 Variabel dependen pada penelitian ini yaitu hasil belajar matematika. 

a. Hasil belajar matematika merupakan tolak ukur atau patokan yang 

menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam mengetahui dan 

memahami suatu materi pelajaran matematika setelah mengalami 

pengalaman belajar yang dapat diukur melalui tes. 

b. Indikator yang digunakan yaitu nilai hasil belajar matematika  pada 

materi himpunan KD 4.1 (Memahami pengertian dan notasi himpunan, 

serta penyajiannya) dan KD 4.2 (Memahami konsep himpunan bagian). 
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c. Skala pengukuran: interval. 

d. Simbol:      

2. Variabel independen 

Variabel independen pada penelitian ini yaitu model pembelajaran dan 

komunikasi matematika. 

a. Model pembelajaran  

 Model pembelajaran dalam adalah suatu perencanaan atau suatu pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu. 

1) Model pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

Discovery Learning berbasisi Numbered Head Together dan 

konvensional. 

2) Indikator yang digunakan yaitu perlakuan yang berbeda pada kelas 

eksperimen yaitu dengan model pembelajaran Discovery Learning 

berbasisi Numbered Head Together dan pada kelas kontrol yaitu 

dengan model pembelajaran konvensional (ceramah). 

3) Skala pengukuran: nominal. 

4) Simbol :    dimana       

b. Komunikasi matematika 

1) Komunikasi matematika yaitu kemampuan untuk berkomunikasi 

yang meliputi kegiatan penggunaan keahlian menulis, menyimak, 

menelaah, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide, simbol, 

istilah, serta informasi matematika yang diamati melalui proses 

bercakap, menjelaskan, menggambarkan, mendengar, menanyakan, 

klarifikasi, bekerja sama , menulis, dan presentasi. 

2) Indikator komunikasi matematika yang digunakan yaitu nilai angket, 

yang meliputi: 

a)  menjelaskan ide dan situasi secara tulisan, 

b) menyatakan ide-ide matematika untuk menyelesaikan 

permasalahan matematika. 

c) menyatakan situasi ke dalam model matematika/  gambar. 



28 
 

d) menggunakan istilah-istilah dan notasi-notasi matematika, 

e) merepresentasikan objek-objek nyata dalam gambar, diagram, 

atau model matematika. 

3) Skala pengukuran: interval yang kemudian diubah ke nominal. 

4) Simbol :    dimana      ,3 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket, tes, 

dan dokumentasi. 

a. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang berisi serangkaian 

pernyataan yang akan dijawab oleh responden mengenai kondisi 

kehidupan, keyakinan atau sikap mereka (Sutama, 2015: 94). Angket 

dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

komunikasi matematika siswa yang bertujuan untuk mengetahui 

tingkat komunikasi matematika siswa. 

b. Tes 

Tes adalah suatu bentuk pemberian tugas atau pertanyaan yang 

harus dikerjakan oleh siswa yang sedang diberi tes (Suwandi, 2011: 

47). Tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar 

matematika siswa SMP Negeri 2 Sawit. Tes diberikan dalam bentuk 

soal uraian setelah mendapatkan perlakuan model pembelajaran 

Discovery Learning berbasis Numbered Head Together dan 

konvensional. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan  data dengan cara 

mengambil data  dari dokumen-dokumen yang telah ada. Metode ini 

digunakan untuk mengetahui data awal siswa guna uji keseimbangan 

kemampuan awal. Pada penelitian ini, data awal yang digunakan 

yaitu nilai Ulangan Akhir Semester (UAS) pada semester gasal. 
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2. Instrumen pengumpulan data 

Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini yaitu angket, tes, 

dan dokumentasi. Penyusunan masing-masing instrumen diuraikan 

singkat sebagai berikut. 

a. Penyusunan instrumen penelitian 

1) Penyusunan angket  

Langkah-langkah penysusunan angket dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

a) Menentukan indikator. 

b) Menyusun kisi-kisi angket. 

Kisi-kisi angket komunikasi matematika pada penelitian 

ini ditunjukkan pada tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Komunikasi Matematika 

 

 

c) Menyusun angket. 

Item angket komunikasi matematika siswa dibuat 

berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun sebelumnya. 

d) Menentukan cara pemberian skor. 

No Indikator No Item Jumlah 

1. 
Menyatakan ide 

matematika secara tulisan. 

1, 7, 8, 9, 14 5 

2. 

Menyatakan ide-ide 

matematika untuk 

menyelesaikan 

permasalahan matematika. 

1, 2, 15, 17, 21 5 

3. 

Menyatakan situasi ke 

dalam model matematika/ 

gambar 

6, 11, 12, 16, 18, 

19, 22, 23, 24 

9 

4. 

Menggunakan istilah-

istilah dan notasi-notasi 

matematika 

4, 13, 25 3 

5. 

Merepresentasikan objek-

objek nyata dalam gambar, 

diagram, atau model 

matematika 

5, 10, 20 3 
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Pemberian skor angket komunikasi matematika pada 

penelitian ini ditunjukkan pada tabel 3.3 berikut. 

  Tabel 3.3 Pedoman Penilaian Angket 

Jenis Pertanyaan Alternatif  Skor 

Pertanyaan (+) Selalu 5 

 Sering 4 

 Kadang-kadang 3 

 Hampir Tidak Pernah 2 

 Tidak Pernah 1 

 

e) Uji coba angket 

Angket komunikasi matematika pada penelitian ini 

diujicobakan pada siswa 30 siswa yang bukan menjadi sampel. 

b. Uji coba instrumen penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes 

dan angket komunikasi matematika.  

1) Penyusunan tes 

Langkah-langkah penyususnan tes dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

a) Menyusun materi yang akan digunakan untuk membuat tes. 

Materi tes pada penelitian ini yaitu himpunan. 

b) Membuat kisi-kisi soal tes. 

Kisi-kisi soal tes pada penelitian ini ditunjukkan pada 

tabel 3.4 berikut. 

   Tabel 3.4 Kisi-kisi Soal Tes 

No Indikator No Item 

1. Menyatakan himpunan 

dengan kata-kata, notasi 

pembentuk himpunan, 

dan mendaftar anggota-

anggotanya. 

1, 2 

2. Menentukan anggota dan 

bukan anggota himpunan 

serta notasinya. 

3 

3. Menentukan banyaknya 

anggota himpunan. 

4 
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4. Menentukan himpunan 

semesta yang mungkin 

dari suatu himpunan. 

5 

5. Menentukan himpunan 

bagian dari suatu 

himpunan.gambar, 

diagram, atau model 

matematika 

6 

6. Menentukan banyaknya 

himpunan bagian dari 

suatu himpunan. 

6 

 

c) Menyusun soal tes. 

Item soal tes matematika siswa dibuat berdasarkan kisi-

kisi yang telah disusun sebelumnya. 

d) Uji coba tes. 

 Tes diujicobakan pada 30 responden yang bukan menjadi 

sampel yaitu 19 siswa kelas VIIC dan 11 siswa kelas VIIA.  

2) Uji coba angket 

Sebelum dimanfaatkan dalam penelitian angket 

diujicobakan pada 30 responden dalam populasi yang menjadi 

sampel. Uji coba dimanfaatkan untuk menguji validitas item dan 

reliabilitas item. 

a) Validitas item angket 

Uji validitas item angket bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kesahihan suatu angket. Validitas item angket diuji 

dengan rumus Pearson/ Product Moment, yaitu: 

     
 ∑    (∑ )(∑ )

√. ∑    (∑ ) / . ∑   (∑ ) /

 

Keterangan: 

     = koefisien korelasi antara   dan   

∑   = jumlah skor tiap item 

∑   = jumlah skor total item 

   = banyaknya subyek 
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Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. 

Jika            maka item butir soal valid, atau jika     

       maka item butir soal tidak valid. 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 170) 

b) Reliabilitas angket 

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan 

pengkukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

dengan menggunakan alat pengukuran yang sama pula. 

Reliabilitas instrumen angket penelitian diuji menggunakan 

rumus Cronbach’s Alpha ( ) sebagai berikut. 

     .
 

   
/(  

∑  
 

  
 
) 

Keterangan: 

     = reliabilitas instrumen angket 

   = banyaknya butir pertanyaan 

∑  
 
  = jumlah varians item 

  
 
  = varians total 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 170) 

3) Uji coba tes 

Sebelum dimanfaatkan dalam penelitian angket diujicobakan 

pada 30 responden dalam populasi yang menjadi sampel. Uji coba 

dimanfaatkan untuk menguji validitas item, reliabilitas item, dan 

tingkat kesukaran tes. 

a) Validitas tes 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila 

tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur (Arikunto, 

2009: 67). Validitas tes pada penelitian ini menggunakan 

validitas isi. Pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran 
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yang telah diajarkan (Sugiyono, 2009: 129). Tes yang telah 

dibuat lalu dikonsultasikan dengan ahli yaitu dosen dan guru 

matematika. Setelah dikonsultasikan dengan ahli, maka 

selanjutnya diujicobakan dan dianalisis dengan menghitung 

korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total. 

Validitas item tes diuji dengan rumus Pearson/ Product 

Moment, yaitu: 

     
 ∑    (∑ )(∑ )

√. ∑    (∑ ) / . ∑   (∑ ) /

 

Keterangan: 

     = koefisien korelasi antara   dan   

∑   = jumlah skor tiap item 

∑   = jumlah skor total item 

   = banyaknya subyek 

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. 

Jika            maka item butir soal valid, atau jika     

       maka item butir soal tidak valid. 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 170) 

b) Reliabilitas tes 

Reliabilitas merupakan akurasi dan presisi yang 

dihasilkan oleh alat ukur dalam melakukan pengukuran. Alat 

ukur yang reliabel akan memberikan hasil pengukuran yang 

relatif stabil dan konsisten karena pengukurannya 

menghasilkan galat yang minimal. 

Sebuah tes dikatakan reliabel jika seseorang atau 

beberapa orang diuji dengan tes yang sama beberapa kali akan 

menghasilkan skor yang sama pula. Rumus yang digunakan 

yaitu rumus Alpha (Suharsimi Arikunto, 2006: 170) sebagai 

berikut. 
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    .
 

   
/(  

∑  
 

  
 
) 

Keterangan: 

   : reliabilitas yang dicari 

∑  
 
: jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
 
: varians total 

Dalam penelitian ini, instrumen dikatakan reliabel apabila 

        .  

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik statistik dengan uji 

analisis variansi dua jalan. Sebelum dilakukan analisis variansi, dilakukan 

uji prasyarat analisis variansi, yaitu. 

1. Uji prasyarat analisis 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah suatu sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas populasi dilakukan dengan menggunakan metode 

Lilliefors. Uji normalitas data kemampuan awal maupun data hasil 

belajar matematika dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pada kelas 

eksperimen I, kelas eksperimen II, dan kelas kontrol. Budiyono 

(2009: 170) prosedur uji normalitas dengan menggunakan uji 

Lilliefors  sebagai berikut. 

1) Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal 

2) Taraf signifikansi      

3) Statistik uji 

        | (  )  (  )| 
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(    ̅)

 
 

Dengan: 

 (  )   (    )          (   ) 

 (  ): proporsi cacah      terhadap seluruh      *       + 

  : skor responden ke-i 

4) Daerah Kritik (DK)  *    |          +; dengan n ukuran 

sampel 

5) Keputusan uji 

H0 diterima jika Lobs tidak terletak di daerah kritik. 

6) Kesimpulan  

a) Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika 

H0 diterima. 

b) Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

jika H0 ditolak. 

b. Uji homogenitas variansi 

Uji homogenitas variansi bertujuan untuk mengetahui apakah 

populasi penelitian mempunyai variansi yang sama. Uji homogenitas 

variansi data kemampuan awal maupun data hasil belajar 

matematika kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan satu kali 

secara bersamaan. Menurut Budiyono (2009: 174) uji homogenitas 

variansi menggunakan uji Bartlett dengan statistik uji Chi Kuadrat 

dan dilakukan melalui prosedur sebagai berikut. 

1) Hipotesis 

H0:   
    

    
      

  (populasi-populasi homogen) 

H1:tidak semua variansi sama (populasi-populasi tidak homogen) 

2) Taraf signifikasi      

3) Statistik uji 

    
  

     

 
(        ∑       

 ) 

Dengan: 

    
    (   ) 
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  : banyaknya kelompok sampel 

  : banyaknya seluruh nilai (ukuran) 

   : banyaknya nilai (ukuran) sampel ke-j 

        : derajat kebebasan untuk   
            

      ∑   
 
    : derajat kebebasan untuk RKG 

    
 

 (   )
(∑

 

  
 
 

 
) 

    
∑   
∑  

 

    ∑  
  

(∑  )
 

  
 (    )  

  

  
  

   
  

 

4) Daerah Kritik (DK)  {    
 |    

        
 } 

5) Keputusan uji: H0 diterima jika     
  tidak terletak di daerah kritik. 

6) Kesimpulan 

a) Variansi dari populasi homogen jika H0 diterima. 

b) Variansi dari populasi tidak homogen jika H0 ditolak. 

2. Uji analisis 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis variansi dua 

jalur. Budiyono (2009: 229) menjelaskan pengujian hipotesis 

menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Model 

data analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama: 

               (  )        

Keterangan: 

      : data amatan ke-k pada baris ke-i dan kolom ke-j 

   : rata-rata dari seluruh data (rata-rata besar, grand mean) 

    : efek baris ke-i pada variabel terikat 

   : efek kolom ke-j pada variabel terikat 
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(  )
  

  : kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j pada variabel 

terikat. 

      : deviasi data      terhadap rata-rata populasinya ( 
  
) yang 

berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi 1 

(disebut rata-rata galat atau error) 

       

1: model pembelajaran Discovery Learning berbasis Numbered 

Head Together  

2: strategi pembelajaran konvensional 

       

1: komunikasi matematika rendah 

2: komunikasi matematika sedang 

3: komunikasi matematika tinggi 

             

    : cacah data amatan pada setiap sel ij 

Tabel 3.5 Tata Letak Data 

          Komunikasi matematika (B)       

                 

Model Pembelajaran (A) 

Tinggi 

(  ) 

Sedang 

(  ) 

Rendah 

(b3) 

Discovery Learning berbasis NHT 

(  ) 
               

Konvensional (  )                

Sel      memuat:                      

    : cacah observasi pada sel      

Analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama memiliki prosedur 

pengujian sebagai berikut. 

a. Hipotesis  

1)            , untuk setiap       
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(Tidak terdapat perbedaan pengaruh model pembelajaran 

Discovery Learning berbasis Numbered Head Together dan 

Konvensional terhadap hasil belajar matematika) 

      paling sedikit ada satu    yang tidak nol.  

(Terdapat perbedaan pengaruh antara model pembelajaran 

Discovery Learning berbasis Numbered Head Together dan 

Konvensional terhadap hasil belajar matematika). 

2)             , untuk setiap       

(Tidak terdapat perbedaan pengaruh komunikasi matematika 

tinggi, sedang, rendah terhadap hasil belajar matematika) 

      paling sedikit ada satu    yang tidak nol.  

(Terdapat perbedaan pengaruh komunikasi matematika tinggi, 

sedang, rendah terhadap hasil belajar matematika) 

3)         (  )    , untuk setiap       dan         

(Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran Discovery 

Learning berbasis Numbered Head Together dan komunikasi 

matematika terhadap hasil belajar matematika) 

       paling sedikit ada satu (  )
  

 yang tidak nol.  

(Terdapat interaksi antara model pembelajaran Discovery 

Learning berbasis Numbered Head Together dan komunikasi 

matematika terhadap hasil belajar matematika) 

b. Taraf signifikasi      

c. Komputasi 

Analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, didefinisikan dengan 

notasi-notasi sebagai berikut. 

    : ukuran sel ij (sel pada baris ke-i dan kolom ke-j) 

 : cacah data amatan pada sel ij 

 : frekuensi sel ij 

 ̅  : rata-rata harmonik frekuensi seluruh sel 

 ̅  
  

∑    
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   ∑        

     ∑     
 

 
 
(∑      ) 

   
 

  ̅̅ ̅̅    : rata-rata pada sel ij  

  : cacah seluruh data amatan 

     : jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij 

   ∑   ̅̅ ̅̅     : jumlah rata-rata pada baris ke-i 

   ∑   ̅̅ ̅̅     : jumlah rata-rata pada baris ke-j 

  ∑   ̅̅ ̅̅       : jumlah rata-rata semua sel 

Untuk memudahkan perhitungan, didefinisikan besar-besaran (1), 

(2), (3), (4), (5) sebagai berikut. 

(1)  
  

  
 (3)  ∑

  
 

  
 (5)  ∑   ̅̅ ̅̅   

 
    

(2)  ∑        (4)  ∑
  
 

  
 

Pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama terdapat lima 

jumlah kuadrat, yaitu: 

     ̅ ,( )  ( )- 

     ̅ ,( )  ( )- 

      ̅ ,( )  ( )  ( )  ( )- 

    ( ) 

                     

Keterangan: 

    : Jumlah kuadrat baris 

    : Jumlah kuadrat kolom 

    : Jumlah kuadrat interaksi antara baris dan kolom 

    : Jumlah kuadrat galat 

    : Jumlah kuadrat total 

Derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah kuadrat tersebut, 

adalah: 
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     (   )(   )          

         

Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing-masing 

diperoleh rerata kuadrat berikut: 

    
   

   
      

   

   
 

     
    

    
       

   

   
 

d. Statistika uji 

        
   

   
     

   

   
      

    

   
 

e. Daerah Kritis 

Daerah kritis    adalah (   )  { |             } 

Daerah kritis    adalah (   )  { |             } 

Daerah kritis     adalah (    )  { |     (   )(   )     } 

f. Keputusan uji:    ditolak jika         terletak di daerah kritik 

Tabel 3.6 Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Sumber 

Variansi 
JK DK RK F    

Keputusan 
   

Baris (A) JKA p – 1 RKA      
 
            

Kolom 

(B) 
JKB q – 1 RKB      

 
            

Interaksi 

(AB) 
JKAB (p – 1)(q – 1) RKAB        

 
            

Galat (G) JKG N – pq RKG -  -  -  

Total (T) JKT N – 1 -  -  -  -  

3. Uji komparasi ganda 

Uji komparasi ganda merupakan tindak lanjut dari analisis 

variansi. Apabila H0 ditolak maka perlu dilakukan uji komparasi ganda. 

Metode yang digunakan untuk uji komparasi ganda yaitu metode 

Scheffe. Uji ini hanya dilakukan pada variabel bebas yang memiliki 

lebih dari dua kategori, sedangkan untuk variabel bebas yang hanya 

memiliki dua kategori tidak perlu dilakukan uji komparasi ganda. 

Penentuan kategori terbaik dapat dilihat dari rata-rata marginalnya. 

Selain itu, jika tidak ada interaksi antar variabel, maka tidak perlu 
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dilakukan uji komparasi antar sel pada kolom atau baris yang sama. 

Kesimpulan perbandingan rata-rata antar sel mengacu pada kesimpulan 

perbandingan rata-rata marginalnya. Budiyono (2009: 215–217) 

menjelaskan langkah-langkah uji komparasi ganda dengan metode 

scheffe sebagai berikut. 

a. Mengidentifikasi komparasi ganda  

b. Merumuskan hipotesis 

c. Menentukan taraf signifikansi      

d. Mencari harga statistik, yaitu dengan rumus: 

1) Komparasi rata-rata antar baris 

Komparasi rata-rata antar baris dilakukan terhadap data hasil 

belajar matematika pada model pembelajaran Discovery Learning 

berbasis Numbered Head Together dan model konvensional. 

Komparasi rata-rata antar baris dirumuskan sebagai berikut. 

Hipotesis nol yang di uji pada komparasi rata-rata antar baris 

adalah: 

            

Komparasi rata-rata antar baris dirumuskan sebagai berikut. 

       
( ̅    ̅  )

 

   (
 
   
 
 
   
)
 

Keterangan: 

        = Nilai      pada pembanding baris ke-i dan baris ke-j 

 ̅    = Rataan baris ke-i 

 ̅    = Rataan baris ke-j 

     = Rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan    

analisis variansi 

     = Ukuran sampel pada baris ke-i 

     = Ukuran sampel pada baris ke-j 

Daerah Kritik (DK) = {      |       (   )           } 

2) Komparasi rata-rata antar kolom 
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Terdapat tiga kategori untuk variabel komunikasi matematika 

yaitu rendah, sedang dan tinggi, jika H0B ditolak maka tidak perlu 

dilakukan komparasi rata-rata antar kolom. Untuk mengetahui 

gaya kognitif yang lebih baik cukup dengan membandingkan 

besarnya rata-rata marginal dari masing-masing penalaran 

matematika.  Komunikasi matematika yang lebih baik yaitu 

komunikasi matematika yang memiliki rerata marginal lebih 

tinggi. 

Hipotesis nol yang di uji pada komparasi rata-rata kolom adalah: 

            

Komparasi rata-rata antar baris dirumuskan sebagai berikut. 

           
( ̅    ̅  )

 

   (
 
   
 
 
   
)
 

  Keterangan: 

        = Nilai      pada pembanding kolom ke-i dan kolom 

ke-j 

 ̅    = Rataan kolom ke-i 

 ̅    = Rataan kolom ke-j 

     = Rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan  

analisis variansi 

     = Ukuran sampel pada kolom ke-i 

     = Ukuran sampel pada kolom ke-j 

Daerah Kritik (DK) = {      |       (   )           } 

3) Komparasi rata-rata antar sel pada kolom yang sama 

Hipotesis nol yang di uji pada komparasi rata-rata antar kolom 

adalah: 

            

Komparasi rata-rata antar sel pada kolom yang sama dirumuskan 

sebagai berikut. 
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( ̅    ̅  )

 

   (
 
   
 
 
   
)
 

  Keterangan: 

      : nilai      pada pembandingan kolom ke-ij dan kolom ke-kj 

 ̅    : rata-rata pada sel ke-ij 

 ̅   : rata-rata pada sel ke-kj 

    = Ukuran sel ij 

    = Ukuran sel kj 

Daerah Kritik (DK) = {      |       (    )            } 

4) Komparasi rata-rata antar sel dengan baris yang sama 

Hipotesis nol yang di uji pada komparasi rata-rata antar baris 

adalah: 

            

Komparasi rata-rata antar sel dengan baris yang sama dirumuskan 

sebagai berikut. 

       
( ̅    ̅  )

 

   (
 
   
 
 
   
)
 

dengan: 

       : nilai Fhit pada pembandingan kolom ke-ij dan kolom ke-ik 

 ̅   : rata-rata pada sel ij 

 ̅   : rata-rata pada sel ik 

   : rata-rata kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan 

analisis variansi 

    : ukuran sel ij 

    : ukuran sel ik 

Daerah Kritik (DK) = {      |       (    )            } 

5) Menentukan keputusan uji (beda rata-rata) untuk setiap pasang 

komparasi rata-rata. 

6) Menyusun rangkuman analisis (komparasi ganda). 


