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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimentasi dengan jenis eksperimen semu (quasi experimental design), 

karena peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi pada variabel yang 

relevan kecuali variabel yang diteliti. Manipulasi variabel pada penelitian ini 

dilakukan pada variabel bebas yaitu metode pembelajaran Teams Assisted 

Individualization (TAI) pada kelas eksperimen dan metode Time Token pada 

kelas kontrol. Kedua kelompok tersebut diasumsikan sama dengan segi yang 

relevan dan hanya berbeda dalam perlakuan yang diberikan. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Islam Al-Abidin dengan alamat 

Jalan Tarumanegara No. 3, Banyuanyar, Kota Surakarta, Jawa Tengah.  

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 

2017/2018. Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat 

dalam Tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Sebaran Waktu Penelitian 

Nama 

Kegiatan 

September 

2017 

Oktober 

2017 

November 

2017 

Desember 

2017  

Januari – 

Maret 2018  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Persiapan: 

judul, ijin 

riset, 

proposal dan 

instrumen 

                    

Pelaksanaan: 

uji coba, dan 

pengumpulan 

data 

                    

Analisis data                     

Pelaporan                     

 

C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VIII semester ganjil SMP Islam Al-Abidin tahun ajaran 

2017/2018 yang berjumlah siswa yang terdiri dari 7 kelas dengan 

rincian seperti terlihat pada Tabel 3.2 
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Tabel 3.2 Populasi Penelitian  

KELAS  JUMLAH SISWA  

A (Al-Fatih) 32 orang 

B (Usamah) 31 orang 

C (Al-Ayyubi)  32 orang  

D (Khalid) 33 orang 

E (Ummu Kultsum) 29 orang 

F (Aisyah) 30 orang 

G (Hafshah) 33 orang 

Jumlah  220 orang  

 

2. Sampel 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel siswa dari dua 

kelas, yaitu siswa kelas F (Aisyah) sebagai kelas eksperimen yang 

menggunakan metode pembelajaran Teams Assisted Individualization 

(TAI) dan siswa kelas G (Hafshah) sebagai kelas kontrol yang 

menggunakan metode pembelajaran Time Token. 

3. Sampling  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cluster 

random sampling, di mana sebelum diberikan perlakuan, perlu 

diperhatikan dahulu apakah kedua kelas tersebut dalam keadaan 

seimbang. Uji keseimbangan dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan rata-rata pada kedua sampel.  

D. Definisi Operasional Variabel  

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat.  

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran 

Teams Assisted Individualization (TAI) dan Time Token serta 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 
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a. Metode Pembelajaran  

1) Definisi operasional  

Metode pembelajaran yang berisi prosedur, urutan dan 

langkah-langkah atau cara yang digunakan guru atau siswa 

dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

2) Indikator  

Pemberian metode pembelajaran Teams Assisted 

Individualization (TAI) untuk kelas eksperimen dan metode 

Time Token untuk kelas kontrol. 

3) Skala pengukuran  

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala nominal.  

4) Simbol: Ai, dimana i = 1,2  

b. Kemampuan komunikasi matematis siswa  

1) Definisi Operasional  

Kemampuan komunikasi matematis siswa merupakan 

kemampuan dalam matematika meliputi kemampuan 

menjelaskan, menggambarkan, dan mengkomunikasikan 

materi yang telah dipelajari.  

2) Indikator  

Nilai tes komunikasi, meliputi: menghubungkan benda 

nyata/gambar/diagram ke dalam ide matematika, menjelaskan 

ide/situasi secara lisan atau tertulis dengan benda 

nyata/gambar/grafik dan aljabar, menyatakan peristiwa sehari-

hari dalam bahasa matematika, mendengarkan/diskusi/dan 

menulis tentang matematika, membaca dengan pemahaman 

suatu presentasi matematika tertulis, menyusun pertanyaan 

yang relevan dari masalah yang diberikan, menyusun pendapat 

mengenai masalah matematika yang diberikan. 
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3) Skala Pengukuran  

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval 

yang diubah menjadi skala nominal dalam tiga kategori yaitu 

tinggi, sedang dan rendah. 

Kategori Tinggi  : 𝑋 ≥ �̅� +  
1

2
𝑆𝐷 

Kategori Sedang : �̅� −  
1

2
𝑆𝐷 < 𝑋 < �̅� +

1

2
𝑆𝐷 

Kategori Rendah : 𝑋 ≤ �̅� −
1

2
𝑆𝐷 

4) Simbol: Bj, dimana j = 1,2,3  

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

matematika. 

a. Definisi operasional  

Hasil belajar matematika adalah nilai yang diperoleh peserta 

didik setelah melakukan interaksi belajar matematika.  

b. Indikator  

Indikator dalam variabel terikat adalah nilai tes hasil belajar. 

c. Skala pengukuran  

Skala pengukuran yang digunakan adalah nominal. 

d. Simbol: Ai Bj, i = 1,2, j = 1,2,3 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengambilan Data 

a. Metode Tes 

 Tes ini dibuat peneliti berupa soal uraian. Dalam penelitian 

ini metode tes digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

hasil belajar matematika dan kemampuan komunikasi matematis 

siswa.  

b. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

daftar nama siswa kelas VIII yang dijadikan sampel, daftar nilai 
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Ulangan Harian terakhir siswa kelas VIII SMP Islam Al-Abidin, 

proses kegiatan dan hasil penelitian yang dilakukan.  

2. Instrumen Penelitian  

a. Penyusunan instrumen 

1) Tes  

Bentuk soal tes adalah uraian. Langkah-langkah 

membuat tes:  

a) Menyusun materi yang digunakan. 

b) Membuat kisi-kisi soal, 

c) Menyusun soal,  

d) Mengadakan uji coba tes. 

b. Uji Coba Instrumen 

1) Uji Coba Tes 

a) Uji Validitas Tes 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013: 173). 

Dalam pengujian validitas ini menggunakan rumus 

korelasi Product Moment (Lestari & Yudhanegara, 2015: 

193), sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

√(𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2)(𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)
 

  Keterangan:  

𝑟𝑋𝑌 = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N  = Banyak siswa  

X  = Skor item 

Y  = Skor total  

X2 = Kuadrat skor instrumen A 

Y2 = Kuadrat skor instrumen B 
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Kriteria uji validitas adalah jika 𝑟𝑥𝑦 yang diperoleh dari 

hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan r
tabel 

product moment dengan taraf signifikansi 5%. Apabila 𝑟𝑥𝑦> 

r
tabel 

maka soal instrumen tersebut valid. 

b) Uji Reliabilitas Tes 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara 

mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang 

diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis 

dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. 

(Sugiyono, 2010: 359). Pengujian reliabilitas instrumen 

dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronsbach 

(Lestari & Yudhanegara, 2015: 206), sebagai berikut:  

𝐫 = (
𝐧

(𝐧 − 𝟏)
) (𝟏 −

∑𝒔𝒊
𝟐

𝒔𝒕
𝟐

) 

Keterangan: 

r  = koefisien reliabelitas 

n = banyaknya butir soal instrumen 

𝑠𝑡
2 = variansi total, dengan 𝑠𝑡

2 =  
∑𝑋2− 

(∑ 𝑋)2

𝑛

𝑛−1
 

𝑠𝑖
2 = variansi skor butir soal ke-i, 𝑠𝑖

2 =  
∑𝑋2− 

(∑ 𝑋)2

𝑛

𝑛−1
 untuk 

n≤30 

Kriteria koefisien korelasi reliabilitas tes dapat dilihat 

pada Tabel 3.3 berikut: 
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    Tabel 3.3 Koefisien Korelasi Reliabilitas Tes  

Koefisien korelasi  Korelasi Interpretasi reliabilitas  

0.90 ≤ r ≤ 1.00 Sangat tinggi  Sangat tetap/sangat baik 

0.70 ≤ r < 0.90 Tinggi Tetap/baik 

0.40 ≤ r < 0.70 Sedang  Cukup tetap/cukup baik 

0.20 ≤ r < 0.40 Rendah  Tidak tetap/buruk  

           r > 0.20  Sangat rendah  Sangat tidak tetap/sangat 

buruk  

   

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat penting 

dalam kegiatan penelitian, analisis data yang benar dan tepat akan 

menghasilkan kesimpulan yang benar. Analisis data yang dilakukan yaitu:  

1. Uji Keseimbangan Kemampuan Awal 

Uji ini digunakan untuk mengetahui kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol tidak ada perbedaan kemampuan awal yang 

signifikan. Untuk menguji keseimbangan sampel digunakan uji t 

(Budiyono, 2009: 151). Langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 (Kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

kemampuan awal yang sama) 

H1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (Kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

kemampuan awal yang tidak sama) 

b. Taraf Signifikan α=5% 

c. Statistik Uji 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑆𝑝√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

~𝑡(𝑛1 + 𝑛2 − 2) 

Dengan:  

𝑆𝑝2 =
(𝑛1 − 1)𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
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Keterangan: 

�̅�1 = rata-rata nilai kelas eksperimen 

�̅�2 = rata-rata nilai kelas kontrol 

𝑆1
2
 = variansi kelas eksperimen 

𝑆2
2
 = variansi kelas kontrol 

𝑛1 = banyaknya siswa kelas eksperimen 

𝑛2 = banyaknya siswa kelas kontrol 

d. Daerah Kritis 

𝐷𝐾 = {𝑡|𝑡𝛼

2
; 𝑛1 + 𝑛2 − 2} 

e. Keputusan Uji 

𝐻0 ditolak jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ∈ 𝐷𝐾 

2. Uji Prasyarat Analisis  

Uji prasarat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data 

yang diperoleh dari hasil penelitian berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji 

Lilliefors (Budiyono, 2009: 170), sebagai berikut: 

1) Hipotesis  

𝐻0 = sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1= sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal 

2) Taraf signifikansi: α = 5% 

3) Statistika uji 

𝐿 = 𝑀𝑎𝑘𝑠 |𝐹(𝑍𝑖) −  𝑆(𝑍𝑖)| 

Dengan: 

𝐹(𝑍𝑖) = P (Z≤ Zi) dengan z~ N (0,1) 

𝑆(𝑍𝑖) = proporsi cacah (Z ≤ Zi), terdapat seluruh cacah Zi 

𝑆  = standar deviasi atau simpangan baku 
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Zi= Skor Standar dengan 𝑍𝑖 =
( 𝑋𝑖− �̅� )

𝑆
 

4) Daerah kritis 

DK = (L maks ≥ | L maks ≥ Lα,n) harga lain dapat diperoleh 

dari tabel liliofors pada tingkat signifikan α dengan derajat 

kebebasan (n = ukuran sampel) 

5) Keputusan 

H0 ditolak jika L ∈ DK. H0 diterima jika ∉DK 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sampel-

sampel tersebut berasal dari populasi yang homogen atau tidak. 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi penelitian 

mempunyai variansi yang sama atau tidak. Dalam penelitian ini 

uji homogenitas yang digunakan adalah metode Bartlett dengan 

statistik uji Chi Kuadrat (Budiyono, 2009: 174), sebagai berikut: 

1) Hipotesis  

𝐻0: 𝜎1
2= 𝜎2

2 (sampel berasal dari populasi yang homogen) 

𝐻1: 𝜎1
2≠ 𝜎2

2(sampel berasal dari populasi yang non 

homogen) 

2) Taraf signifikansi: α = 5% 

3) Statistika uji 

𝑥2 =  
2.203

𝑐
(𝑓 log 𝑅𝐾𝐺 −  ∑ 𝑓𝑗 log 𝑠𝑗

2) 

Dengan: 

𝑥2~𝑥2( 𝑘 − 1) 

 

k = banyaknya populasi = banyaknya sampel 

f = derajat kebebasan untuk RKG = N – k 

𝑓𝑗 = derajat kebebasan untuk 𝑠𝑗
2 = nj – 1; 𝑗 = 1,2,...,k 

𝑁 =banyaknya seluruh nilai (ukuran) 
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nj= banyaknya nilai (ukuran) sampai ke-j = ukuran sampel 

ke-j 

𝑐 = 1 +  
1

3(𝑘 − 1)
(∑

1

𝑓𝑗
−

1

𝑓
) 

RKG = rerataan kuadrat galat = 
∑ 𝑆𝑆𝑗

∑ 𝑓𝑗
 

𝑆𝑆𝑗 =  ∑ 𝑥𝑗
2 −  

(∑ 𝑥𝑗)
2

𝑛𝑗
= (𝑛𝑗 − 1) 𝑠𝑗

2 

4) Daerah kritik 

DK = {𝑋2| 𝑋2 ≥ 𝑋2𝛼, 𝑘 − 1} 

5) Keputusan uji 

𝐻0 ditolak jika 𝑋2 ∈ 𝐷𝐾 

c. Uji Analisis  

Penelitian ini menggunakan analisis variansi dua jalan dengan 

sel tak sama (Budiyono, 2009: 207). Pengukuran dengan analisis 

variansi dua jalan digunakan untuk menguji perbedaan pengaruh 

antara dua variabel bebas yaitu metode pembelajaran (A) dengan 

kemampuan komunikasi matematis siswa (B) dan menguji 

interaksi antara dua variabel bebas tersebut terhadap hasil belajar 

matematis. 

1) Model untuk data populasi pada analisis variansi dua jalan sel 

tak sama adalah sebagai berikut. 

𝑋𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑘 

Keterangan: 

𝑋𝑖𝑗𝑘  = data ke-k pada baris ke-i dan kolom ke-j 

𝜇  = rerata dari seluruh data 

𝛼𝑖  = 𝜇𝑖 − 𝜇= efek baris ke-i pada variabel terikat 

𝛽𝑗  = 𝜇𝑗 − 𝜇 =efek kolom ke-j pada variabel terikat 
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(𝛼𝛽)𝑖𝑗 = 𝜇𝑖𝑗 − (𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗) = interaksi baris ke-i 

dan kolom ke-j pada variabel terikat 

𝜀𝑖𝑗𝑘  = deviasi data 𝑋𝑖𝑗𝑘 terhadap rerata populasinya 

(𝜇𝑖𝑗) yang berdistribusi normal dengan rerata 0 

𝑖 = 1, 2; 1 = pembelajaran dengan metode TAI 

2 = pembelajaran dengan metode Time Token  

𝑗 = 1, 2, 3; 1 = Kemampuan komunikasi tinggi 

2 = Kemampuan komunikasi sedang 

3 = Kemampuan komunikasi rendah 

𝑘 =1, 2, 3, …., n 

2) Prosedur dalam pengujian analisis variansi dua jalan 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan 

analisis variansi dua jalan. Pengujian dengan analisis variansi 

dua jalan adalah sebagai berikut (Budiyono, 2009: 232-234): 

a) Hipotesis  

H0A: αi = 0, untuk setiap i = 1, 2, 3, ..., p (tidak ada 

pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar 

siswa) 

A1
H : αi ≠ 0, paling sedikit ada satu αi (ada pengaruh metode 

pembelajaran terhadap hasil belajar siswa) 

B0
H : βi = 0, untuk setiap i = 1, 2, 3, ..., q (tidak ada 

pengaruh kemampuan komunikasi matematis terhadap 

hasil belajar siswa) 

B1
H : βi ≠ 0, paling sedikit ada satu βi (ada pengaruh 

kemampuan komunikasi matematis terhadap hasil 

belajar siswa) 
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AB0
H : (αβ)ij = 0, untuk setiap i = 1, 2, 3, ..., p dan j = 1, 2, 

3,.. q (tidak ada interaksi metode pembelajaran dan 

kemampuan komunikasi matematis terhadap hasil 

belajar siswa) 

AB1
H : (αβ)ij ≠ 0, paling sedikit ada satu (αβ)ij (ada interaksi 

metode pembelajaran dan kemampuan komunikasi 

matematis terhadap hasil belajar siswa) 

b) Komputasi  

Pada analisis dua jalur dengan sel tak sama 

didefinisikan notasi-notasi sebagai berikut: 

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

banyaknya data amatan pada sel ij = frekuensi sel ij 

𝑛𝑖𝑗̅̅ ̅̅  = rataan harmonik frekunensi seluruh sel = 
𝑝𝑞

∑
1

𝑛𝑖𝑗
𝑖𝑗

 

𝑁    =  ∑ 𝑛𝑖𝑗 = 𝑖𝑗 banyaknya seluruh data amatan 

𝑆𝑆𝑖𝑗 = ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘
2 −  

(∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑘 )
2

𝑛𝑖𝑗
𝑘  = jumlah kuadrat deviasi data 

amatan ke-ij 

𝐴𝐵𝑖𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅  = rataan pada sel ij 

𝐴𝑖 =  ∑ 𝐴𝐵𝑖𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑖  = jumlah rataan pada baris ke-i 

𝐵𝑖 =  ∑ 𝐴𝐵𝑖𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑖 = jumlah rataan pada kolom ke-j 

𝐺 =  ∑ 𝐴𝐵𝑖𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑖𝑗  = jumlah rataan semua sel. 

1) Besaran-besaran 

(1) = 
𝐺2

𝑝𝑞
 

(2) = ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑗𝑖,𝑗  

(3) = ∑
𝐴𝑖

2

𝑞
 

(4) = ∑
𝐵𝑗

2

𝑝
 

(5) = ∑
AB

2

𝑞
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2) Jumlah kuadrat  

JKA  = n h {(3) – (1)} 

JKB  = n h {(4) – (1)} 

JKAB = n h {(1) + (5) – (3) –(4)} 

JKG  = (2) 

JKT  = JKA + JKB + JKAB + JKG 

3) Derajat kebebasan 

dkA  = p – 1 

dkAB  = (p – 1) (q – 1) 

dkT  = N – 1 

dkB  = q – 1 

dkG  = N – pq 

4) Rerata Kuadrat 

RKA   = 
𝐽𝐾𝐴

𝑑𝑘𝐴
 

RKAB   = 
𝐽𝐾𝐴𝐵

𝑑𝑘𝐴𝐵
 

RKB  = 
𝐽𝐾𝐵

𝑑𝑘𝐵
 

RKG    = 
𝐽𝐾𝐺

𝑑𝑘𝐺
 

5) Statistik Uji 

Fa = 
𝑅𝐾𝐴

𝑅𝐾𝐺
 

Fb = 
𝑅𝐾𝐵

𝑅𝐾𝐺
 

Fab = 
𝑅𝐾𝐴𝐵

𝑅𝐾𝐺
 

6) Daerah Kritis 

Fa adalah DK = {F | F > Fα; p-1; N-pq} 

Fb adalah DK = {F | F > Fα; q-1; N-pq} 

Fab adalah DK = {F | F > Fα; (p-1) (q-1); N-pq} 

7) Keputusan Uji 

H0 ditolak apabila Fa > Fα; p-1: N-pq 

H0 ditolak apabila Fb > Fα; q-1; N-pq 
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H0 ditolak apabila Fab > Fα; (p-1) (q-1); N-pq   

8) Tabel Anava 

Tata letak data analisis variansi dua jalan  

 B1 B2 B3 

A1 A1B1 A1 B2 A1 B3 

A2 A2 B1 A2 B2 A2 B3 

 

Keterangan:  

A: Metode pembelajaran 

B: Kemampuan komunikasi matematis  

A1: Metode pembelajaran Teams Assisted Individualization  

A2: Metode pembelajaran Time Token  

B1: Tingkat kemampuan komunikasi matematis tinggi  

B2: Tingkat kemampuan komunikasi matematis sedang  

B3: Tingkat kemampuan komunikasi matematis rendah 

A1B1: Hasil tes dengan metode pembelajaran TAI untuk 

tingkat kemampuan komunikasi matematis tinggi  

A1B2: Hasil tes dengan metode pembelajaran TAI untuk 

tingkat kemampuan komunikasi matematis sedang 

A1B3: Hasil tes dengan metode pembelajaran TAI untuk 

tingkat kemampuan komunikasi matematis rendah 

A2B1: Hasil tes dengan metode pembelajaran Time Token 

untuk tingkat kemampuan komunikasi matematis tinggi  

A2B2: Hasil tes dengan metode pembelajaran Time Token 

untuk tingkat kemampuan komunikasi matematis 

sedang 

A 

 

B 
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A2B3: Hasil tes dengan metode pembelajaran Time Token 

untuk tingkat kemampuan komunikasi matematis 

rendah 

9) Rangkuman Analisis 

Tabel 3.4 Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

sumber JK Dk RK Fobs Fα P 

A 

(baris) 

JKA p-1 RKA Fa F* < α atau > α 

B 

(kolom) 

JKB q-1 RKB Fb F* < α atau > α 

Interaksi 

(AB) 

JKAB (p-1) (q-

1) 

RKAB Fab F* < α atau > α 

Galat JKG N-pq RKG    

Total JKT N-1     

 

d. Uji Komparasi Ganda  

Apabila analisis variansi pada suatu penelitian H0 ditolak, 

maka perlu dilakukan uji pasca anava yaitu dengan metode 

Scheffe’. Metode Scheffe untuk analisis variansi dua jalan 

mempunyai langkah yang sama dengan komparasi ganda anava 

satu jalan, namun pada analisis variansi dua jalan terdapat empat 

macam komparasi (Budiyono, 2009: 216), antara lain:  

1) Komparasi rerata antar baris 

Yang diujikan pada hipotesis nol pada komparasi rerata 

antara lain: 

H0: μi = μj 

Uji scheffe yang dilakukan pada komparasi rerata antar baris 

yaitu: 

Fi. –j. = 
( Xi − X 𝑗  )2

𝑅𝐾𝐺 (
1

𝑛𝑖
+ 

1

𝑛𝑗
)
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Dimana:  

Fi. –j.  = nilai Fobs pada pembandingan baris ke-i dan baris ke-

j 

x i = rerata pada baris ke-i 

x j = rerata pada kolom ke-j 

RKG  = rerata kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan 

anava 

ni  = ukuran sampel baris ke-i 

nj  = ukuran sampel baris ke-j 

Daerah kritis: DK = {F | F > (p-1) Fα; p-1, N-pq} 

2) Komparasi rerata antar kolom 

H0: μi = μj 

Uji scheffe’ untuk komperasi rerata antar kolom  

Fi. –j. = 
( Xi − X 𝑗  )2

𝑅𝐾𝐺 (
1

𝑛𝑖
+ 

1

𝑛𝑗
)
 

Dimana:  

Fi. –j.  = nilai Fobs pada pembandingan baris ke-i dan baris ke-

j 

x i = rerata pada baris ke-i 

x j = rerata pada kolom ke-j 

RKG  = rerata kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan 

anava 

ni  = ukuran sampel baris ke-i 

nj  = ukuran sampel baris ke-j 

Daerah kritis: DK = {F | F > (q-1) Fα; q-1, N-pq} 

3) Komparasi Rerata antar sel pada kolom yang sama 

H0: μij = μkj 

Uji scheffe’ untuk komperasi antar sel pada kolom yang sama  

Fij. –kj. = 
( X 𝑖𝑗− X 𝑘𝑗  )2

𝑅𝐾𝐺 (
1

𝑛𝑖𝑗
+ 

1

𝑛𝑘𝑗
)
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Dimana:  

Fij –kj.  = nilai Fobs pada pembandingan rerata pada sel ij dan 

rerata pada sel kj 

x ij = rerata pada sel ij 

x kj = rerata pada sel kj 

RKG  = rerata kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan 

anava 

nij = ukuran sel ij 

nkj  = ukuran sel kj 

Daerah kritis: DK = {F | F > (pq-1) Fα; pq-1, N-pq} 

4) Komparasi Rerata Antar Sel pada Baris yang Sama 

H0: μij = μik 

Uji scheffe’ untuk komperasi antar sel pada kolom yang sama  

Fij. –ik. = 
( X 𝑖𝑗− X 𝑖𝑘)2

𝑅𝐾𝐺 (
1

𝑛𝑖𝑗
+ 

1

𝑛𝑖𝑘
)

 

Dimana:  

Fij –ik.  = nilai Fobs pada pembandingan rerata pada sel ij dan 

rerata pada sel ik 

x ij = rerata pada sel ij 

x ik = rerata pada sel ik 

RKG  = rerata kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan 

anava 

nij = ukuran sel ij 

nik  = ukuran sel ik 

Daerah kritis: DK = {F | F > (pq-1) Fα; pq-1, N-pq} 

     


