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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian eksperimen semu 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 ketat (Sugiyono, 2012: 107). Menurut Arikunto (2006: 3),

eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan

klausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan

mengeliminasi 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 (Sugiyono, 2012: 57). Analisis komparatif dilakukan

dengan cara membandingkan antara teori yang satu dengan teori yang lain, atau

mereduksi bila dipandang terlalu luas (Sugiyono, 2012: 93).
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1. Desain Eksperimen

Desain penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

desain faktorial by level. Menurut Sugiono (2012: 113) desain faktorial

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 faktorial memiliki tingkat kerumitan yang

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

dimanipulasi model pembelajaran Contextual Teaching and Learning dan

Value Clarification and Technique disebut variabel eksperimental (X1),

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

variabel ketiga disebut variabel moderator yaitu kecerdasan spiritual siswa

tersebut.

Tabel 5. Desain Penelitian
Model

Pembelajaran
Spiritual
Quotient

Model Pembelajaran
Contextual Teaching and
Learning

Model Pembelajaran
Value Clarification and
Technique

Spiritual Quotient (SQ)
Tinggi

Kecerdasan Kecerdasan
Moral > Moral

Spiritual Quotient (SQ)
Rendah

Kecerdasan Kecerdasan
Moral < Moral

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan dari dua model

pembelajaran yaitu Contextual Teaching and Learning dan Value

Clarification and Technique terhadap kecerdasan moral siswa dalam

pembelajaran IPS Terpadu di kelas eksperimen VII F dan kelas kontrol

yakni kelas VII H dengan keyakinan bahwa ada pengaruh yang signifikan
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dari penerapan kedua model pembelajaran tersebut terhadap kecerdasan

moral dan tingkat kecerdasan spiritual siswa pada kelas tersebut.

2. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

a. Melakukan observasi pendahuluan ke sekolah untuk mengetahui yang

akan digunakan sebagai populasi dan pengambilan sampel dalam

penelitian. Menentukan sampel penelitian dengan teknik cluster random

sampling yaitu pengambilan sampel secara acak berdasarkan kelompok-

kelompok yang sudah ada, bukan secara individu. Kelompok yang sudah

ada dalam penelitian ini berupa kelompok yang ada di kelas VII SMP

Negeri 1 Natar Lampung Selatan yang terdiri dari 14 kelas. Hasil

pengundian oleh peneliti diperoleh kelas VII F dan VII H sebagai

sampel. Langkah selanjutnya mengundi kelas manakah yang akan diajar

menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning

dan kelas mana yang akan diajar menggunakan model pembelajaran

Value Clarification and Technique. Akhirnya diperoleh kelas VII F

menggunakan model Contextual Teaching and Learning dan kelas VII H

menggunakan metode pembelajaran Value Clarification and Technique.
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b. Langkah dalam menerapkan model pembelajaran CTL adalah sebagai

berikut.

Pendahuluan

1) Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai siswa dan

pentingnya materi ajar.

2) Guru menjelaskan prosedur pembelajaran CTL.

3) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah.

4) Tiap kelompok ditugaskan untuk melakukan obervasi ke tempat

permaslahan.

5) Melalui instrument atau angket, siswa diminta mencatat berbagai hal

yang ditemukan.

6) Guru melakukan tanya jawab terkait tugas yang akan dikerjakan oleh

siswa.

Kegiatan inti di lapangan.

1) Siswa melakukan observasi sesuai dengan pembagian tugas

kelompok.

2) Siswa mencat hal-hal yang mereka temukan.

Di dalam Kelas.

1) Siswa mendiskusikan hasil temuan mereka sesuai dengan

kelompoknya masing-masing.

2) Siswa melaporkan hasil diskusi.

3) Setiap kelompok saling menjawab terhadap pertanyaan yang diajukan

oleh kelompok lainnya.



61

Penutup

1) Dipimpin oleh guru, siswa menyimpulkan hasil observasi dan diskusi.

2) Membuat karangan tentang pengalaman belajar mereka terkait topik

yang telah diberikan sebelumnya.

c. Langkah dalam menerapkan model pembelajaran VCT adalah sebagai

berikut.

1) Guru menyiapkan materi bahan ajar yang akan diselesaikan oleh

kelompok siswa dan memberi tugas kepada siswa untuk mempelajari

materi tersebut.

2) Mengkaji dan menganalisis kejelasan nilai yang diinginkan pada mata

pelajaran kemudian guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok

dan menentukan topik permasalahan yang akan dibahas.

3) Selanjutnya guru bersama siswa baik secara perorangan maupun

kelompok melakukan pembahasan secara mendalam atas topik yang

didapat masing-masing kelompok tersebut dengan menggunakan

sistem pendukung berupa media stimulus.

4) Selanjutnya setiap kelompok mempersentasikan laporannya secara

menarik di depan.

5) Guru memberikan kesempatan kepada siswa baik secara perorangan

maupun kelompok untuk mengemukakan atau menanggapi hasil

persentasi setiap kelompok tersebut.

6) Pada akhir kegiatan pembelajaran diadakan penarikan kesimpulan dan

tindak lanjut (jika diperlukan) oleh guru bersama siswa.

7) Penutup.
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B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut pendapat dari Sugiyono (2012: 117) populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas

dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1

Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2014/2015 yang terdiri dari 14

kelas sebanyak 464 siswa.

Tabel 6. Jumlah Siswa SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan kelas VII
TP. 2014/2015

No. Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah
Siswa

1. VII A 9 17 26
2. VII B 13 20 33
3. VII C 15 19 34
4. VII D 14 20 34
5. VII E 16 18 34
6. VII F 17 18 35
7. VII G 18 17 35
8. VII H 17 17 34
9. VII I 12 22 34
10. VII J 12 20 32
11. VII K 10 24 34
12. VII L 12 21 33
13. VII M 10 23 33
14. VII N 11 22 33

Jumlah 186 278 464
Sumber: guru mata pelajaran IPS Terpadu kelas VII SMP Negeri 1 Natar

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 118). Pengambilan sampel dalam

penelitian ini dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Teknik ini
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memilih sampel bukan didasarkan individual, tetapi lebih didasarkan pada

kelompok, daerah, atau kelompok subyek yang secara alami berkumpul

bersama (Sukardi, 2009: 61).

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 69 orang siswa yang tersebar ke

dalam 2 kelas yaitu kelas VII F sebanyak 35 siswa yang merupakan kelas

eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran CTL, dan kelas VII

H sebanyak 34 siswa yang merupakan kelas kontrol dengan menggunakan

model pembelajaran VCT.

C. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 60), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel moderator, variabel

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

1. Variabel Moderator

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau

memperlemah) hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Diduga

kecerdasan spiritual mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah)

hubungan antara model pembelajaran dengan kecerdasan moral siswa dalam

pembelajaran IPS Terpadu yaitu melalui model pembelajaran Contextual

Teaching and Learning dan Value Clarification and Technique.
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2. 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 terikatnya adalah kecerdasan moral siswa

dalam pembelajaran IPS Terpadu kelas eksperimen (Y1) dan kecerdasan

moral siswa dalam pembelajaran IPS Terpadu kelas kontrol (Y2).

3. Variabel bebas (independen)

Variabel bebas dilambangkan dengan X adalah variabel penelitian yang

mempengaruhi variabel yang lain. Variabel bebas dalam penelitian ini

terdiri dari dua, model pembelajaran Contextual Teaching And Learning

sebagai kelas eksperimen VII F dilambangkan X1, dan model pembelajaran

Value Clarification and Technique sebagai kelas kontrol VII H

dilambangkan X2.

D. Definisi Konseptual Variabel

1. Kecerdasan Moral

Menurut Borba (2008: 4) kecerdasan moral adalah kemampuan memahami

hal yang benar dan salah: artinya, memiliki keyakinan etika yang kuat dan

bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga orang bertindak benar

dan terhormat. Sedangkan menurut Coles (2000: 10) Kecerdasan Moral

adalah kemampuan individu untuk merenungkan mana yang benar dan

mana yang salah, serta cerdas bukan fakta-fakta dan angka-angka,

melainkan dengan tingkah laku dalam keseharian maupun berbicara sopan
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dan sesuai dengan norma yang berlaku mengenai orang lain, dan mampu

memperhitungkan, menghargai dan memperhatikan orang lain.

Berdasarkan teori di atas kecerdasan moral atau yang biasa dikenal dengan

MQ (moral quotient) adalah kemampuan seseorang untuk membedakan

mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan keyakinan yang kuat

akan etika dan menerapkannya dalam tindakan.

2. Kecerdasan Spiritual (SQ)

Menurut Sukmadinata (2007: 98) kecerdasan spiritual merupakan

kecerdasan rohaniah, menuntun diri kita memungkinkan kita utuh.

Kecerdasa spiritual berada pada bagian yang paling dalam dari diri kita,

terkait dari kebijaksanaan yang berada di atas ego. Sedangkan menurut

Zohar (2001: 4) spiritual quotient adalah kecerdasan untuk menghadapi dan

memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk

menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas

dan kaya

Berdasarkan teori di atas dalam kecerdasan spiritual terletak pada pola pikir

yang di hadapi pada setiap orang mengenai kesadaran dalam melakukan

perbuatan dan berhubungan dengan kearifan dan bertumpu pada setiap

individu atau seseorang masing-masing, maka dari perbedaan dari cara

pandang baik kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan intelektual memang

terpusat dari bagaimana tingkatan kecerdasan tetapi berbeda dari segi

penilaiannya, kehidupan juga memerlukan pengambilan sebuah keputusan
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secara baik dan benar tetapi juga respon dari tindakan pemikiran dalam diri

manusia untuk menyelesaikan segala sesuatu.

E. Definisi Operasional

Tabel 7. Definisi Operasional Variabel Kecerdasan Moral

Variabel Indikator Sub Indikator Skala
Pengukuran No Item

Keceradasn
Moral

Empati

Kontrol diri

Disiplin

1. Suka membantu antar
teman dan saling tolong
menolon

2. Mampu menerima sudut
pandang orang lain

3. Berusaha mengikuti
acara bakti sosial

4. Mampu memahami
perasaan orang lain

5. Jarang menyela atau
melontarkan jawaban /
pertanyaan tanpa berfikir
terlebih dahulu

6. Jarang bertindak tanpa
berfikir atau berbuat
ceroboh

7. Tidak perlu diingatkan,
diperintahkan atau
diminta untuk bersikap
baik

8. Sabar dalam segala hal

9. Selalu tepat waktu
didalam segala hal

10.Selalu tepat waktu
apabila diberi tugas oleh
guru

11.Tepat waktu berangkat
sekolah

12.Siswa selalu berpakaian
rapi sesuai aturan

Interval

(Semantic
Defferensial)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Tabel 7. Definisi Operasional Variabel Kecerdasan Moral (Lanjutan)

Sikap
Toleransi

Percaya diri

13. Menghormati teman
yang berbeda suku,
budaya, agama, ras dan
gender.

14. Dapat menerima
kesepakatan meskipun
berbeda.

15. Dapat menerima
kekurangan orang lain.

16. Menghargai pendapat
orang lain.

17. Berani presentasi
didalam kelas.

18. Berani berpendapat,
bertanya dan menjawab
pertanyaa.

19. Berpendapat dan
melakukan kegiatan
tanpa ragu-ragu.

20. Mempu membuat
keputusan secara tepat

14

15

16

13

17

18

19

20

Tabel 8. Definisi Operasional Variabel Kecerdasan Spiritual

Variabel Indikator Sub Indikator Skala
Pengukuran No Item

Kecerdasan
Spiritual

Kejujuran

Kemampuan
bersikap
fleksibel

1. Selalu berkata
jujur

2. Menyampaikan
amanat yang
diberikan

3. Dapat
membedakan cara
bersikap antara
guru dan teman

Interval 1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8
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Tabel 8. Definisi Operasional Variabel Kecerdasan Spiritual (Lanjutan)

Peduli

Mempunyai
tanggung
jawab

Selalu
Bersyukur

Tingkat
kesadaran diri
yang tinggi

4. Bersikap aktif
dalam melakukan
pekerjaan maupun
tugas sekolah

5. Suka bergaul
dengan latar
belakang yang
berbeda

6. Senang menolong
orang lain

7. Senang berbuat
kebaikan untuk
lingkungannya

8. Selalu
mengerjakan tugas
tepat waktu

9. Disiplin dalam
menjalankan aturan
aturan sekolah

10.Selalu berkeinginan
menjadi yang
terbaik

11.Tidak pernah iri
atau dengki apabila
temannya lebih dari
dirinya

12. Menempatkan
sesuatu pada
tempatnya

13. Mempunyai
kesabaran yang
tinggi

14. Mempunyai
kepedulian kepada
orang lain

15. Berusaha
membantu
seseorang apabila
terkena musibah

16. Selalu meminta
maaf apabila
menyinggung,
perasaan orang lain

Interval 10, 11

12, 13,
16, 9

15, 17

14, 18

19, 21

22, 23,
24, 25

26, 27,
28

29, 30

31

32

33

34

35
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F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai

berikut.

1. Observasi

Hadi dalam Sugiyono (2012: 203), mengemukakan bahwa, observasi

merupakan sesuatu 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 kecerdasan moral siswa di SMP Negeri 1 Natar Lampung

Selatan, lembar observasi ini dapat di lihat di lampiran 12.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder

mengenai jumlah guru, siswa dan, keadaan umum di SMP Negeri 1 Natar

Lampung Selatan, dokumentasi ini dapat di lihat di lampiran 1-3.

3. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang

harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari

responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2012: 194). Teknik wawancara

ini dilakukan dengan cara mewawancarai guru mata pelajaran IPS Terpadu

tentang kecerdasan moral siswa di SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan,

hasil dari wawancara penulis sajikan di bab 1 latar belakang masalah.
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4. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk

menjawabnya (Sugiyono, 2012: 199). Angket berbentuk sejumlah

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari

responden dalam arti laporan tentang pribadinya. Angket ini disusun

sedemikian rupa sehingga responden bebas untuk mengungkapkan

pendapatnya dalam memilih jawaban sehingga data akan dikumpulkan

sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

G. Uji Persyaratan Instrumen

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 Instrumen

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan

suatu instrumen. Untuk menguji tingkat validitas digunakan rumus

correlation product moment yaitu:

= ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
(Arikunto, 2007: 72)

Keterangan:

= koefisien korelasi antar gejala X dan gejala Y
= jumlah sampel yang diteliti

X = skor gejala X
Y = skor gejala Y
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Dengan kriteria pengujian apabila r hitung> r table dengan α = 0,05 maka alat

ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka

alat ukur tersebut adalah tidak valid.

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Angket dan Lembar Observasi
No. Instrumen Valid Tidak Valid Total

1. Angket

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29,

31, 33, 35

3, 12, 30, 32,
34

30

2.
Lembar

Observasi

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19,
6, 10, 20 17

Sumber: Data diolah Tahun 2015

Berdasarkan perhitungan uji validitas angket kecerdasan spiritual dari 35

item pernyataan terdapat 5 item pernyataan yang tidak valid. Item yang

tidak valid tersebut dibuang sehingga soal yang digunakan hanya 30 soal.

Sedangkan uji validitas lembar observasi kecerdasan moral terdapat di

lampiran. Dalam perhitungan uji validitas lembar observasi kecerdasan

moral sebanyak 20 item terdapat 3 pernyataan yang tidak valid sehingga

soal yang digunakan hanya 17 soal.

2. Uji Reabilitas

Suatu tes dapat dikatakan reliabel jika tes tersebut dapat memberi hasil yang tetap.

Reabilitas adalah ketepatan suatu tes apabila diteskan kepada subyek yang sama.

Peneliti menggunakan rumus Alpha Cronbach. Teknik penghitungan reliabilitas

dengan koefisien alpha sebagai berikut:
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r 11 =   
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Keterangan:
r 11 = reliabilitas instrumen

k = banyaknya soal
2 b = jumlah varians butir

2
t = varians total

(Arikunto, 2007: 109)

Besarnya reliabilitas dikategorikan seperti pada tabel berikut :

Tabel 10. Tingkatan Besarnya Reliabilitas
Besarnya nilai r Keterangan
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

(Arikunto, 2007: 276)

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas instrumen angket dan lembar

observasi menggunakan rumus Alpha sebesar 0,892 dan 0,876 yang berarti

item angket tersebut tergolong angket yang memiliki reliabilitas sangat

tinggi.

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.

Lo = F (Zi) – S (Zi)

(Sudjana, 2005: 466)
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Keterangan:
Lo = harga mutlak terbesar
F (Zi) = peluang angka baku
S (Zi) = proporsi angka baku

Kriteria pengujiannya adalah jika Lhitung < Ltabel dengan taraf signifikansi

0,05 maka variabel tersebut berdistribusi normal, demikian pula sebaliknya.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas menggunakan rumus uji F.

F =

(Sugiyono, 2012: 275)

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

sampel akan homogen, dan apabila Fhitung > Ftabel data tidak homogen,

dengan taraf signifikansi 0,05 dan dk (n1-1 ; n2-1)

I. Teknik Analisis Data

1. T-test Dua Sampel Independen

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis komparatif dua sampel independen

digunakan rumus t-test. Terdapat beberapa  rumus t-test yang dapat

digunakan untuk pengujian hipotesisi komparatif dua sampel independen

yakni rumus separated varian dan polled varian.

(separated varian)
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Keterangan:

1X = rata-rata keterampilan sosial siswa pada kelas eksperimen

2X = rata-rata keterampilan sosial siswa pada kelas kontrol
2
1S = varian total kelompok 1
2
2S = varian total kelompok 2

1n = banyaknya sampel kelompok 1
n2 = banyaknya sampel kelompok 2

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu.

a. Apakah ada dua rata- rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya

sama atau tidak.

b. Apakah varian data dari dua sampel itu homogen atau tidak. Untuk

menjawab itu perlu pengujian homogenitas varian.

Berdasarkan dua hal diatas maka berikut ini berikan petunjuk untuk memiih
rumus t-test.

a. Bila jumlah anggota sampel 21 nn  dan varians homogen, maka dapat
menggunakan rumus t-test baik separated varians maupun polled varians
untuk mengetahui t-tabel maka digunakan dk yang besarnya dk

221  nn .

b. Bila 1n tidak sama dengan 2n dan varians homogen dapat digunakan

rumus t-test dengan polled varians, dengan dk = 221 nn .

c. Bila 21 nn  varians tidak homogen, dapat digunakan rumus t-test dengan

polled varians maupun separated varians, dengan dk = 11 n atau 12 n

, jadi dk bukan 221  nn .

d. Bila 1n tidak sama dengan 2n dan varians tidak homogen, dapat

digunakan rumus t-test dengan separated varians, harga t sebagai
pengganti harga t tabel hitung dari selisih harga t tabel dengan dk =
 11 n dan dk = 12 n , dibagi dua kemudian ditambah dengan harga t
terkecil (Sugiono, 2012: 272-273).



75

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 apakah ada interaksi

antara model pembelajaran kooperatif dengan kecerdasan spiritual pada

mata pelajaran IPS terpadu.

Tabel 11. Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan
Sumber
Variasi

Jumlah Kuadrat (JK) db MK Fo P

Antara A

Antara B

Antara AB

(Interaksi)

Dalam (d)

JKA=
N

X

n

X T

A

A   
22 )()(

JKB=
N

X

n

X T

B

B   
22 )()(

JKAB=
N

X

n

X T

B

B   
22 )()(

-

JKA–JKB

JK(d) = JKA – JKB - JKAB

A – 1

(2)

B – 1

(2)

dbAxd
bB

(4)

dbT-
dbA-
dbB-
dbAB

A

A

db

JK

B

B

db

JK

AB

BA

db

JK

d

d

db

JK

d

A

MK

MK

d

B

MK

MK

d

AB

MK

MK

Total (T) JKT = ΣXT
2 -

N

XT 2)( N – 1

(49)
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Keterangan:
JKT = jumlah kuadrat total
JKA = jumlah kuadrat variabel A
JKB = jumlah kuadrat variabel B
JK = 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 dengan variabel B
MK(d) = mean kuadrat dalam
FA = harga Fo untuk variabel A
FB = harga Fo untuk variabel B
FAB = harga Fo untuk variabel interaksi antara variabel A dengan

variabel B
(Arikunto 2007: 409)

3. Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian ini dilakukan tujuh pengujian hipotesis, yaitu :

Rumusan hipotesis 1

HO = Tidak ada perbedaan kecerdasan moral siswa dalam pembelajaran

IPS Terpadu antara siswa yang pembelajarannya menggunakan

metode pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL)

dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Value Clarification Technique(VCT).

HA = Terdapat perbedaan kecerdasan moral siswa dalam pembelajaran

IPS Terpadu antara siswa yang pembelajarannya menggunakan

metode pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL)

dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Value Clarification Technique (VCT).
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Rumusan hipotesis 2

HO = Kecerdasan moral siswa dalam pembelajaran IPS Terpadu yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Contextual

Teaching and Learning (CTL) lebih rendah dibandingkan dengan

siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

value clarification technique (VCT) pada siswa yang memiliki

kecerdasan spiritual tinggi.

HA = Kecerdasan moral siswa dalam pembelajaran IPS Terpadu yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Contextual

Teaching and Learning (CTL) lebih tinggi dibandingkan dengan

siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

value clarification technique (VCT) pada siswa yang memiliki

kecerdasan spiritual tinggi.

Rumusan hipotesis 3

HO = Kecerdasan moral siswa dalam pembelajaran IPS Terpadu yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Contextual

Teaching and Learning (CTL) lebih tinggi dibandingkan dengan

siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

value clarification technique (VCT) pada siswa yang memiliki

kecerdasan spiritual rendah.

HA = Kecerdasan moral siswa dalam pembelajaran IPS Terpadu yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Contextual
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Teaching and Learning (CTL) lebih rendah dibandingkan dengan

siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

value clarification technique (VCT) pada siswa yang memiliki

kecerdasan spiritual rendah.

Rumusan hipotesis 4

HO = Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan

kecerdasan spiritual terhadap kecerdasan moral siswa.

HA = Terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan kecerdasan

spiritual terhadap kecerdasan moral siswa.

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah

Tolak Ho apabila Fhitung > Ftabel ; thitung > ttabel

Terima Ho apabila Fhitung < Ftabel ; thitung < ttabel

Hipotesis 1 dan 4 diuji dengan menggunakan rumus analisis varian dua

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

independen (separated varian). Dalam pengujian hipotesis kedua rumus

tersebut peneliti menggunakan bantuan program komputer yaitu dengan

SPSS 16.0.


