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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

 Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya yaitu penelitian 

kuantitatif. Sutama (2015:43) menerangkan bahwa penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang berkaitan erat dengan teknik-teknik survai sosial 

termasuk wawancara terstruktuk dan kuisioner yang tersusun, 

eksperimen, observasi terstruktuk, analisis isi, analisis statistik formal 

dan masih banyak lagi. 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen dengan desain 

penelitian yaitu quasi experiment. Sutama (2015:57) menerangkan 

bahwa 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 strategi 

pembelajaran (A.i) terdiri dariLearning Start with a Question (A.1) dan 

Information search (A.2) dengan jenis datanya nominal dan Motivasi 

Belajar siswa (B.j) dengan  jenis datanya interval yang kemudian diubah 

ke nominal. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta 

pada kelas VII Semester Genap tahun pelajaran 2018/2019 yang 

berlokasi di jalan Flores No.1 Kampung baru, Pasar kliwon, Surakarta, 

Jawa Tengah. 

 Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2018/2019. Adapun rincian penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Jadwal Kegiatan 

Oktober 

2018 

November 

2018 

Desember 

2018 

Januari 

2019 

Februari 

2019 

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

1. Tahap Persiapan 

  

 

                  

a. Mengidentifikasi 

masalah 
√ √ √                  

b. Kajian Teori    √ √ √               

c. Menyusun Proposal dan 

Instrumen 
     √ √ √ √ √           

2. Tahap Pelaksanaan                     

a. Pengumpulan data           √ √ √ √       

b. Tabulasi data              √ √      

c. Analisis data                √ √     

3. Tahap Pelaporan                     

a. Draf Laporan                √ √    

b. Seminar Hasil                 √ √   

c. Laporan 

dan Artikel                  √ √ √ 

 

C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

 Populasi merupakan sekelompok yang menjadi sumber penarikan 

sampel yang digunakan untuk pengukuran statistik (Sutama, 2015:98). 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh suatu populasi (Sutama, 2015:97). Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan dua kelas. Kelas VII Buntuk kelas eksperimen dan VII C 

untuk kelas kontrol. Kelas eksperimen dalam penelitian ini dikenai 

strategi Learning Start With a Question sedangkan kelas kontrol dikenai 

strategi Information Search. 

3. Sampling 

 Sampling adalah pemilihan sejumlah individu tertentu dari populasi 

yang ditentukan, sebagai wakil (representatitf) dari populasi tersebut 

(Sutama, 2015:97). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah Cluster Random Samplingadalah teknik pengambilan sampel yang 
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memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono,2011:82). 

 Sebelum diberikan perlakuan berupa praktik pengajaran, kedua kelas 

baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol harus dipastikan terlebih 

dahulu bahwa keduanya mempunyai kemampuan yang seimbang. Oleh 

karena itu uji keseimbangan yang digunakan adalah dengan menggunakan 

uji t. adapun prosedur uji keseimbangan tersebut, yaitu: 

a. Hipotesis 

H0:𝜇1 =  𝜇2(Kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

kemampuan awal yang sama) 

H1 :𝜇1 ≠  𝜇2(Kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

kemampuan awal yang tidak sama) 

b. Taraf signifikansi (α) = 5% 

c. Statistik uji yang digunakan: 

   t =
(x̄1− x̄2)−d0

𝑆𝑝  √
1

𝑛1
+

1

𝑛2

 

Dengan : 

   Sp2 = 
(𝑛1− 1)𝑆1 

2 +( 𝑛2− 1)𝑆2 
2 

𝑛1+ 𝑛2 −2
 

Keterangan : 

t : t ≈ 𝑡𝑛1+𝑛2−2 

x̄1 = rata-rata nilai Post test kelas eksperimen 

x̄2 = rata-rata nilai Post test kelas kontrol 

𝑆1 
2 = variansi kelas eksperimen 

𝑆2  
2 = variansi kelas kontrol 

𝑛1 = jumlah siswa dari kelas eksperimen 

𝑛2 = jumlah siswa dari kelas control 

𝑑0 = selisih rerata 

 

d. Daerah kritik 

DK = {t|t < −tα 

2
; n1+n2−2 atau t > t 

𝛼

2
; 𝑛1 + 𝑛2 − 2} 
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e. Keputusan uji 

H0 diterima jika −𝑡
𝛼

2
; 𝑛1 + 𝑛2 − 2 < 𝑡 < t 

𝛼

2
; 𝑛1 + 𝑛2 − 2 

f. Kesimpulan 

1) Kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki kemampuan awal 

yang sama jika H0 diterima. 

2) Kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki kemampuan awal 

yang tidak sama jika H0 ditolak. 

 

(Budiyono, 2014: 157-158) 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel bebas (Independent) 

a. Model Pembelajaran   

1) Definisi operasional 

Model pembelajaran merupakan rencana kegiatan pembelajan 

yang didalamnya terdapat penggunaan metode untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan 

yaituLearning Start with a Question dan Information Search. 

2) Indikator  

Indikator yang digunakan adalah pemberian perlakuan yang 

berbeda terhadap dua kelompok sampel yaitu dengan 

modelLearning Start with a Question dan Information Search. 

3) Skala pengukuran 

Skala nominal dengan dua kategori yaitu, kelompok kontrol 

diberi modelLearning Start with a Question dan kelompok 

eksperimen diberi modelInformation Search. 

4) Simbol:  𝐴𝑖 dimana i=1,2 

 

b. Motivasi Belajar 

1) Definisi operasional 
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Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dalam 

diri maupun dari luar siswa ( dengan menciptakan serangkaian 

usaha untuk menyedikan kondisi-kondisi tertentu) yang menjamin 

kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, 

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai. 

2) Indikator 

Indikator yang digunakan yaitu nilai angket motivasi belajar, 

meliputi : 

a) Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

b) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

d) Adanya penghargaan dalam belajar 

e) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

f) Adanya lingkungan belajar yang kondusif 

3) Skala pengukuran 

Mengubah skala interval ke nominal dengan 3 kategori: 

a) Kategori tinggi (T) yaitu, 𝑥 ≥  x̄ + 
1

2
𝑆𝐷 

b) Kategori sedang (S) yaitu, x̄ −  
1

2
𝑆𝐷 < 𝑥 < x̄ +

1

2
𝑆𝐷 

c) Kategori rendah (R) yaitu, x ≤ x̄ −
1

2
𝑆𝐷 

Dengan keterangan sebagai berikut: 

x =  Nilai motivasi belajar setiap responden 

x̄= rata-rata nilai motivasi belajar siswa seluruh sampel 

SD = Standar Deviasi seluruh sampel 

4) Simbol :  𝐵𝑗 dimana j=1,2,3 
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2. Variabel terikat (Dependent) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika. 

a) Definisi operasional 

Hasil belajar merupakan wujud dari pencapaian siswa setelah 

melakukan tindakan yang mencakup aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

b) Indikator 

Indikator yang digunakan adalah hasil post test matematika. 

c) Skala pengukuran  

Skala pengukurannya menggunakan skala interval. 

d) Simbol :𝐴𝑖𝐵𝑗, dimana i=1,2 dan j=1,2,3 

 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ini menggunakan tes, angket dan dokumentasi. 

a. Metode Tes 

 Metode tes digunakan untuk memperoleh skor mengenai hasil belajar 

matematika siswa. Instrumen yang digunakan yaitu berupa soal dalam 

bentuk uraian untuk mendapatkan skor tentang hasil belajar 

matematika siswa. Tes terdiri atas beberapa pertanyaan yang diberikan 

kepada dua kelas sampel setelah mendapatkan perlakuan dengan 

strategi Learning Start with a Question dan Information Search. 

b. Metode Angket 

Metode angket digunakan untuk memperoleh skor motivasi belajar 

matematika siswa. Instrumen yang digunakan yaitu quisioner 

yangberupa pertanyaan dimana responden dapat mencentang sesuai 

dengan keadaannya. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar nama 

siswa kelas VII yang dijadikan sampel dan nilai ulangan akhir 

semester gasal siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 1 surakarta 
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tahun pelajaran 2018/2019. Data tersebut akan digunakan sebagai uji 

keseimbangan sebelum diberi perlakuan. 

 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

a. Penyusunan Instrumen 

1) Penyusunan Tes 

 Waminton (2015: 59) menerangkan bahwates adalah suatu alat 

atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh 

data-data atau keterangan yang diinginkan seseorang dengan cara 

yang tepat dan cepat.  

Langkah-langkah pengembangan instrumen tes: 

a) Menetapkan tujuan tes 

b) Melakukan analisis kurikulum 

c) Membuat kisi-kisi  

d) Menulis soal 

e) Melakukan telaah instrumen secara teoritis 

f) Melakukan uji coba 

g) Analisis hasil uji coba tes 

h) Merevisi soal  

2) Penyusunan Angket    

 Waminton (2015: 79) menerangkan bahwa angket adalah alat 

penilaian berupa daftar pertanyaan/pernyataan tertulis untuk 

menjaring informasi tentang sesuatu.Angket dapat 

digunakanuntuk memperoleh informasi kognitif maupun afektif. 

Langkah-langkah pengembangan instrumen non tes: 

a) Menentukan spesifikasi instrumen 

b) Penulisan instrumen 

c) Skala instrumen penilaian afektif 

d) Sistem penskoran 

e) Telaah instrumen 

f) Merakit instrumen 
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g) Uji coba instrumen 

h) Analisis hasil uji coba 

i) Perbaikan instrumen 

j) Pelaksanaan pengukuran 

k) Penafsiran hasil pengukuran 

 

b. Uji coba Instrumen 

Sebelum diberikan kepada sampel instrument yang telah disusun 

diujucobakan menggunakan Validitas dan Reliabilitas. 

1) Uji validitas 

Validitas lebih berupa derajat kedekatan kepada kebenaran dan 

bukan masalah sama sekali benar atau salah. Validasi adalah 

suatu proses yang tak pernah berakhir. Suatu cara pengukuran 

yang telah lama sekali diyakini akan validitasnya, suatu ketika 

ditemukan bukti-bukti baru akan kesalahan atau 

kekurangannya, sehingga dilakukan penyempurnaan atau 

perubahan prosedur dan alat ukur tersebut (M. Djunaidi Ghony 

& Fauzan Almanshur, 2016:161). Cara menguji validitas 

menggunakan rumus korelasi product moment yaitu: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(𝛴𝛸𝑌) − (𝛴𝛸)(𝛴𝑌)

√{(𝑛𝛴𝑋2) − (𝛴𝑋)2}{𝑛𝛴𝑌2) − (𝛴𝑌)2}
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦  = koefisien korelasi antara X dan Y 

𝛴𝛸  = jumlah skor tiap item 

𝛴𝑌  = jumlah skor total item 

𝑛   = banyaknya subyek 

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

Jika 𝑟𝑥𝑦 ≥ ttabel maka item butir soal valid, atau 

Jika 𝑟𝑥𝑦< ttabel maka item butir soal tidak valid. 

(M. Djunaidi Ghony,dkk, 2016:275-278) 
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2) Uji reliabilitas 

  Reliabilitas adalah suatu hal yang sangat penting dalam 

setiap penerapan metode pengukuran. Oleh karena itu 

penelusuran realiabilitas harus dilakukan apabila pengukuran 

yang diterapkan adalah baru atau modifikasi yang telah ada. 

Pengujian reliabilitas instrument dengan menggunakan rumus 

Alpha Cronbach karena instrument penelitian ini berbentuk 

angket dan skala bertingkat.  

Rumus Alpha Cronbach sebagai berikut: 

𝑟₁₁ =(
𝑘

𝑘−1
) (1 −

𝛴Si2

Sj
2 ) 

Keterangan : 

𝑟₁₁: reliabilitas instrument  

k : jumlah item 

Si2
 : varian skor tiap item 

Sj
2

  : varian skor total 

(M. Djunaidi Ghony,dkk, 2016: 145-146) 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan yaitu analisis variansi dua jalur dengan sel tak 

sama. Budiyono (2016:206), menyatakan bahwa tujuan dari analisis variansi 

dua jalan yaitu untuk menguji signifikansi efek dua variabel bebas terhadap 

satu variabel terikat. 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Normalitas harus dipenuhi karena analisis variansi pada dasarnya 

adalah uji rerata (Budiyono, 2016: 186). Uji normalitas dilakukan 

sebanyak lima kali untuk menguji apakah suatu sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas populasi 

dilakukan dengan menggunakan metode Lilliefors dengan prosedur 

sebagai berikut: 
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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) Statistik Uji 

L = maks |𝑓(𝑧𝑖) − 𝑆(𝑧𝑖)| 

Dengan : 

𝑓(𝑧𝑖) = P(Z ≤ 𝑧𝑖) dengan Z ~ N(0,1) 

𝑆(𝑧𝑖) = Proporsi cacah Z ≤  𝑧𝑖 terhadap seluruh 𝑧𝑖 

𝑧𝑖       = Skor Standar ;  𝑧𝑖  = 
(𝑋𝑖−x̄)

𝑆
 

𝑆       = Standar Deviasi 

X1        = skor responden 

X       = rataan sampel 

4) Daerah Kritik 

DK = { L|L> 𝐿𝛼;𝑛 } dengan n adalah banyaknya ukuran sampel 

5) Keputusan Uji 

H0 ditolak jika L|L> 𝐿𝛼;𝑛,𝐻0 diterima jika L|L<𝐿𝛼;𝑛, 

 

(Budiyono, 2014: 170) 

b. Uji Homogenitas 

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 (2014: 174-175) uji homogenitas variansi 

menggunakan uji Bartleft 

1) Hipotesis  

H0 :𝜎1
2 = 𝜎2

2(Variansi Populasi Homogen) 

H1  :𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (Variansi Populasi Tidak Homogen) 



31 

 

31 
 

2) Signifikansi 𝛼 = 5% 

3) Statistik Uji yang digunakan : 

b = 
[(S1

2)
𝑛1− (S2

2)
𝑛2−1

…(Sk
2)

𝑛𝑘−1
]

1
𝑁−𝑘

𝑆𝑝
2  

atau dengan bentuk lain uji Bartleft 

χ2= 
2.303

𝑐
 (f log RKG -  𝛴𝑓𝑗 log 𝑠𝑗

2 ) 

Dengan : 

χ2 ~ χ2 (k – 1) 

k = banyaknya populasi = banyaknya sampel 

N = banyaknya seluruh nilai (ukuran) 

nj = banyaknya nilai sampel ke-j = ukuran sampel ke-j 

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

f = N- k = ∑ 𝑓𝑗
𝑘
𝑗=1  = derajat kebebasan untuk RKG 

c = 1 + 
1

3(𝑘−1)
(∑

1

𝑓𝑗
−  

1

𝑓
); 

RKG = rerata kuadrat galat = 
𝛴𝑆𝑆𝑗

𝛴𝑓𝑗
 ; 

SSj = Σ𝑥𝑗
2 – 

(𝛴𝑋𝑗)
2

𝑛𝑗
 = (nj – 1) 𝑠𝑗

2 

4) Daerah Kritis 

DK = [χ2 |χ2> χ2
α;k−1 } 

5) Keputusan Uji 

H0 ditolak jika χ2 ∈ DK atau χ2> χ2
α;k−1  

 

(Budiyono, 2014 : 176-177) 

 

2. Uji Hipotesis 

 Teknik analisis yang digunakan adalah analisis variansi dua jalur 

model untuk data populasi pada analisis variansi dua jalur dengan sel tak 

sama. 

Xijk = 𝜇 +  𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 +  (𝛼𝛽)𝑖𝑗 +  𝜀𝑖𝑗𝑘 
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Dengan : 

Xijk = data (nilai) ke-k pada baris ke-I dan kolom ke-j 

𝜇    = rerataan dari seluruh data ( rerataan besar, ground mean) 

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

𝛽𝑗  = 𝜇𝑗 − 𝜇 = efek kolom ke-j pada variabel terikat 

(𝛼𝛽)𝑖𝑗 = 𝜇𝑖𝑗 −  (𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗) = interval baris ke-I dan kolom ke-j pada 

variabel terikat : 

𝜀𝑖𝑗𝑘 = deviasi data Xijk terhadap rerataan populasinya (𝜇𝑖𝑗) yang 

berdistribusi normal dengan rerataan 0 

𝑖 = 1, 2 : 1 = pemberian pembelajaran dengan strategi Learning Start 

 with a Question  

 2 = pemberian pembelajaran dengan menggunakan strategi  

    pembelajaran Information Search 

j =  1, 2, 3 : 1= motivasi belajar tinggi 

 2= motivasi belajar sedang 

 3= motivasi belajar rendah 

k = 1, 2, 3, ..,  𝑛𝑖𝑗 

1) Hipotesis 

 Terdapat tiga pasang hipotesis yang dapat diuji dengan analisis 

variabel dua jalur, yaitu: 

H0A : 𝛼𝑖 = 0 untuk semua I = 1,2,3,...., p (tidak ada pengaruh  

 penggunaan strategi pembelajaran terhadap hasil  

 belajar matematika) 

H1A: 𝛼𝑖 ≠ 0, paling sedikit ada satu 𝛼𝑖 ( ada pengaruh   

  penggunaan strategi pembelajaran terhadap hasil  

  belajar matematika) 

H0B : 𝛽𝑗 = 0, untuk setiap j = 1, 2, 3, .., q ( tidak ada pengaruh  

 motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar   

 matematika) 
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H1B :𝛽𝑗 ≠ 0 paling sedikit ada𝛽𝑗(ada pengaruh motivasi  

 belajar siswa terhadap hasil belajar matematika) 

H0AB: (𝛼𝛽)ij = 0 untuk semua i= 1, 2, ..., p dan j= 1, 2, 3, ....., q 

 (tidak ada interaksi penggunaan strategi   

 pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil  

 belajar matematika) 

H0AB: (𝛼𝛽)ij ≠ 0,  paling sedikit ada satu (𝛼𝛽)ij (ada interaksi  

 penggunaan strategi pembelajaran dan motivasi  

 belajar terhadap hasil belajar matematika) 

2) 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 frekuensi seluruh sel = 
𝑝𝑞

𝛴
𝑖𝑗 

1
𝑛𝑖𝑗

 

𝑁 = 𝛴𝑖𝑗𝑛𝑖𝑗 = banyaknya seluruh data amatan 

𝑆𝑆𝑖𝑗 = 𝛴𝑘𝑋𝑖𝑗𝑘2 −  
(𝛴𝑘𝑋𝑖𝑗𝑘)

2

𝑛𝑖𝑗
 = jumlah kuadrat deviasi data amatan  

    ke-ij 

𝐴𝐵𝑖𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅  = rataan pada sel ij 

𝐴𝑖 = 𝛴𝑖𝐴𝐵𝑖𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅  = jumlah rataan pada baris ke-i 

𝐵𝑖 = 𝛴𝑖𝐴𝐵𝑖𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅   = jumlah rataan pada baris ke-j 

𝐺  = 𝛴𝑖𝐴𝐵𝑖𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅   = jumlah rataan semua sel. 

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

(2), (3), (4), dan (5) sebagai berikut : 

(1) 
𝐺2

𝑁
 

(2) ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑗𝑖,𝑗  

(3) ∑
𝐴𝑖

2

𝑞𝑖  
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(4) ∑
𝐵𝑗

2

𝑝𝑗  

(5) ∑
𝐴𝐵𝑖𝑗

2

𝑛𝑖,𝑗  

Jumlah kuadrat pada analisis dua jalan sel tak sama : 

JKA = 𝑛ℎ̅̅ ̅ {(3) −  (1)} 

JKB = 𝑛ℎ̅̅ ̅ {(4) −  (1)} 

JKAB = 𝑛ℎ̅̅ ̅ {(1) +  (5) − (3) −  (4)} 

JKG = (2) 

JKT = JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG 

Derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah kuadrat tersebut 

adalah : 

dKA = p – 1 

dKB = q – 1 

dKAB = (p – 1)(q – 1) 

dKG = pq(n-1) = N – pq 

dkT  = N – 1 

Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing-masing, 

diperoleh rataan kuadrat berikut : 

RKA = 
𝐽𝐾𝐴

𝑑𝑘𝐴
   RKAB = 

𝐽𝐾𝐴𝐵

𝑑𝑘𝐴𝐵
 

RKB = 
𝐽𝐾𝐵

𝑑𝑘𝐵
  RKG = 

𝐽𝐾𝐺

𝑑𝑘𝐺
 

3) Statistik Uji 

Statistik uji analisis variansi dua jalan adalah sebagai berikut: 

Untuk 𝐻0𝐴 adalah  𝐹𝑎 =  
𝑅𝐾𝐴

𝑅𝐾𝐺
 

Untuk 𝐻0𝐵 adalah  𝐹𝑏 =
𝑅𝐾𝐵

𝑅𝐾𝐺
 

Untuk 𝐻0𝐴𝐵 adalah 𝐹𝑎𝑏 =
𝑅𝐾𝐴𝐵

𝑅𝐾𝐺
 

4) Daerah Kritik 

Daerah kritik untuk masing-masing F diatas adalah sebagai berikut: 

Daerah kritik untuk 𝐹𝑎 adalah DK = {F|𝐹 > 𝐹𝛼;𝑝−𝑘;𝑁−𝑝𝑞} 

Daerah kritik untuk 𝐹𝑏 adalah DK = {F|𝐹 > 𝐹𝛼;𝑞−𝑘;𝑁−𝑝𝑞} 
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Daerah kritik untuk 𝐹𝑎𝑏 adalah DK = {F|𝐹 > 𝐹𝛼;(𝑝−𝑘)(𝑞−𝑘);𝑁−𝑝𝑞} 

5) Keputusan Uji 

𝐻0𝐴 ditolak jika𝐹𝛼 > 𝐹𝛼;𝑝−1;𝑁−𝑝𝑞 

𝐻0𝐵 ditolak jika 𝐹𝛽 > 𝐹𝛽;𝑞−1;𝑁−𝑝𝑞 

𝐻0𝐴𝐵ditolak jika 𝐹𝛼𝛽>𝐹𝛼;(𝑝−1)(𝑞−1);𝑁−𝑝𝑞 

6) Rangkuman Analisis variansi 

Sebaiknya, hasil-hasil komputasi disajikan dalam tabel rangkuman 

analisis variansi dengan format berikut : 

 

Tabel 3.2 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Sumber JK Dk RK Fobs Fa P 

Baris (A) 

Kolom (B) 

Interaksi 

(AB) 

Galat 

JKA 

JKB 

JKAB 

 

JKG 

p-1 

q-1 

(p-1)(q-1) 

 

N-pq 

RKA 

RKB 

RKAB 

 

RKG 

Fa 

Fb 

Fab 

 

- 

F* 

F* 

F* 

 

- 

<𝛼 atau >𝛼 

<𝛼 atau >𝛼 

<𝛼 atau >𝛼 

 

- 

Total JKT N-1 - - - - 

Keterangan : P adalah probabilitas amatan; F* adalah nilai F yang 

diperoleh dari tabel. 

(Budiyono, 2014: 229-231) 

 

3. Uji Komparasi Ganda 

  Uji komparasi ganda digunakan sebagai uji lanjut paska anava yang 

hipotesis nol nya (H0) ditolak. Metode yang digunakan dalam uji 

komparasi ganda adalah metode scheffe 

a. Komparasi rataan antar baris 

 Dalam penelitian ini hanya terdapat dua variabel model 

pembelajaran yaitu Learning Start With A Question (LSQ) dan 

Information Search maka apabila H0 ditolak tidak perlu dilakukan 

komparasi rerata antar baris, cukup dilihat dari rerata marginal dari 

model pembelajaran Learning Start With A Question (LSQ) dan 

Information Search. 
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b. Komparasi rataan antar kolom 

𝐹𝑖−𝑗 =  
(x̄i − x̄j)

2

𝑅𝐾𝐺 (
1
𝑛𝑖

+
1
𝑛𝑗

)
 

Daerah kritik : DK = [F|F > (q − 1)Fα;p−1;N−pq] 

 Pada uji rerata antar kolom dilakukan uji lanjut komparasi pasca 

anava sebanyak tiga kali yaitu uji perbandingan tingkat motivasi 

belajar siswa tinggi dan sedang, tinggi dan rendah, serta sedang dan 

rendah. 

c. Komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama 

𝐹𝑖−𝑗 =  
(x̄ij

̅̅ ̅ − x̄kj
̅̅ ̅̅ )

2

𝑅𝐾𝐺 (
1

𝑛𝑖𝑗
+

1
𝑛𝑘𝑗

)
 

Daerah kritik : DK =  [ F|F > (Pq − 1)Fα;pq−1;N−pq] 

 Pada uji rerata antar sel pada kolom yang sama dilakukan uji 

komparasi pasca anava sebanyak tiga kali yaitu membandingkan 

model pembelajaranLearning Start With A Question (LSQ) dan 

Information Search pada tingak motivasi belajar siswa tinggi, sedang, 

dan rendah. 

d. Komparasi rerataan antar sel pada baris yang sama 

𝐹𝑖−𝑗 =  
(x̄ij

̅̅ ̅ − x̄ik
̅̅ ̅̅ )

2

𝑅𝐾𝐺 (
1

𝑛𝑖𝑗
+

1
𝑛𝑗𝑘

)
 

Daerah kritik :DK = [ F|F > (Pq − 1)Fα;pq−1;N−pq] 

  

(Budiyono, 2014:215) 

 Pada uji rerata antar sel pada baris yang sama dilakukan uji komparasi pasca anava 

sebanyak 6 kali yaitu membandingkan tingkat motivasi belajar siswa tinggi dan 

sedang, tinggi dan rendah, serta sedang dan rendah pada model pembelajaran 

Learning Start With A Question (LSQ) dan Information Search. 


