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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen dengan pendekatan komparatif. Penelitian eksperimen yaitu suatu 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan, variabel-variabel lain yang dapat 

mempengaruhi proses eksperimen dapat dikontrol secara tepat, dalam Sugiyono 

(2013: 107). Menurut Arikunto (2013: 3) eksperimen adalah suatu cara untuk 

mencari hubungan sebab akibat (hubungan klasual) antara dua faktor yang 

ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasikan atau mengurangi atau 

menyisihkan faktor-faktor lain yang menggangu. 

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu 

variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu 

yang berbeda, dalam Sugiyono (2013: 57). Analisis komparatif dilakukan dengan 

cara membandingkan antara teori yang satu dengan teori yang lainnya, dan hasil 

penelitian yang satu dengan yang lainnya. Melalui analisis komperatif ini 

penelitian dapat memadukan antara tori yang satu dengan yang lain, atau 

mereduksi bila dipandang terlalu luas, dalam Sugiyono (2013: 93). 

 



49 

 

1. Desain Penelitian 

 

Desain penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

desain faktorial. Menurut Sugiyono (2013: 113) desain faktorial merupakan 

modifikasi dari desain true eksperimental (eksperimen yang betul-betul), 

yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang 

mempengaruhi perlakuan (variabel independen) terhadap hasil (variabel 

dependen). Desain faktorial memiliki tingkat kerumitan yang paling 

sederhana yaitu 2 kali 2 (2 x 2). Desain ini variabel yang belum dimanipulasi 

(model pembelajaran co-op co-op) disebut variabel eksperimental (X1), 

sedangkan variabel bebas yang kedua (model pembelajaran group resume) 

disebut variabel kontrol (X2), dan variabel ketiga  disebut variabel moderator 

yaitu konsep diri siswa tersebut. 

 Tabel 3. Desain Penelitian Eksperimen 

           Model    

Pembelajaran 

Konsep  

Diri 

Model 

Pembelajaran Co-

op  Co-op 

Model 

Pembelajaran 

Group Resume 

Tinggi Life Skills Life Skills 

Rendah  Life Skills Life Skills  

 

Penelitian ini akan membandingkan efektifitas dua model pembelajaran yaitu 

co-op  co-op dan group resume terhadap life skills siswa di kelas VII A dan 

VII B dengan keyakinan bahwa mungkin kedua metode pembelajaran ini 

mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap life skills  siswa dengan 

memperhatikan konsep diri siswa. Kelompok sampel ditentukan secara 
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random. Kelas VIIA menggunakan model pembelajaran co-op  co-op sebagai 

kelas eksperimen dan VIIB menggunakan model pembelajaran group resume 

sebagai kelas kontrol. Dalam kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

memperhatikan life skills siswa. 

 

2. Prosedur Penelitian 

 

a. Tahap Persiapan 

1) Menentukan lokasi penelitian dan membuat surat izin penelitian 

2) Melakukan observasi pendahuluan 

Menentukan penelitian dengan teknik sampling jenuh yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Jadi, semua populasi dijadikan sampel. Kelompok yang 

sudah ada dalam penelitian ini berupa kelompok yang ada di kelas 

VII SMP Negeri 2 Candipuro, Lampung Selatan yang terdiri dari 2 

kelas. Langkah selanjutnya mengundi kelas manakah yang akan 

diajar menggunakan model pembelajaran co-op co-op dan kelas 

manakah yang akan diajar menggunakan model pembelajaran group 

resume. Akhirnya diperoleh kelas VII A menggunakan model 

pembelajaran co-op co-op dan kelas  VII B menggunakan model 

pembelajaran group resume. 

3) Menyusun proposal penelitian dengan bimbingan dosen 

pembimbing. 

4) Mengikuti dan melaksanakan seminar proposal 

5) Pembuatan instrumen penelitian 

6) Uji coba instrumen penelitian 
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Uji coba instrumen penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Candipuro 

dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan 

efektifitas instrumen.  

7) Perbaikan instrumen 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Pembagian masing-masing kelas menjadi 5 kelompok 

2) Pelaksanaan pembelajaran di sekolah, dengan kelas VII A 

menggunakan model pembelajaran co-op co-op dan kelas VII B 

menggunakan model pembelajaran group resume pada mata 

pelajaran IPS Terpadu. 

3) Pengambilan data Kecakapan Hidup Generik selama proses 

pembelajaran. 

4) Pembagian angket konsep diri siswa pada awal pembelajaran. 

 

 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di SMP Negeri 2 

Candipuro yang berjumlah 112 siswa. Daftar siswa SMP Negeri 2 Candipuro 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut dalam Sugiyono (2013: 118), sedangkan sampel pada 

penelitian ini adalah sebanyak dua kelas di SMP Negeri 2 Candipuro, yaitu 

kelas VII A dan VII B berjumlah keseluruhan 56 siswa. Hasil undian 
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diperoleh kelas VII A  sebagai kelas eksperimen dengan model pembelajaran 

co-op co-op dan kelas VII B  sebagai kelas kontrol dengan menggunakan 

model pembelajaran group resume. 

 

C. Variabel Penelitian 

 

Menurut Sugiyono, (2013: 61) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel bebas (independent), 

varabel moderator dan variabel terikat (dependent). 

1. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari 2, yaitu siswa yang 

menggunakan model pembelajaran co-op co-op sebagai kelas VII A 

dilambangkan X1 dan siswa yang menggunakan model pembelajaran  group 

resume sebagai kelas control VII B dilambangkan X2. 

2. Variabel moderator dalam penelitian ini adalah konsep diri siswa. Diduga 

konsep diri siswa mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan 

antara model pembelajaran dengan life skills siswa yaitu melalui model 

pembelajaran co-op co-op dan group resume. 

3. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat adalah variabel yang akan diukur untuk mengetahui pengaruh 

lain, sehingga sifatnya bergantung variabel yang lain. Pada penelitian ini 

variabel terikatnya adalah life skills siswa kelas eksperimen (Y1) dan life skills 

siswa control (Y2). 
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D. Definisi Konseptual 

 

Untuk memudahkan mengamati dan mengukur tiap variabel maka perlu 

didefinisikan secara operasional dan konseptual dari tiap variabel penelitian 

berikut ini.  

1. Menurut Tim BBE Depdiknas dalam Anwar (2006: 19), kecakapan hidup 

(life skills) merupakan kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani 

menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa 

tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan 

solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya.  

 

Brolin dalam Anwar (2006: 20) menjelaskan bahwa life skills constitute a 

continuum of knowledge and aptitude that are necessary for a person to 

function affectively and to avoild interruptions of employment experience.  

 

Menurut Satori dalam Anwar (2006: 20) Istilah hidup, tidak semata-mata 

memiliki kemampuan tertentu saja (vocational job), namun ia harus memiliki 

kemampuan dasar pendukungnya serta fungsional seperti membaca, menulis, 

menghitung, merumuskan, dan memecahkan masalah, mengelola sumber 

daya, bekerja dalam tim, terus belajar di tempat kerja, mempergunakan 

teknologi.  

 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang ada dapat diartikan life skills adalah 

kecakapan hidup dalam menghadapai problema hidup kemudian secara aktif 

menemukan solusi dalam mengatasi sehingga dapat hidup lebih mandiri. 
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2. Calhaoun dan Socella dalam Ghufron (2010: 13)  mendefinisikan konsep diri 

sebagai gambaran mental diri seseorang. 

 

Hurlock dalam Ghufron (2010: 13)  mengatakan bahwa konsep diri 

merupakan gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan 

gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional aspiratif, dan 

prestasi yang mereka capai. 

 

Burn dalam Ghufron (2010: 13) mendefinisikan konsep diri sendiri secara 

keseluruhan yang mencakup pendapatnya terhadap diri sendiri, pendapat 

tentang gambaran diri di mata orang lain, dan pendapatnya tentang hal-hal 

yang dicapai. 

 

Dari pendapat-pendapat yang ada dapat diartikan konsep diri adalah pendapat 

terhadap diri sendiri, pendapat tentang gambaran diri di mata orang lain,  

pendapat tentang hal-hal yang dicapai mengenai fisik, pskologis, sosial, 

emosional aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. 

 

 

E. Definisi Operasional 

 

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

Pengukuran 

Life Skills 

 

Life skills adalah 

kecakapan hidup 

dalam menghadapai 

problema hidup 

kemudian secara 

aktif menemukan 

solusi dalam  

a. Kecakapan Personal 

1) Kesadaran diri 

Kecakapan 

menggali dan 

menemukan 

informasi 

2) Kecakapan 

mengolah dan  

Interval  

(rating scale) 
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Tabel 4 Lanjutan 

 mengatasi sehingga 

dapat hidup lebih 

mandiri. 

mengambil keputusan 

b. Kecakapan Sosial 

1) Kecakapan 

berkomunikasi 

secara lisan dan 

tulisan. 

2) Kecakapan 

bekerjasama 

 

Model 

Pembelajaran 

Co-op Co-op 

Co-op co-op adalah 

sebuah bentuk 

Group Investigation 

yang menempatkan 

tim dalam kerjasama 

antara satu dengan 

yang lainnya untuk 

mempelajari sebuah 

topik di kelas. 

Hasil non tes 

menggunakan model 

pembelajaran co-op cop 

Interval 

Model 

Pembelajaran 

Group 

Resume 

Group resume 

adalah cara yang 

menyenangkan 

untuk membantu 

siswa lebih 

mengenal atau 

melakukan kegiatan 

membangun tim dari 

sebuah kelompok 

yang para 

anggotanya telah 

mengenal satu sama 

lain. 

Hasil non tes 

menggunakan model 

pembelajaran group 

resume 

Interval 

Konsep Diri Konsep diri adalah 

pendapat terhadap 

diri sendiri, pendapat 

tentang gambaran 

diri di mata orang 

lain,  pendapat 

tentang hal-hal yang 

dicapai mengenai 

fisik, pskologis, 

sosial, emosional 

aspiratif, dan prestasi 

yang mereka capai. 

a. Fisik 

b. Moral dan etika 

c. Personal pribadi 

d. Keluarga 

e. Sosial 

Interval 

(Rating scale) 
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F. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk mengamati 

dan mencatat secara sistematik gejala yang tampak pada subjek penelitian. 

Lembar observasi ini memuat pengamatan penelitian berupa daftar checklist 

(√) mengenai berbagai aspek life skills (kecakapan hidup) siswa yang muncul 

selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Jenis dan aspek kecakapan 

hidup yang diukur pada lembar observasi hanya memuat kecakapan hidup 

generik, yaitu: 

a. kecakapan personal 

1) Kesadaran diri 

2) Kecakapan berfikir 

a) Kecakapan menggali dan menemukan informasi 

b) Kecakapan mengolah dan mengambil keputusan 

b. kecakapan sosial 

1) Kecakapan berkomunikasi 

a) Berkomunikasi lisan 

b) Berkomunikasi tulisan 

2) Kecakapan bekerjasama 

 

 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan sebagai instrumen untuk menggali informasi 

secara lebih jauh mengenai life skills siswa yang diukur melalui lembar 
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observasi. Proses wawancara dilakukan tidak berstruktur yaitu dengan cara 

melakukan wawancara dimana saja saat terjadi komunikasi dengan siswa. 

 

3. Skala Psikologi 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala 

psikologi. Skala psikologi memiliki karakteristik khusus yang 

membedakannya dari berbagai bentuk alat pengumpulan data yang lain 

seperti angket, daftar isian, inventori dan lain-lainnya, yang mengacu pada 

alat ukur aspek atau atribut afektif. 

Skala psikologi ini memiliki ciri-ciri empat alternatif jawaban yang 

dipisahkan menjadi pernyataan favorable dan unfavorable, yaitu Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), serta Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Distribusi skor subjek dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 5. Penilaian Pernyataan Favorable dan Unfavorable 

Pilihan Jawaban Pernyataan 

Favorabel Unfavorabel 

Sangat Sesuai (SS) 

Sesuai (S) 

Tidak Sesuai (TS) 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

 

Skala psikologi yang digunakan dalam penelitian ini disusun peneliti 

berdasarkan modifikasi dari skala Tennessee Self Concept Scale (TSCS) milik 

William H. Fitts, berisi 40 item dengan terdiri dari lima aspek konsep diri. 

Limamaspek yang diukur adalah; (1) fisik; (2) moral dan etika; 

(3)personal/pribadi; (4) keluarga; dan (5) sosial. 
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G. Uji Persyaratan Instrumen 

  

Suatu instrumen membutuhkan tingkat keterandalan yang baik. Keterandalan 

tersebut dapat dilihat dari nilai validitas dan reliabilitas yang dimiliki oleh 

instrumen tersebut. Untuk membuktikan keterandalan tersebut, maka dilakukan 

uji coba untuk melihat validitas dan reliabilitas instrumen. 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen, dalam Arikunto (2007: 160). Suatu 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian validitas eksternal. 

Validitas eksternal instrumen yang dicapai apabila data yang dihasilkan dari 

instrumen tersebut sesuai dengan data atau informasi lain yang mengenai 

variabel penelitian yang dimaksud, Arikunto (2007: 161). Validitas eksternal 

ini menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Pearson yang dikenal 

dengan rumus korelasi product moment. 

      
     (  )(  )

√(     (  ) (     (  ) )
  

Keterangan: 

      = koefisien korelasi  

N     = jumlah seluruh siswa 

X     = skor siswa pada item tersebut 

Y     = skor total setiap siswa 
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Kreteria pengujian,jika harga rhitung>rtable maka berarti valid,begitu pula 

sebaliknya jika rhitung<rtable maka alat ukur tersebut tidak valid dengan α 

=0,05 dan dk= n. 

Hasil perhitungan uji validitas soal terdapat pada lampiran 8. Dalam 

perhitungan uji validitas angket kecerdasan spiritual dari 47 butir 

pernyataan terdapat 14 item yang tidak valid yaitu nomor 3, 8, 10, 18, 19, 

20, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 43, 47. Butir pernyataan yang tidak valid 

didrop karena pernyataan-pernyataan yang valid sudah dapat mewakili 

indikator  sehingga jumlah butir pernyataan pada angket berjumlah 33 

butir. 

 

 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Realibilitas adalah 

ketetapan suatu tes apabila diteskaan kepada subjek yang sama (Arikunto, 

2013:104). Alat ukur yang digunakan untuk menguji reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan analisa Alpha dari Cornnbach dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

  r11 = ( 
 

   
 ) (    

    

   
 ) 

 

Keterangan: 

r11 = Koefisien Alpha 

K = Jumlah Kasus 

     = Jumlah Varian Butir 

     = Varian Total 
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  Tabel 6. Tingkat Besarnya Reliabilitas 

Besarnya nilai r Interpretasi 

Antara 0,80 sampai 1,00 

Antara 0,60 sampai 0,799 

Antara 0,40 sampai 0,599 

Antara 0,20 sampai 0,399 

Antara 0,00 sampai 0,199 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat rendah 

 

Hasil perhitungan  reliabilitas terdapat pada lampiran 9 menunjukan bahwa 

harga koefisien alpha hitung untuk variabel konsep diri > 0,444 yaitu 0,895, 

maka dapat disimpulkan bahwa angket atau alat pengukur data tersebut 

bersifat reliabel. Dengan demikian, semua pernyataan untuk variabel 

moderator dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. 

 

H. Uji Persyaratan Analisis Data 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas menggunakan uji liliefors. Berdasarkan sampel yang akan diuji 

hipotesisnya,apakah sampel berdistribusi normal atau sebaliknya. 

Mengunakan rumus: 

Lo=F(Zi)-S(Zi) 

 

Keterangan: 

Lo = harga mutlak besar 

F(Zi) = peluang angka baklu 

S(Zi) = proposi angka baku 

(Sudjana, 2005: 466) 
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Kriteria pengujian adalah jika Lhit<Ltab dengan huruf signifikansi 0,05 maka 

variabel tersebut berdistribusi normal,demikian pula sebaliknya. Untuk 

mempermudah penelitian dalam pengujian normalitas menggunakan bantuan 

aplikasi computer yaitu SPSS 16. 

 

 

2. Uji Homogenitas 

Untuk menguju homogenitas uji F yang digunakan untuk mengetahui apakah 

kedua data yang diperoleh dari kedua kelompok sampel memiliki varians 

sama atau sebaliknya. Rumus uji F sebagai berikut: 

  
               

               
 

(Sugiyono, 2013: 276) 

Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa bila harga Fhitung ≤ Ftabel maka data 

sampel akan homogen,dengan taraf signifikansi 0,05 dan dk(ni-1;n2-1). Untuk 

pengujian homogenitas,penelitian menggunakan bantuan aplikasi computer 

yaitu SPSS 16. 

 

I. Teknik Analisi Data 

 

1. T-Tes Dua Sampel Independen 

Terdapat beberapa rumus t-test yang dapat digunakan untuk pengujian 

hipotesis komparatif dua sampel independen. 

    T = 
     

√
   

  
 
   

  

 

(Separated Varians)  
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T = 
     

√
(    )    (    )   

     
(
 

  
 
 

  
)

 

(Polled Varians) 

Keterangan: 

X1 = Rata-rata moralitas siswa dalam pembelajaran IPS Terpadu yang     

   diajar dengan menggunakan model pembelajaran Co-op Co-op. 

X2  = Rata-rata life skills siswa dalam pembelajaran IPS Terpadu yang  

   diajar dengan menggunakan model pembelajaran Group Resume. 

S1
2 

       = Varians total kelompok 1 

S2
2            

= Varians total kelompok 2 

N1          = Banyaknya sampel kelompok 1 

N2             = Banyaknya sampel kelompok 2 

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu: 

a. apakah dua rata-rata berasal dari dua sampel yang jumlahnya sama atau 

tidak 

b. apakah varians data dari dua sampel itu homogen atau tidak untuk 

menjawab itu perlu pengujian homogenitas varians 

Berdasarkan dua hal di atas maka berikut ini diberikan petunjuk untuk 

memilih rumus t-test: 

a. Bila jumlah anggota sampel n1 = n 2 dan varians homogen maka dapat 

menggunakan rumus t-tes baik Separated Varians maupun Polled 
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Varians untuk melihat harga t-tabel maka digunakan dk yang besarnya 

dk = n1 + n2 –2 . 

b. Bila  n 1 ≠ n 2 dan varians homogen dapat digunakan rumus t-test dengan 

Polled Varians, dengan  dk = n1 + n 2 – 2. 

c. Bila n1 = n2 dan varians tidak homogen, dapat digunakan rumus t-test 

dengan Polled Varians maupun Separated Varians, dengan  dk = n1 – 1 

atau n2 – 1, jadi dk bukan n1 + n2 – 2. 

d. Bila 1 ≠ n2 dan varians tidak homogen, untuk ini digunakan rumus t-test 

dengan Separated Varians, harga t sebagai pengganti harga t-tabel hitung 

dari selisih harga t-tabel dengan dk = (n1 – 1) dan dk  = (n2 – 1) dibagi dua 

kemudian ditambah dengan harga t yang terkecil. 

 

 

2. Analisis Varians Dua Jalan 

 

Analisis Varian atau Anava merupakan sebuah teknik inferesial yang 

digunakan untuk menguji rerata nilai. Penelitian ini menggunakan anava dua 

jalan. Analisis dua jalan merupakan teknik analisis data penelitian dengan 

desain faktorial dua faktor dalam Arikunto (2007: 424). Penelitian ini 

menggunakan Anava dua jalan untuk mengetahui tingkat signifikasi 

perbedaan dua model pembelajaran pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

Tabel 7. Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan 

Sumber 

variasi 

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK Fo p 

Antara A 

 

 

Antara B 

 

Antara AB 

(interaksi) 

JKA = ∑ 
(   )

 

  
 
(   )

 

 
 

 

JKB = ∑ 
(   )

 

  
 
(   )

 

 
 

 

JKAB = ∑ 
(   )

 

  
  

A-1 (2) 

 

 

B -1 (2) 

 

dbA x 

dbB (4)  
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       Tabel 7. Lanjutan 

 

 

 

Dalam (d) 

 

 

 

(   )
 

 
         

 

 

JK(d) =             

 

 

 

dbT –

dbA –

dbB -

dbAB 

    
    

 

 

   
   

 

 

    
   

 
 

Total (T) JKT = ∑ XT
2
 - 
(   )

 

 
 N – 1 

(49) 

   

 

Keterangan: 

JKT = jumlah kuadrat total 

JKA         = jumlah kuadrat variable A 

JKB = jumlah kuadrat variable B 

JKAB     = jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B 

JK(d) = jumlah kuadrat dalam 

MKA = mean kuadrat variabel A 

MKB     = mean kuadrat variabel B 

MKAB = mean kuadrat interaksi antara variabel A denagn variabel B 

MKd = mean kuadrat dalam 

FA       = harga Fo untuk variable A 

FB  = harga Fo untuk variable B 

FAB = harga Fo untuk interaksi variabel A dengan variabel B 

Arikunto (2007: 409) 

 

Tabel 8. Cara Untuk Menentukan Kesimpulan Hipotesis Anava  

Jika OF ≥ tF  1% Jika OF ≥ tF  5% Jika OF < tF  5% 

1. harga Fo yang 

diperoleh sangat 

signifikan 

1. harga Fo yang 

diperoleh signifikan 

1. harga Fo yang 

diperoleh tidak 

signifikan 

2. ada perbedaan 

mean secara sangat 

signifikan  

2. ada perbedaan 

mean secara 

Signifikan 

2. tidak ada perbedaan 

mean secara sangat 

signifikan  

3. hipotesis nihil (Ho) 

ditolak 

3. hipotesis nihil (Ho) 

ditolak 

3. hipotesis nihil (Ho) 

diterima 

4. p<0,01 atau p=0,01 4. p<0,01 atau p=0,01 4. p<0,01 atau p=0,01 

           (Arikunto, 2007: 410) 

 

 

 

J. Pengujian Hipotesis 

 

Dalam penelitian ini digunakan empat pengujian hipotesis, yaitu : 
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rumusan hipotesis 1 

Ho : µ1 =µ2 

Ha : µ1 ≠µ2 

rumusan hipotesis 2: 

Ho : µ1 ≤µ2 

Ha : µ1> µ2 

 

rumusan hipotesis 3: 

Ho : µ1≥  µ2 

Ha : µ1  <µ2 

 

rumusan hipotesis 4: 

Ho : µ1 =  µ2 

Ha : µ1 ≠µ2 

 

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah: 

Tolak HO apabila Fhitung > 
Ftabel ; thitung  > 

ttabel 

Terima HO apabila Fhitung  > 
Ftabel ; thitung  > 

ttabel 

Hipotesis 1 dan 4 diuji menggunakan rumus analisis varian dua jalan. 

Hipotesis 2 dan 3 diuji menggunakan rumus t-test dua sampel independent 

(separated varian). Dalam pengujian hipotesis kedua rumus tersebut peneliti 

menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS 16. 


