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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan 

eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) dalam hal ini adalah 

metode pembelajaran tertentu terhadap yang lain dalam hal ini adalah hasil belajar 

dalam kondisi yang terkendalikan. Desain penelitian yang digunakan adalah 

desain faktorial. Menurut Sugiyono (2010), desain faktorial yaitu modifikasi dari 

desain true experimental, dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel 

moderator yang mempengaruhi perlakuan (variabel independen) terhadap hasil 

(variabel dependen). Paradigma desain faktorial dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Rancangan Desain Faktorial 2 x 2 

 
Metode Pembelajaran (MP) 

Demonstrasi (MP1) Konvensional (MP2) 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki (JK1) JK1/MP1 JK1/MP2 

Perempuan (JK2) JK2/MP1 JK2/MP2 

 

Paradigma desain faktorial di atas dapat dijelaskan: MP adalah metode 

pembelajaran, MP1 adalah pembelajaran dengan menggunakan metode 

demonstrasi, MP2 adalah pembelajaran dengan menggunakan metode 

konvensional, JK adalah jenis kelamin, JK1 adalah jenis kelamin laki-laki, JK2 

adalah jenis kelamin perempuan. Sedangkan JK1/MP1 adalah hasil belajar 

kelompok siswa laki-laki menggunakan metode demonstrasi, JK2/MP1 adalah 

hasil belajar kelompok siswa perempuan menggunakan metode demonstrasi, 

JK1/MP2 adalah hasil belajar kelompok siswa laki-laki menggunakan metode 

konvensional, dan JK2/MP2 adalah hasil belajar kelompok siswa perempuan 

menggunakan metode konvensional. 
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Terdapat dua kelas yang akan di teliti terbagi dalam kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dengan menguji homogenitas varian melalui nilai pretest untuk 

mengetahui apakah kedua kelas dalam keadaan homogen. Selanjutnya, pada kelas 

eksperimen dalam proses pembelajarannya menggunakan metode demonstrasi, 

sedangkan kelas kontrol pembelajarannya menggunakan metode konvensional. 

Selanjutnya kedua kelas tersebut diberikan posttest. Langkah-langkah dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Memberikan soal pretest untuk mengukur kemampuan siswa dan mengetahui 

kesetaraan awal, yang nantinya akan digunakan untuk menjadi tolak ukur 

peningkatan mean kelas. 

2. Memberikan perlakuan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

menggunakan metode demonstrasi, dan kelas kontrol menggunakan metode 

konvensional. 

3. Memberikan posttest untuk mengukur hasil belajar kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

3.2 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut khususnya dalam penelitian ini adalah metode 

demonstrasi, jenis kelamin dan hasil belajar siswa, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu satu variabel 

bebas, satu variabel moderator dan satu variabel terikat. 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode demonstrasi. 

3.2.2 Variabel Moderator 

 Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan 

memperlemah) hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel 

moderator dalam penelitian ini adalah jenis kelamin siswa. 
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3.2.3 Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

hasil belajar siswa. 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah kelas II Sekolah Dasar 

Laboratorium Satya Wacana, Salatiga. Terdapat dua kelas yang masing-masing 

kelas terdiri dari 30 siswa, sehingga total semuanya adalah 60 siswa. Kedua kelas 

dibedakan menjadi kelas eksperimen dan kelas control, dengan perincian sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 

Data Subyek Penelitian 

Subyek Penelitian Laki-laki Perempuan Jumlah 

Kelas 
Kontrol 18 12 30 

Eksperimen 12 18 30 

Jumlah 30 30 60 

 

Peneliti memilih kelas apa yang akan dijadikan sebagai kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol dari dua kelas II yang ada. Kelas kontrol terdiri 

dari 18 laki-laki dan 12 perempuan, sedangkan kelas eksperimen terdiri dari 12 

laki-laki dan 18 perempuan. 

Alasan yang menjadi pertimbangan peneliti memilih SD Laboratorium 

Satya Wacana sebagai tempat penelitian adalah penelitian dengan topik pengaruh 

penerapan metode demonstrasi terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari 

perbedaan jenis kelamin pada siswa kelas II SD belum pernah dilakukan di SD 

Laboratoriun Satya Wacana. Sedangkan alasan peneliti menggunakan kelas II 

sebagai subyek adalah dikarenakan siswa kelas II masih mengalami kesulitan 

sesuai dengan nilai pretest dalam pembelajaran matematika. 

3.4 Tempat Dan Waktu Penelitian 

3.4.1 Tempat Penelitian 

 Tempat penelitian ini adalah di Sekolah Dasar Laboratorium Satya 

Wacana, dengan subyek penelitian adalah siswa kelas II, tahun ajaran 2011/ 2012. 
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3.4.2 Waktu Penelitian 

 Kegiatan ini dimulai pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 

2012 dan dilakukan secara bertahap. 

Adapun tahapan pelaksanaan penelitian meliputi : 

a. Tahap persiapan 

 Tahap ini meliputi penyusunan proposal dan pengajuan proposal, 

pembuatan instrument, permohonan ijin penelitian, serta survei di sekolah yang 

direncanakan sebagai tempat penelitian. Tahap ini dilaksanakan pada bulan 

Januari-Februari 2012. 

b. Tahap pelaksanaan 

 Tahap ini peneliti melaksanakan penelitian yang meliputi uji coba 

instrumen dan pengambilan data pada bulan Maret 2012. Pada penelitian ini 

subyek kelas II adalah paralel, sehingga terdapat 2 kelas dengan jumlah siswa 

yang sama. Kelas pertama (IIB) dijadikan sebagai kelas eksperimen yang diampu 

oleh guru mata pelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi dalam 

pembelajarannya. Dan kelas kedua (IIA) dijadikan sebagai kelas kontrol juga 

diampu oleh guru mata pelajaran yang sama dengan menggunakan metode 

pembelajaran konvensional. Dalam proses pembelajaran antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol berada di kelas yang berbeda, sehingga tidak saling 

mempengaruhi dalam proses pembelajarannya. 

c. Tahap penyusunan 

 Yaitu tahap pengelolaan data dan konsultasi yang diikuti penyusunan 

laporan serta persiapan ujian, yang dimulai bulan April 2012. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dilihat dari sumber datanya, maka teknik pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Penelitian ini 

menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi 

dan tes. 
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a. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data mengenai jenis kelamin dari setiap siswa di kelas II tahun 2011/2012 melalui 

akta kelahiran yang dimiliki pihak sekolah. Data yang diperoleh digunakan untuk 

mengetahui dan memastikan jenis kelamin siswa sebagai data awal penelitian. 

b. Observasi 

Observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang pencapaian pengajar 

dalam pemberian perlakuan di dalam kelas. Sehingga dalam pelaksanaan 

pembelajaran benar-benar sesuai dengan kondisi dan proses yang benar serta 

diharapkan oleh peneliti. Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode demonstrasi. 

c. Tes 

Pada penelitian ini, tes digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

kemampuan awal dan hasil belajar siswa. Tes ini memuat beberapa pertanyaan 

yang berisi tentang materi-materi dalam pokok bahasan perkalian dan pembagian 

sampai dua bilangan yang terdiri dari 18 soal tes pilihan ganda dengan 3 alternatif 

jawaban. Adapun pemberian skor pada tes hasil belajar adalah jika benar 

mendapat skor 1 dan jika salah mendapat skor 0. Langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pretest. 

Soal pretest ini dibagikan oleh peneliti ke masing-masing kelas, yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol di SD Laboratorium Satya Wacana untuk 

dikerjakan oleh siswa. Setelah soal dikerjakan, peneliti mengevaluasi hasil 

pekerjaan siswa. Selanjutnya, data pretest itu diolah menggunakan SPSS 16.0 

dengan uji normalitas dan uji homogenitas, lalu hasil pengolahan data yang 

diambil dari nilai soal pretest tersebut nantinya akan dijadikan sebagai deskripsi 

data awal siswa sebelum treatment. Jika varians kedua kelas tersebut homogen 

berdasarkan hasil dari penghitungan data pretest yang telah diuji homogenitasnya 

dan juga sebaran datanya menunjukkan data normal maka nantinya akan 

digunakan sebagai pertimbangan penggunaan statistik parametrik. 
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2. Pelaksanaan posttest.  

 Kedua kelas yang telah diberi soal pretest dan mendapatkan treatment, 

kemudian pada akhir pembelajaran yang dilakukan pada kelas eksperimen dengan 

menggunakan metode demonstrasi, dan pada kelas kontrol yang menggunakan 

metode konvensional, diberikan soal posttest yang soalnya sama pada kedua kelas 

tersebut. Hasil dari soal posttest kemudian dievaluasi dan diolah menggunakan 

analisis varians (ANOVA) dua jalan pada SPSS 16.0, kemudian apakah terdapat 

perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen yang diperlakukan dengan metode 

demonstrasi dan kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional, serta 

jenis kelamin manakah yang mempunyai mean hasil belajar yang lebih tinggi. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

observasi/pengamatan yang dilakukan pada saat pembelajaran dan tes yang 

dilaksanakan setelah proses pembelajaran dilakukan. Observasi dilakukan untuk 

mengontrol proses pembelajaran agar sesuai dengan kondisi yang diinginkan.  Tes 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menjalani sebuah 

pembelajaran. 

1. Lembar Observasi Tindakan Pembelajaran Demonstrasi. 

Sebelum membuat instrumen observasi, dibuat terlebih dahulu kisi-

kisinya. Konsep dasar penyusunan instrumen observasi dalam hal ini adalah 

prosedur pelaksanaan pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

langkah-langkah pembelajaran metode demonstrasi sesuai dengan apa yang telah 

ditetapkan oleh peneliti. 

a. Kisi-Kisi Observasi 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Observasi Tindakan Metode Demonstrasi. 

Var.X Kegiatan Pembelajaran Indikator No. Item 

 
Awal 

 • Guru menyampaikan topik yang 

akan dipelajari. 
1 

Inti Eksplorasi 
• Melakukan tanya jawab dengan 

siswa tentang topik yang akan 

dipelajari. 

2 
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Elaborasi 

• Mendemonstrasikan suatu 

proses dan prosedur disertai 

penjelasan yang padat dan 

singkat. 

3 

• Mengatur tempat duduk siswa 

sesuai kebutuhan, dengan 

pertimbangan jenis kelamin 

siswa. 

4 

• Memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mencoba 

melakukan demonstrasi serupa 

guna pemahaman lebih 

mendalam tentang topik. 

5 

• Guru memastikan semua siswa 

telah melakukan demonstrasi 

seperti yang dilakukan guru. 

6 

• Siswa menyelesaikan soal baru 

yang diberikan guru 

menggunakan langkah serupa 

yang telah didemonstrasikan 

guru. 

7 

• Selama penyelesaian soal, guru 

berkeliling untuk memastikan 

semua kelompok dan semua 

anggota kelompok telah 

melakukan langkah demonstrasi 

dengan benar. 

8 

Konfirmasi 

• Meminta siswa maju untuk 

mempresentasikan jawaban soal 

hasil demonstrasi yang telah 

dilakukan di dalam kelompok. 

9 

Akhir 

 • Siswa dan guru bersama-sama 

membuat kesimpulan materi 

tentang proses demonstrasi yang 

telah dilakukan. 

10 

 

b. Item Observasi 

Item instrumen observasi disusun berdasarkan pada kisi-kisi tes yang telah 

dibuat. 

c. Kriteria Penilaian 

Setiap langkah pembelajaran dalam pembelajaran demonstrasi dianggap 

terlaksana jika pada kolom (ya) terdapat checklist. 

P
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Prosedur pembuatan instrument tes yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

2. Tes 

a. Kisi Kisi Tes 

Untuk mengukur hasil belajar digunakan instrumen tes hasil belajar. Butir 

tes yang digunakan disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Penelitian pada mata pelajaran matematika ini dilaksanakan pada semester dua, 

dengan kisi-kisi instrumen soal pilihan ganda sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Instrumen Tes Pilihan Ganda 

Materi Indikator 
Jumlah 

soal 
Nomor soal 

Pembagian 

bilangan dua angka 
1. Mengenal pembagian 

sebagai pengurangan 

berulang sampai habis. 

5 1, 2, 3, 4, 5 

2. Mengenal pembagian 

sebagai lawan perkalian. 
5 6, 7, 8, 9, 10 

3. Mengenal sifat 

pembagian dengan 

bilangan 1. 

5 11, 12, 13, 14, 15 

4. Menentukan pasangan 

bilangan yang hasil 

baginya diketahui. 

5 16, 17, 18, 19, 20 

5. Menghitung secara cepat 

hasil pembagian oleh 

bilangan 2. 

5 21, 22, 23, 24, 25 

6. Membagi tiga bilangan 

berturut-turut. 
5 26, 27, 28, 29, 30 

 

b. Item Tes. 

Item tes disusun berdasarkan pada kisi-kisi tes yang telah dibuat. 

c. Kriteria Penilaian 

N �
� � ���

�
 

k = jumlah soal benar 

n = jumlah seluruh soal 
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Nilai maksimal yang diperoleh jika menjawab benar semua soal adalah 

100. Setiap soal mempunyai 3 alternatif jawaban, dengan jawaban benar 

mendapat nilai 1 dan jawaban salah mendapat nilai 0. Hasil belajar siswa 

dianggap berhasil jika skor minimal yang didapat adalah ≥ 65 (KKM). 

3.7 Validitas, Reliabilitas Dan Uji Tingkat Kesukaran 

3.7.1 Uji Validitas Tes 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam hal ini 

tes dalam mengukur apa yang ingin diukur yang dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar. Uji validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item 

dalam kuisioner atau skala, apakah item-item pada kuisioner tersebut sudah tepat 

dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dilakukan untuk menguji 

instrumen tiap item soal yang nantinya akan digunakan untuk bahan uji yang 

diberikan sebelum dan sesudah penelitian berlangsung yaitu dengan metode 

demonstrasi, dan yang menggunakan metode konvensional. Validitas item tes 

yang diberikan kepada subyek penelitian berdasarkan suatu kriteria tertentu. Uji 

validitas dilakukan oleh bantuan SPSS 16.0 menggunakan rumus Alpha 

Cronbach’s (α). 

Menurut Priyatno (2010) untuk menentukan layak atau tidaknya suatu 

item yang akan digunakan, dalam arti suatu item dianggap valid jika berkorelasi 

signifikan terhadap skor total. Adapun kriterianya dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3.5 

Rentang Indeks Kriteria Validitas 

No Indeks Interprestasi 

1. > 0,30 Validitas memuaskan 

2. > 0,25 Validitas sedang 

3. > 0,20 Validitas bisa diterima 

4. < 0,20 Tidak valid 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas Tes 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam 

penelitian ini adalah soal tes, apakah alat pengukuran yang digunakan dapat 
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diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Tahap uji 

reliabilitas ini menggunakan program SPSS 16.0 dengan menggunakan rumus 

Alpha Cronbach’s (α). Uji reliabilitas dapat digunakan untuk menentukan tingkat 

reliabilitas suatu instrumen. Berikut adalah kriteria uji reliabilitas menurut 

Priyatno (2010) adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Rentang Indeks Kriteria Reliabilitas 

No Indeks Interprestasi 

1. α > 0,8 Reliabilitas baik 

2. α > 0,7 Reliabilitas sedang 

3. α > 0,6 Reliabilitas bisa diterima 

4. α < 0,6 Reliabilitas kurang baik 

 

3.7.3 Uji Tingkat Kesukaran 

 Uji tingkat kesukaran suatu soal bertujuan mengetahui tingkat kesulitan 

soal yang digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran. Tingkat kesukaran 

suatu butir soal ditandai oleh banyaknya presentase siswa  yang menjawab dengan 

betul butir soal yang bersangkutan, maka makin mudahlah butir soal tersebut dan 

semakin sedikit presentase siswa yang menjawab betul sebuah butir soal, maka 

dapat dikatakan bahwa semakin sulit butir soal tersebut. 

Kriteria taraf kesukaran: 

0,00 < P ≤ 0.30 item soal kategori sukar  

0,30 < P ≤ 0,70 item soal kategori sedang  

0,70 < P ≤ 1,00 item soal kategori mudah  

Pada umumnya p yang berada disekitar 0,50 dianggap yang terbaik. 

Kadang-kadang dikehendaki harga p yang lebih kecil daripada 0,50 yaitu soalnya 

lebih sulit (Azwar, 2005). Menurut Sudjana (2004), sebaiknya sebuah paket soal 

yang diberikan kepada siswa memiliki keseimbangan antara sukar : sedang : 

mudah dengan perbandingan 3 : 4 : 3 atau 2 : 5 : 3. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengelompokkan data berdasarkan variabel 

dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 
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responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan. 

3.8.1 Uji Prasyarat Analisis 

 Uji prasyarat yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, dan 

uji homogenitas. 

3.8.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk menganalisis data 

nilai siswa pada kelas eksperimen yang menggunakan perlakuan metode 

demonstrasi, dan kelas kontrol yang menggunakan perlakuan metode 

konvensional. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan model 

Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS 16.0 

1. Hipotesis 

Ho : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2. Tingkat Signifikansi : (α) = 5% 

3. Keputusan Uji 

Ho ditolak jika hasil uji < 0.05 yang berarti populasi tidak berdistribusi normal. 

 Menurut Priyatno (2010) data dinyatakan berdistribusi normal jika 

signifikansi lebih besar dari 0,05. 

3.8.1.2 Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian 

populasi data adalah sama atau tidak. Dalam penelitian ini uji homogenitas yang 

digunakan adalah uji Levene’s menggunakan bantuan SPSS 16.0 dengan prosedur 

sebagai berikut: 

1. Hipotesis 

Ho : sampel berasal dari populasi yang homogen. 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang tidak homogen. 

2. Tingkat Signifikansi : (α) = 5% 

3. Keputusan Uji 
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Ho ditolak jika hasil uji < 0.05 yang berarti populasi terdiri dari lebih dari satu 

variansi (populasi tidak homogen). 

 Menurut Priyatno (2010) jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama. 

3.8.2 Uji Hipotesis Penelitian 

Terdapat dua hipotesis yang akan diuji, yang berkaitan dengan variabel 

penelitian yang diajukan, yaitu: 

1. Terdapat pengaruh penerapan metode demonstrasi terhadap hasil belajar 

matematika pada siswa kelas II SD Laboratorium Satya Wacana. 

Mengacu pada pengaruh variabel bebas pembelajaran dengan menggunakan 

metode demonstrasi terhadap variabel terikat hasil belajar. 

Ho : Tidak ada pengaruh penerapan metode demonstrasi dengan penerapan 

metode konvensional terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas II SD 

Laboratorium Satya Wacana. 

Ha : Ada pengaruh penerapan metode demonstrasi dengan penerapan metode 

konvensional terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas II SD 

Laboratorium Satya Wacana. 

2. Terdapat pengaruh penerapan metode demonstrasi terhadap hasil belajar 

matematika ditinjau dari perbedaan jenis kelamin pada siswa kelas II SD 

Laboratorium Satya Wacana. 

Mengacu pada pengaruh variabel moderator jenis kelamin diantara variabel bebas 

metode demonstrasi dan variabel terikat hasil belajar. 

Ho : Tidak ada pengaruh penerapan metode demonstrasi terhadap hasil belajar 

matematika antara siswa laki-laki dan perempuan pada siswa kelas II SD 

Laboratorium Satya Wacana. 

Ha : Ada pengaruh penerapan metode demonstrasi terhadap hasil belajar 

matematika antara siswa laki-laki dan perempuan pada siswa kelas II SD 

Laboratorium Satya Wacana. 

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan signifikan (Sig.) adalah: 

Apabila Sig. > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Apabila Sig. < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis varians 

(ANOVA) dua jalan. Anova dua arah atau two factorial design digunakan bila 

dalam analisis data ingin mengetahui ada atau tidak perbedaan dari dua variabel 

bebas, sedangkan masing-masing variabel bebasnya dibagi dalam beberapa 

kelompok. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan untuk dasar 

peninjauan skor untuk variabel terikat yaitu metode demonstrasi dan variabel 

moderator yaitu jenis kelamin. Tujuan dari Anova adalah untuk membandingkan 

lebih dari dua rata-rata. 

Tabel 3.7 

Rancangan Analisis Statistik Uji Hipotesis 

No Hipotesis 
Bentuk 

Data 
Statistik Uji Hipotesis 

1. Terdapat pengaruh penerapan 

metode demonstrasi terhadap 

hasil belajar matematika pada 

siswa kelas II SD Laboratorium 

Satya Wacana. 

Interval 
Uji ANOVA dua jalur 

(two ways ANOVA) 

2. Terdapat pengaruh penerapan 

metode demonstrasi terhadap 

hasil belajar matematika ditinjau 

dari perbedaan jenis kelamin 

pada siswa kelas II SD 

Laboratorium Satya Wacana. 

Interval 
Uji ANOVA dua jalur 

(two ways ANOVA) 

 

 Cara menganalisis data dengan ANOVA dua arah (two factorial design) 

dengan SPSS adalah sebagai berikut: pertama, masukkan data yang akan 

dianalisis ke dalam input data program SPSS. Pilih analyze → General Linear 

Model, lalu klik Univariate. Pada kotak dependent variable masukkan data 

variabel terikat yang akan dianalisis. Sedangkan pada kotak fixed factor masukkan 

variabel faktor atau variabel bebas. Pilih option dan klik descriptive statistic dan 

homogenity test, kemudian klik variabel bebas pada kolom factors and factor 

interactions, kemudian klik continue. Pilih Post Hoc, klik variabel bebas pada 

kolom factors, dan klik Tukey dan Bonferroni pada kolom Equal Variances 

Assumed, kemusian klik continue. 


