
 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian eksperimen dengan pendekatan kooperatif. 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 (Sugiono, 2008:107). Menurut 

Arikunto (2006:3) eksperimen adalah suatu cara untuk mencari 

hubungan sebab akibat (hubungan klasual) antara dua factor yang 

ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasikan atau mengurangi 

atau menyisihkan faktor-faktor lain yang menggangu. 

 

Penelitian kooperatif adalah penelitian yang membandingkan 

keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang 

berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Sugiono, 2008: 57). Analisis 

kooperatif 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 menduka 
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antara teori yang satu dengan yang lain, atau mereduksi bila dipandang 

terlalu luas. (Sugiono, 2008: 93). 

 

1. Desain Eksperimen 

 Desain penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah desain factorial. Menurut (Sugiono,2008:113) desain 

factorial merupakan modifikasi dari desain true eksperimen 

(eksperimen yang betul-betul), yaitu dengan memperhatikan 

kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi 

perlakuan (variabel independen) terhadap hasil (variabel 

dependen). Desain factorial memiliki tingkat kerumitan yang paling 

sederhana yaitu 2 kali 2 (2x2). Desain ini variabel yang belum 

dimanipulasi (model pembelajaran talking chips)  dan (numbered 

heads together) disebut variabel eksperimental(X1),sedangkan 

variabel bebas yang kedua disebut variabel kontrol(X2),dan 

variabel ketiga  disebut variabel moderator yaitu konsep diri siswa 

tersebut dan variabel terikatnya adalah moralitas siswa itu sendiri. 

 Model  pembelajaran(A) 

 

Konsep Diri (B) 

Model 

Pembelajaran TC 

(Talking Chips) 

Model 

Pembelajaran 

NHT  (numbered 

heads together) 

Tinggi  Moral Moral 

Rendah  Moral Moral 

Gambar 2 Desain Penelitian Eksperimen 
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Penelitian ini akan membandingkan keefektifan dua model 

pembelajaran yaitu TC dan NHT, terhadap moral siswa di kelas VIII E 

dan VIII F dengan keyakinan bahwa mungkin kedua model 

pembelajaran ini mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap moral 

siswa dengan memperhatikan konsep diri siswa. Kelompok sampel 

ditentukan secara random. Kelas VIII E menggunakan model 

pembelajaran TC  sebagai kelas eksperimen dan VIII F menggunakan 

model pembelajaran NHT sebagai kelas kontrol. Dalam kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol memperhatikan konsep diri siswa 

terhadap moralitasnya. 

2. Prosedur Penelitian 

Langkah –langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Melakukan observasi pendahuluan kesekolah untuk mengetahui 

yang akan digunakan sebagai populasi dan pengambilan sampel 

dalam penelitian. Menentukan penelitian dengan teknik cluster 

random sampling yaitu pengambilan sempel secara acak 

berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah ada, bukan secara 

individu. Kelompok yang sudah ada dalam penelitian ini berupa 

kelompok yang ada dikelas VIII SMP Negeri 2 Pesawaran yang 

terdiri dari 6 kelas. Hasil pengundian oleh peneliti dipeoleh kelas 

VIII (e) dan VIII (f) sebagai sampel. Langkah selanjutnya 

mengundi kelas manakah yang akan diajar menggunakan model 

TC dan kelas manakah yang akan diajar menggunakan model NHT. 
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Akhirnya diperoleh kelas VIII (e) menggunakan model TC dan 

kelas VIII (f) menggunakan model pembelajaran NHT. 

2. Langkah dalam menerapkan model pembelajaran TC adalah 

sebagai berikut. 

a. Pengelompokan peserta didik suatu kelas menjadi kelompok-

kelompok kecil (4-6) orang. 

b. Menyiapkan suatu kontak berisi benda-benda kecil seperti 

potongan sedotan, kelereng kecil, dan sebagainya yang 

berfungsi sebagai tanda untuk anggota kelompok yang akan 

mengemukakan pendapat. 

c. Membagikan benda-benda kecil tersebut dengan jumlah yang 

sama kepada tiap anggota kelompok. Jumlahnya tergantung 

pada tingkat kesulitan tugas yang diberikan. 

d. Memulai proses mengajar, pada proses ini setiap kali peserta 

didik mengeluarkan pendapat dalam kelomponya, dia harus 

menyerahkan salah satu benda benda yang dipegangnya  

dengan diletakkan ditengah-tengah kelompok. Apakah benda 

yang dipegang seorang pesereta didik telah habis, maka dia 

tidak bisa mengemukakan pendapat lagi sampai semua 

temannya dalam kelompok tersebut menghabiskan benda yang 

dipegang mereka. Jika semua benda yang dipegang sudah habis 

sedangkan tugas belum selesai maka kelompok bisa mengambil 

kesempatan untuk membagi kembali benda-benda kecil 

tersebut dan mengulang prosedurnya kembali tanpa 

mengabaikan waktu pengajaran. Guru pada proses ini berperan 

sebagai fasilitator dan motivator. 

e. Persentasi hasil diskusi didepan kelas. 

 

3. Langkah dalam menerapkan model pembelajaran NHT  adalah 

sebagi berikut. 

a. Guru mempersiapkan bahan diskusi untuk tiap-tiap kelompok 

berupa lembar kerja siswa. 

b. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok demhan jumlah empat 

anggota atau lebih. Kelompok yang dibentuk merupakan 

pencampuran dari latar belakang sosial, ras, suku, jenis 

kelamin, dan kemampuan belajara. 

c. Setelah itu masing-masing siswa dalam kelompok diberi 

nomor. 

d. Guru memberikan tugas/pertanyaan dan masing-masing 

kelompok mengerjakannya. 
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e. Kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban yang 

dianggap paling benar dan memastikan anggota kelompok 

mengetahui jawaban tersebut. 

f. Guru memanggil salah satu nomor secara acak. Siswa dengan 

nomor yang dipanggil dan paling cepat mengangkat tangan 

mempersentasikan jawaban hasil diskusi kelompok mereka atau 

semua siswa nomornya yang dipanggil menulis jawabannya di 

papan tulis secara bersamaan atau bergantian. 

g. Guru dan siswa bersma-sama menyimpulkan materi. 

h. Kemudian guru memberikan kuis/evaluasi, dengan memberikan 

waktu yang cukup kepada siswa untuk mengerjakan kuis 

tersebut. Siswa tidak diizinkan untuk bekerjka sama. Pemberian 

kuis/evaluasi ini dapat dilakukan pada akhir pokok bahasan 

atau tahapan. 

 

 

B. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiono,2008:117). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluru siswa kelas VIII SMP N 2 Pesawaran Tahun 

Pelajaran 2013/2014 yang tertdiri dari 6 kelas. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagain dari jumlah populasi dan karakteristik yang 

dimilki oleh populasi tersebut (Sugiono.2008: 118). Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik clutser 

random sampling. Teknik ini memiliki sampel bukan berdasarkan 

individual, tetapi lebih didasarkan pada kelompok,daerah,atau 

kelompok subyek yang secara alami berkumpul bersama (Sukardi, 
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2003:61) sampel penelitian ini diambil dari populasi sebanyak 5 

kelas, yaitu VIII(a), VIII(b), VIII(c), VIII(d),VIII(e), dan VIII(f). 

Hasil berdasarkan penggunaan teknik clutser random sampling 

dipeoleh kelas VIII(e) dan VII(f) sebagai sampel. 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:60) variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 

variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian diberikan kesimnpulannya. Penelitian ini menggunakan  tiga 

variabel, yaitu variabel bebas (independen), terikat (dependen), dan 

variabel moderator. 

a. Variabel bebas (independen) 

Variabel bebas dilambangkan dengan X adalah variabel peneliti 

yang mempengaruhi variaberl lain. Variabrel bebas dalam 

penelitian ini terdiri dari dua model pembelajaran TC sebagai kelas 

VIII (e) dilambangkan X1 dan model pembelajaran NHT sebagai 

kelas kontrol VIII (f) dilambangkan X2. 

b. Variabel terikat (dependen) 

Variabel terikat dengan lambang Y adalah variabel yang akan 

diukur untuk mengetahui pengaruh lain, sehingga sifatnya 

bergantung pada variabel yang lain. Pada penelitian ini, variabel 

terikat adalah moral siswa kelas eksperimen Y (1) dan moral siswa 

kontrol Y (2). 
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c. Variabel moderator 

Variabel moderator dalah variabel yang mempengaruhi 

(memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel bebas 

dan variabel terikat. Diduga konsep diri siswa mempengaruhi 

(memperkuat atau memperlemah) hubungan antara model TC dan 

NHT. 

D. Definisi  Operasional Variabel 

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel 

Variabel 

 
Konsep Variabel Indikator 

Skala 

Pengukuran 

Moral 

 

 

 

 

Moralitas merupakan sikap 

hati orang yang terungkap 

dalam tindakan lahiriah. 

Moralitas terjadi apabila 

oramg mengambil sikap 

yang baik karena ia sadar 

akan kewajiban dan 

tanggung jawabnya dan 

bukan karena ia mencari 

keuntungan. (Budiningsih, 

2004: 24-25).  

a. Disiplin 

b. Etika 

berbicara 

c. Kejujuran 

d. Kepedulian  

e. Kontrol diri 

f. Sopan 

santun 

g. Komitmen 

h. Kerapihan 

 

 

Interval 

 

 

 

Model 

Pembelaja

ran TC 

Model pembelajaran 

kooperatif TC merupakan 

model pembelajaran yang 

dilaksanankan dengan 

tujuan pemerataan kegiatan 

siswa dikelas. Hal ini terkait 

pemberian chips kepada 

siswa untuk memiliki 

kesempatan untuk berbicara 

yang sama sebagian 

kegiatan melatih 

ketrampilan efektif & 

Hasil non tes 

menggunaka

n mata 

pelajaran IPS 

Terpadu dan 

diskusi 

Interval 
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psikomotor. 

 

Model 

Pembelaja

ran 

kooperatif 

tipe NHT  

Model pemblajaaran 

kooperatif tipe NHT 

merupakan model 

pembelajaran yang 

berstruktur yang 

memberikan kesempatan 

untuk saling bertukar 

pendapat dan 

mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat, 

serta berfungsi untuk 

meriview dan mengecek 

tingkat pemahaman siswa. 

 

 

Hasil non tes 

menggunaka

n mata 

pelajaran IPS 

Terpadu yang 

telah 

diberikan 

moddel NHT 

Interval  

Konsep 

Diri Merupakan gambaran yang 

dimiliki seseorang tentang 

dirinya,yang dibentuk 

melalui pengalaman-

pengalamanyang diperoleh 

dari interaksi dengan 

lingkunga. Konsep diri 

bukan merupakan factor 

bawaan,mealainkan 

berkembangan diri 

pengalaman yang terus 

menerus dan terdiferensiasi. 

Dasar konsep diri 

ditambahkan pada saat dini 

kehidupan anak dan menjadi 

dasar yang mempengaruhi 

tingkah lakunya dikemudian 

hari 

a.  tanggung 

jawab pribadi 

b. hudup 

penuh dengan 

kesabaran 

c. hidup 

dengan 

tujuan yang 

jelas 

d. berani 

mengambil 

resiko 

e. slalu 

merasa gagal 

f . mudah 

menyerah 

Interval 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik 

sebagai berikut. 

1. Observasi  

Hadi dalam Sugiyono (2008:203) berpendapat bahwa, “observasi 

merupakan suatu yang sangat kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis”. Teknik observasi 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung dengan 

menggunakan lembar observasi tentang moralitas di SMP Negeri 2 

Pesawaran.  

2. Wawancara  

Wawancara digunakan untuk mendapatkan data yang diperoleh 

langsung dari jawaban guru, siswa, maupun warga sekolah lainnya 

yang ada di SMP Negeri 2 Pesawaran. Berkaitan dengan masalah-

masalah yang ada dalam penelitian. Wawancara dapat dilakukan 

secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapatr dilakukan 

dalam tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan 

telepon. 

3. Skala Psikologi 

Skala psikologi adalah instrumen pengukuran untuk 

mengidentifikasi konstra psikologi. Seringkali dinamakan dengan 

tes, namun dalam hal ini skala psikologi digunakan sebagai istilah 

untuk atribut efektif, sedangkan kata tes digunakan sebagai atribut 
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kognitif. Skala psikologi ini digunakan untuk mendapatkan 

informasi mengenai konsep diri siswa. 

Dengan menggunakan Skala Likert, yaitu sebuah instrumen atau alat 

ukur yang dapat dibuat dalam bentuk checklis atau pilihan ganda. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh data-data mengenai hal-hal atau 

berupa variabel yang berisi catatan, transkip, buku, surat kabar, 

notulen, lengger,dan agenda.(Arikunto, 2008:206) 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder,data ini 

berupa jumlah siswa dan hal-hal yang berkaiotan dengan keadaan 

atau profil SMP Negeri 2 Pesawaran. 

F. Uji Persyaratan Istrumen 

 

Instrumen dalam penelitian ini berupa non tes, untuk mendapatkan data 

yang lengkap, maka alat instrumennya harus memenuhi prersyaratan 

yang baik. Suatu instrument yang baik dan efektif memenuhi syarat 

validitas dan reliabilitas. 

 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah derajat yang menunjukkan dimana suatu tes 

mengukur apa yang hendak diukur (Sukardi, 2003:122). Validitas 

dalam penelitian ini digunakan sebagai alat ukur yang 

menunjukkan tingkat valitan atau keabsahan suatu instrumen, untuk 
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menguji valitas instrumen ini, penulis menggunakan korelasi yang 

dikemukakan oleh pearson yang dikenal dengan rumus korelasi 

produck moment, yaitu: 

  222 )()(

))((

YYnXXn

YXXYn
rxy




  

(Arikunto, 2008:72) 

Keterangan:  

       rxy              = Koefesien korelasi antara variabel x dan y 

                    N   = Jumlah responden 

                    ∑xy   =  Sekor rata-rata dari X dan Y 

                   ∑X   = Jumlah sekor item X 

                   ∑Y   = Jumlah sekor total(item) Y 

Kreteria pengujian, jika harga r hitung> r table maka berarti 

valid, begitu pula sebaliknya jika r hitung < r table  maka alat 

ukur tersebut tidak valid dengan α =0,05 dan dk= n 

Hasil perhitungan uji validitas angket konsep diri dari 40 item 

peryataan terdapat 5 item pertanyaan yang tidak valid yaitu item 

soal no 5, 6, 22, 27, dan 34. Item yang tidak valid tesebut 

dibuang sehingga soal yang digunakan hanya 35. 

2. Uji Reabilitas 

Suatu tes dapat dikatakan memiliki reliabel yang tinggi jika tes 

tersebut dapat memberi hasil yang tetap dalam jangka waktu 

tertentu. Sukardi, (2003: 126) suatu instrument dikatakan 

mempunyai nilai realibilitas yang tinggi, apabila tes yang dibuat 
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mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak di 

ukur. Ini berarti semakin reliabel suatu tes memiliki persyaratan 

maka semakin yakin kita dapat menyatakan bahwa dalam hasil 

suatu tes mempunyai hasil yang sama ketika dilakukan kembali. 

Penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach untuk menguji 

relabilitas instrumen karena alternatif jawaban lebih dari dua 

(bentuk soal pilihan ganda), yaitu: 

r = (
 

   
) (  

   
  

  
 ) 

Keterangan: 

r  =   Koefisien reliabilitas intrumen (alpha cronbach) 

k  = Banyaknya butir pertanyaan atau soal 

   
              = Total varians butir soal 

  
   = Total varians 

                    
 

Kriteria pengujian, apabila r hitung  > r tabel , dengan taraf signifikansi 

0,05 maka pengukuran tersebut reliabel, dan sebaliknya jika r hitung  < 

r tabel  maka pengukuran tersebut tidak reliabel 

Jika instrumen itu valit, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indek  

r11sebagai berikut. 

Antara 0,80 sampai dengan  1,00 Sangat tinggi 

Antara 0,60 sampai dengan 0,799 Tinggi 

Antara 0,40 sampai dengan 0,599 Cukup 

Antara 0,20 sampai dengan 0,399 Rendah 

Antara 0,00 sampai dengan 0,199 Sangat rendah 

(Arikunto, 2008:75) 

 

Hasil perhitungan uji coba reabilitas konsep diri sebesar 0,957, 

sehingga sesuai dengan kriteria korelasi reabilitas konsep diri memiliki 
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reabilitas yang sangat tinggi. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran 20 

 

G. 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 

(Sudjanah, 2000:466) 

 

Kriteria pengujian adalah jika Lhit<Ltab dengan huruf signifikansi 

0,05 maka variabel tersebut berdistribusi normal,demikian pula 

sebaliknya.  

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas menggunakan rumus uji F. 

  
               

               
  

(Sugiyono,2010:272) 
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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).  

H. Teknik Analisi Data 

 

1. T-Tes Dua Sampel Independen  

Terdapat beberapa rumus T-tes yang dapat digunakan untuk 

pengujian hipotesis kooperatif dua sampel independen. 

T 
     

√
  
 

  
 

  
 

  

 

(seperated Varians) 

T = 
     

√
                   

     
(

 

  
 

 

  
)
 

(Polled Varians) 

 keterangan :  

XI = Rata-rata moralitas siswa dalam pembelajaran IPS 

Terpadu yang diajar dengan menggunakan metode 

konsep diri 

X2 = Rata-rata moralitas siswa dalam pembelajaran Ips 

terpadu yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran TC 

S1² = Varian total kelompok 1 

S1² = Varian total kelompok 2 
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N1 = Banyaknya sempel kelompok 

N2 =  Banyaknya sempel kelompok 

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus T-tes yaitu. 

a. Apakah rata-rata itu 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 diatas maka berikit ini diberikan petunjuk 

untuk memilih rumus T-tes. 

1. Bila jumlah anggota sampel   =   dan varian homogen maka dapat 

menggunakan rumus T-tes baik sapared varians maupun polled 

varians untuk melihat harga t tabel maka menggunakan  dk yang 

besaranya dk=   +   - 2 

2. Bila    ≠    dan varians homogen dapat digunakan rumus T-tes 

dengan polled varians dengan dk=   +   - 2 

3. A   =    dapat varians homogennya dapat menggunakan rumus T-tes 

dengan  polled varians ataupun  sapared varians dengan dk=   – 1 

atau    – 1 maupun jadi deka bukan     +   – 2  

4. bila    ≠    dan varians tidak homogen untuk digunakan rumus T-tes 

dengan  sapared varians harga T sebagai pengganti harga T tabel 

hitung dari harga selisi harga T tabel dengan dk=   – 1 atau    – 1 

dibagi dua kemudian ditambahkan dengan harga T yang kecil  

(Sugiyono, 2011:272-273) 
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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 (Arikunto, 2007: 424). 

Penelitian ini menggunakan Anava dua jalan untuk mengetahui 

tingkat signifikasi perbedaan dua model pembelajaran pada mata 

pelajaran akuntansi. 

Tabel 5. Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan 

Sumber 

variasi 

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK Fo P 

Antara A                                         

 

Antara B 

 

 

Antara 

AB 

(interaks

i) 

 

 

Dalam 

(d) 

 

JKA = ∑ 
      

  
 

      

 
 

 

JKB = ∑ 
      

  
 

      

 
 

 

JKAB = ∑ 
      

  
 

      

 
         

 

JK(d) =             

A-1 (2) 

 

B -1 (2) 

 

 

dbA x dbB 

(4) 

 

 

dbT –dbA 

–dbB -

dbAB 
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Sumber 

variasi 

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK Fo P 

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 6. 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 
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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) 

3. Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini digunakan lima  pengujian hipotesis, yaitu  

rumusan hipotesis 1 

Ho : µ1 = µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2 

Ho : tidak ada perbedaan moral siswa yang pembelajaranya 

menggunakan model pembelajan TC dan siswa yang 

pembelajaranya menggunakan model NHT. 

Ha : ada perbedaan moral siswa yang pembelajaranya 

menggunakan model TC dan siswa yang pembelajaranya 

menggunakan model NHT. 

rumusan hipotesis 2: 

Ho : µ1 ≤ µ2 

Ha : µ1>  µ2 

Ho : tidak ada perbedaan moral siswa terhadap konsep diri 

dalam pelajaran IPS Terpadu yang pelajarannya 

menggunakan model TC lebih baik dibandingkan dengan 
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siswa yang diajar menggunakan model NHT lebih tinggi 

belajarnya. 

Ha : ada perbedaan moral siswa terhadap konsep diri dalam 

pelajaran IPS Terpadu yang pelajarannya menggunakan 

model TC lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

diajar menggunakan model NHT lebih tinggi belajarnya. 

 

rumusan hipotesis 3: 

Ho : µ1≥  µ2 

Ha : µ1  <  µ2 

Ho : tidak ada perbedaan moral siswa terhadap konsep diri 

dalam pelajaran IPS Terpadu yang pelajarannya 

menggunakan model TC lebih rendah dibandingkan 

dengan siswa yang diajar menggunakan model NHT lebih 

rendah belajarnya. 

Ha     : ada perbedaan moral siswa terhadap konsep diri dalam 

pelajaran IPS Terpadu yang pelajarannya menggunakan 

model TC lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang 

diajar menggunakan model NHT lebih rendah belajarnya 

rumusan hipotesis 4: 

Ho : µ1 =  µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2 

Ho : tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan 

konsep diri siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu 
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Ha : ada interaksi antara model pembelajaran dengan konsep 

diri siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu 

 

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah: 

Tolak HO apabila Fhitung Ftabel ; thitung tabel 

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).  

 


