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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian eksperimen. 

Menurut Furchan (2007:337), eksperimen adalah kegiatan yang direncanakan dan 

dilaksanakan oleh peneliti untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada 

hubungannya dengan hipotesis. Melalui metode ini, dapat diperoleh bukti-bukti 

yang menyakinkan tentang pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain. 

Kelompok dalam penelitian dibagi menjadi dua kelompok eksperimen, yaitu 

kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2.  

 

Jenis penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimental semu (Quasi Experimental Design). Eksperimental semu digunakan 

ketika tidak semua situasi dapat dikendalikan secara penuh (Sugiyono, 2004:68). 

Maka penting untuk mengetahui variabel seperti apa yang tidak dapat sepenuhnya 

dikendalikan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian jenis desain faktorial, 

dimana informasi yang diperoleh dari penelitian eksperimen dapat ditegaskan 

efeknya dengan dua atau lebih variabel bebas (Furchan, 2007:387). Berikut adalah 

desain faktorial dalam penelitian ini: 
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Tabel 4. Desain Faktorial Penelitian. 

Variabel Bebas 

 

Variabel Terikat 

Model Pembelajaran Kooperatif 

Teknik Artikulasi Teknik Think Pair Share 

Kemampuan 

Awal 

Tinggi 

 

Kelas Eksperimen 2 

(1K2) 

Kelas Eksperimen 1 

(1K1) 

Rendah Kelas Eksperimen 2 

(1K2) 

Kelas Eksperimen 1 

(1K1) 

 

 

 

Rancangan desain diatas menerangkan bahwa penelitian ini bermaksud 

membandingkan hasil dari model pembelajaran kooperatif berdasarkan 

kemampuan awal dari siswa. Pengamatan dilakukan terhadap kemampuan awal 

dari siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif Teknik Artikulasi 

dan siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif Teknik Think Pair 

Share pada kelas-kelas eksperimen. Pada penelitian ini, diterapkan pemberian tes 

awal sebelum diberi perlakuan dan tes akhir setelah diberikan perlakuan. 

Penelitian di MA Diniyyah Putri Lampung dilakukan secara berkolaborasi dengan 

Guru Mata Pelajaran Geografi yaitu seorang guru mitra (Eryuni Mutiah, S.Pd.).  

 

B. Populasi dan Sampel 

 

 

Populasi yaitu keseluruhan objek ataupun subjek yang menjadi sasaran penelitian. 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas X MA Diniyyah Putri Lampung 

yang terdiri dari 3 kelas yaitu 1K1, 1K2, dan 1K3. Sampel pada penelitian kali ini 

adalah kelas 1K1 dan 1K2 yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2004:78). Pengambilan sampel dengan cara ini dapat dikatakan sebagai 

pengambilan sampel dengan persyaratan sesuai yang diperlukan. (Amirin, 

http://tatangmanguny.wordpress.com). Kelas 1K1 dan 1K2 dipilih sebagai sampel 



32 

 

karena pertimbangan jumlah siswa dan hasil belajar yang setara. Karena dalam 

penelitian eksperimen syarat sampel yang diambil harus bersifat setara, maka 

dipilihlah kelas 1K1 dan 1K2 sebagai sampel pada penelitian ini. Berikut daftar 

jumlah siswa kelas IK MA Diniyyah Putri: 

 

Tabel 5. Daftar Jumlah Siswa Kelas 1K MA Diniyyah Putri. 

 

No Kelas Jumlah Siswa Keterangan 

1. 1K1 21 Kelas Sampel 

2. 1K2 21 Kelas Sampel 

3. 1K3 19  

 Jumlah Total (Populasi) 81  
Sumber: Tata Usaha MA Diniyyah Putri Lampung Tahun 2012 

 

 

C. Rancangan Penelitian 

 

 

Penelitian dilaksanakan di kelas X MA Diniyyah Putri Lampung pada semester 

ganjil tahun ajaran 2012-2013. Penelitian dilakukan pada siswa kelas 1K1 dan 

1K2 MA Diniyyah Putri Lampung dengan jumlah siswa 42 orang. Penelitian ini 

menerapkan model rotasi pembelajaran, di mana kedua kelas eksperimen nantinya 

mendapatkan perlakuan yang sama. Pada kelas eksperimen 1 yang diberi 

perlakuan pembelajaran teknik Think Pair Share selama 3 pertemuan dan 

dilakukan tes akhir, diberi pula perlakuan pembelajaran teknik Artikulasi selama 3 

pertemuan dan tes akhir. Begitu pula pada kelas eksperimen 2 yang diberi 

perlakuan pembelajaran teknik Artikulasi selama 3 pertemuan dan tes akhir, akan 

diberi pula perlakuan pembelajaran teknik Think Pair Share selama 3 pertemuan 

dan tes akhir. 
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Berikut merupakan bagan alur rancangan penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Alur Penelitian 

 

D. Variabel Penelitian 

 

 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut (Sugiyono, 2004:31) Dalam penelitian ini digunakan dua 

variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 
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1. Variabel Bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas 

pada penelitian ini adalah teknik pembelajaran Artikulasi dan  Think Pair Share. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang akan diukur pengaruhnya akibat adanya 

variabel lain. Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah aktivitas dan hasil 

belajar. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

 

 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Model Pembelajaran 

 

Model pembelajaran yaitu pola yang diterapkan guru dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas, termasuk di dalamnya perangkat-perangkat yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Suatu model pembelajaran 

dikatakan efektif apabila setelah penerapannya aktivitas dan hasil belajar siswa 

dapat meningkat. Tidak semua model pembelajaran dapat diterapkan secara 

efektif pada setiap materi pelajaran. Oleh karena itu, pengajar dituntut untuk 

inovatif dalam menemukan, menerapkan dan menguasai berbagai model 

pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif yang diterapkan pada penelitian ini 

adalah teknik Think Pair Share dan teknik Artikulasi yang diterapkan dengan cara 

rotasi. 

 

Proses model pembelajaran teknik Artikulasi seperti pesan berantai, di mana 

siswa menyampaikan kembali apa yang telah diberikan oleh guru kepada siswa 
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lainnya. Di sini, siswa dituntut untuk mampu berperan sebagai pendengar 

sekaligus penyampai pesan. Dalam penerapannya, siswa dipasangkan dengan 

siswa lainnya untuk kemudian saling bertukar peran. Salah satu siswa menjadi 

pendengar selagi siswa lainnya menyampaikan kembali materi yang diberikan 

oleh guru, kemudian siswa pendengar bertukar peran menjadi penyampai materi 

kepada rekan pasangannya. 

 

Pada model pembelajaran teknik Think Pair Share, siswa diberi suatu 

permasalahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran untuk dipikirkan oleh 

masing-masing siswa dalam batas waktu tertentu. Setelah semua siswa memiliki 

jawaban dari permasalahan tersebut, siswa dikelompokkan secara berpasangan 

kemudian saling mendiskusikan jawaban masing-masing, membuat kesimpulan 

dan menyampaikannya di depan kelas. Dengan penerapan teknik Think Pair 

Share diharapkan siswa dapat berlatih mengutarakan pendapat dan menghargai 

pendapat orang lain dengan baik serta tetap mengacu pada materi pelajaran.  

 

b. Aktivitas Belajar 

 

Aktivitas belajar yaitu kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pengajaran. 

Dalam kegiatan pembelajaran, aktivitas mutlak diperlukan karena dengan aktivitas 

diharapkan siswa akan lebih mudah untuk menyerap materi yang diberikan. 

Belajar yang dilakukan dengan aktivitas akan lebih melekat di benak siswa. 

Dengan melakukan banyak aktivitas yang sesuai dengan pembelajaran maka 

siswa mampu memahami, mengingat dan mengaplikasi materi yang telah 

diajarkan. Bentuk aktivitas siswa meliputi aktivitas siswa yang aktif mengikuti 

pelajaran dan aktivitas siswa yang tidak aktif mengikuti pelajaran. Siswa 
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dikatakan aktif belajar jika dalam belajarnya siswa sedikit melakukan aktivitas 

yang tidak relevan dengan pembelajaran.  

 

Aktivitas siswa yang diamati diantaranya berbicara sesuai dengan topik yang 

relevan, memperhatikan penjelasan guru, mengerjakan tugas yang 

diberikan/sesuai materi, mengajukan pertanyaan sesuai materi, berdiskusi sesuai 

materi, dan mengemukakan pendapat. 

Menurut Arikunto (2005:55), siswa dikatakan aktif apabila indikator aktivitas 

telah dilakukan siswa lebih dari 65%. Berikut adalah kriteria aktivitas siswa: 

1. Aktivitas dikategorikan sangat baik jika persentasenya 81%-100% 

2. Aktivitas dikategorikan baik jika persentasenya 61%-80% 

3. Aktivitas dikategorikan cukup jika persentasenya 41%-60% 

4. Aktivitas dikategorikan kurang jika persentasenya 21%-40% 

5. Aktivitas dikategorikan kurang sekali jika persentasenya 0%-20% 

 

c. Hasil belajar 

 

Hasil belajar yaitu apa yang telah diperoleh siswa dari proses pembelajaran, yang 

biasanya diukur dengan nilai. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

adalah model pembelajaran yang diterapkan dengan tepat. Dalam penelitian ini, 

hasil belajar yang dimaksud adalah perolehan siswa dalam mata pelajaran 

geografi yang diukur dengan tes. Hasil belajar dikatakan baik apabila nilai yang 

diperoleh siswa setelah penerapan model pembelajaran kooperatif teknik 

Artikulasi dan Think Pair Share mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan 

yaitu 68 dan ketuntasan klasikal mencapai >80%.  
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F. Prosedur Penelitian 

 

 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan observasi/kegiatan pra penelitian untuk mengetahui jumlah kelas 

dan menentukan sampel. Selain itu, observasi dilakukan untuk 

mengumpulkan data awal berupa hasil belajar dan aktivitas siswa serta model 

pembelajaran yang diterapkan guru selama proses pembelajaran. Data awal 

berupa hasil belajar diperoleh dari daftar nilai ujian geografi , kemudian data 

aktivitas siswa dan model pembelajaran yang diterapkan guru diperoleh 

dengan pengamatan langsung.  

2. Memberikan tes awal pada kelas sampel untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa sebelum pemberian perlakuan teknik pembelajaran 

3. Memberikan perlakuan yang berbeda pada kelas-kelas eksperimen. Pada kelas 

eksperimen 1, diterapkan teknik Think Pair Share dan pada kelas eksperimen 

2 diterapkan teknik Artikulasi. Pada kelas eksperimen yang menerapkan 

teknik Artikulasi, guru menjelaskan materi, kemudian siswa berkelompok 

berpasangan dan secara bergantian menyampaikan kembali apa yang telah 

diberikan oleh guru kepada rekan berpasangannya. Pada kelas yang 

menerapkan teknik Think Pair Share, guru menyampaikan sedikit gambaran 

mengenai materi yang akan dipelajari kemudian memberikan satu masalah 

untuk dipikirkan pemecahannya secara individu. Setelah itu siswa 

dikelompokkan berpasangan untuk kemudian berbagi, berdiskusi dan 

memberi tanggapan mengenai jawaban tiap siswa. 

4. Melakukan rotasi model pembelajaran pada kelas-kelas eksperimen. Kelas 

eksperimen 1 yang sebelumnya menerapkan pembelajaran teknik Think Pair 
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Share diberi tes akhir kemudian diberi perlakuan berupa pembelajaran teknik 

Artikulasi. Begitu juga pada kelas eksperimen 2 yang sebelumnya 

menerapkan pembelajaran Artikulasi diberi tes akhir kemudian diberi 

perlakuan pembelajaran teknik Think Pair Share. Pada akhir pertemuan, 

kedua kelas tersebut kembali diberi tes akhir. 

 

Berikut rincian perlakuan pada teknik pembelajaran Think Pair Share:  

1. Menyiapkan rencana pembelajaran 

2. Menyiapkan materi pelajaran yang akan disajikan yaitu pada Standar 

Kompetensi Memahami Konsep, Pendekatan, Prinsip dan Aspek Geografi 

dengan Kompetensi Dasar Mendeskripsikan Aspek Geografi. 

3. Guru mitra membuka pelajaran dengan memberi motivasi dan apersepsi 

4. Guru mitra menyampaikan gambaran materi pelajaran yang akan disajikan 

yaitu pada Standar Kompetensi Memahami Konsep, Pendekatan, Prinsip dan 

Aspek Geografi dengan Kompetensi Dasar Mendeskripsikan Aspek Geografi, 

sedangkan guru peneliti melakukan pengamatan aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 

5. Guru mitra memberikan satu masalah kepada siswa berkitan dengan materi 

pembelajaran.  

6. Guru mitra memberikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan jawaban 

dari permasalahan yang disampaikan guru secara individu. Langkah ini dapat 

dikembangkan dengan meminta siswa untuk menuliskan hasil pemikirannya 

masing-masing 

7. Siswa diintruksikan untuk berpasangan dan memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mendiskusikan jawaban yang menurut mereka paling benar atau 
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paling meyakinkan. Guru memotivasi siswa untuk aktif dalam kerja 

kelompoknya.  

8. Siswa mempresentasikan jawaban atau pemecahan masalah secara individual 

atau kelompok di depan kelas  

9. Guru melakukan refleksi, menyimpulkan dan menjelaskan kembali materi 

yang belum dipahami siswa.  

10. Guru mitra memberikan penghargaan. 

 

Berikut rincian perlakuan pada teknik pembelajaran Artikulasi:  

1. Menyiapkan rencana pembelajaran 

2. Menyiapkan materi pelajaran yang akan disajikan yaitu pada Standar 

Kompetensi Memahami Konsep, Pendekatan, Prinsip dan Aspek Geografi 

dengan Kompetensi Dasar Mendeskripsikan Aspek Geografi. 

3. Guru mitra membuka pelajaran dengan memberi motivasi dan apersepsi 

4. Guru mitra menyampaikan materi pelajaran yang akan disajikan yaitu pada 

Standar Kompetensi Memahami Konsep, Pendekatan, Prinsip dan Aspek 

Geografi dengan Kompetensi Dasar Mendeskripsikan Aspek Geografi. 

5. Guru peneliti melakukan pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung. 

6. Guru menginstruksikan siswa untuk berpasangan dengan teman sebangku. 

7. Seluruh siswa barisan bangku sebelah kiri diintruksikan untuk menceritakan 

kembali materi yang telah disampaikan kepada teman sebangkunya, 

kemudian teman sebangkunya membuat catatan-catatan kecil. Setelah 10 

menit, guru meminta siswa untuk bergantian/bertukar peran. 
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8. Siswa menyampaikan hasil wawancara dengan teman sebangkunya di depan 

kelas. 

9. Guru menyimpulkan dan menjelaskan kembali materi yang belum dipahami 

siswa.  

10. Guru memberikan penghargaan. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

1. Observasi 

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi langsung terhadap 

aktivitas siswa pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan 

sejak awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran 

 

2. Tes awal dan tes akhir 

Tes awal dan tes akhir dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran 

yang dimaksud. Hasil belajar diukur dengan menggunakan tes pada awal dan 

akhir perlakuan yang nantinya dapat dilihat kemajuan siswa.  

 

H. Analisis Data 

 

 

1.  Uji Persyaratan Instrumen 

 

Instrumen dalam penelitian ini berupa tes awal dan tes akhir yang dilakukan untuk 

mengetahui keberhasilan pembelajaran. Sebelum tes diberikan kepada siswa, 

maka terlebih dahulu diadakan uji coba tes atau instrumen untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal.  
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a. Uji Validitas 
 

 

Validitas berarti suatu instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Sugiyono, 2004:109). Suatu soal dikatakan valid apabila soal 

itu dapat mengukur apa yang hendak diukur Untuk mengukur tingkat validitas 

soal, digunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut: 

 
 

Keterangan: 

 

rxy  : koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

X  : Skor Item 

Y  : Skor Total 

N  : Banyaknya objek (jumlah sampel yang diteliti) 

Untuk mengetahui besarnya koefisien korelasi, dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 6. Tabel Koefisien Korelasi. 

 

 

Besar Koefisien Korelasi Interpretasi 

0,80 - 1,00 

0,60 - 0,80 

0,40 - 0,60 

0,20 – 0,40 

0,00 – 0,20 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat Rendah 

Sumber: Arikunto,2005: 75 

 

b. Uji Reliabilitas 

 

 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 
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2004:110). Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan rumus 

Spearman Brown seperti berikut: 

 

 Keterangan: 

ri : Reliabilitas Internal seluruh instrumen 

rb : Korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua 

(Sugiyono, 2004:122) 

Besarnya nilai reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 7. Nilai Reliabilitas. 

 

 

Nilai ri Keterangan 

0,00 - 0,20 

0,20 - 0,40 

0,41 - 0,60 

0,61 - 0,80 

0,81 – 1,00 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sumber: Arikunto, 2005:233 

 

 

c. Tingkat Kesukaran 

 

 

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada 

tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. 

Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi 

yang besarnya berkisar 0,00 – 1,00 (Aiken dalam Prabowo, www.blog.unnes. 

ac.id). Untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal, digunakan persamaan 

seperti berikut: 

 

http://blog.unnes.ac.id/ardhi/2009/08/19/pengukuran-tingkat-kesukaran-soal-uraian/
http://blog.unnes.ac.id/ardhi/2009/08/19/pengukuran-tingkat-kesukaran-soal-uraian/
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Keterangan  

P : Indeks Kesukaran 

B : Jumlah siswa yang menjawab benar 

Jx : Jumlah siswa yang mengikuti tes 

Indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut: 

 

Tabel 8. Indeks kesukaran. 

 

Nilai Indeks Keterangan 

0,00 – 0,29 

0,30 – 0,69 

0,70 – 1,00 

Soal Sukar 

Soal Sedang 

Soal Mudah 

Sumber : Arikunto, 2005:210 

 

d. Daya Beda Soal 

 

 

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa 

yang berkemampuan tinggi dengan siswa berkemampuan rendah (Arikunto, 

2005:211). Daya pembeda dihitung dengan menggunakan rumus: 

 
 

Keterangan 

D : Daya Pembeda 

BA : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB : Bayaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

J : Jumlah peserta tes. 

Kriteria indeks pembeda dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 9. Indeks Pembeda. 

 

Indeks Pembeda Keterangan 

0,00 – 0,19 

0,20 – 0,39 

0,40 – 0,69 

0,70 – 1,00 

Negatif 

Jelek 

Cukup 

Baik 

Baik sekali 

Tidak Baik, harus dibuang 

 Sumber : Arikunto, 2005:218 

 

2. Analisis Data Hasil Belajar Siswa 

 

a. Hasil tes belajar 

NA  

Keterangan: 

NA = Nilai tes belajar siswa 

 

b. Nilai rata-rata siswa 

 

Keterangan: 

                       = Nilai rata-rata siswa 

∑ X = Jumlah Nilai siswa 

N = Jumlah siswa yang mengikuti tes hasil belajar 

 

c. Perhitungan persentase siswa yang memperoleh nilai ≥68 

 

Keterangan: 

N≥68 %  = Persentase jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥68 
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N≥68  = Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥68 

N  = Jumlah siswa 

 

3. Uji Persyaratan Analisis Statistik Parametrik 

 

a. Uji Normalitas 

 

 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing 

kelompok berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data akan diuji dengan 

uji Liliefors. dengan rumus: 

Lo= F (Zi) – S (Zi) 

Keterangan: 

LO  : Harga Mutlak Terbesar 

F (Zi) : Peluang angka baku 

S (Zi) : Proporsi angka baku 

Kriteria pengujiannya adalah jika Lhitung < L tabel dengan taraf signifikansi 0,05, 

maka variabel tersebut berdistribusi normal, demikian pula sebaliknya.  (Sudjana, 

2005:466) 

 

b. Uji Homogenitas 

 

 

Untuk menguji homogenitas digunakan uji F yang digunakan untuk mengetahui 

apakah kedua data yang diperoleh dari kedua kelompok sampel memiliki varian 

yang sama atau sebaliknya. Rumus uji F adalah sebagai berikut: 

 

(Suharsimi Arikunto, 2005:136) 
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Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa bila harga F hitung > F tabel, maka data 

sampel tidak homogen, dengan taraf signifikansi 0,05 dan dk= n-1. 

 

3. Pengujian Hipotesis 

 

 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji T. Uji T digunakan untuk 

menguji hipotesis komparatif (uji perbedaan rerata). Uji T yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji T sampel independen (Independent sample t-test), yaitu 

uji T yang digunakan untuk membandingkan nilai rerata pada dua kelompok 

sampel yang berbeda. Terdapat beberapa rumus t-test yang digunakan untuk 

pengujian hipotesis komparatif dua sampel independen yaitu: 

 
 
(separated varians) 

 

 

(polled varians) 

 

 

Keterangan: 

 

 rata-rata hasil belajar dan aktivitas geografi siswa yang diajar dengan 

pembelajaran teknik Artikulasi 

: rata-rata hasil belajar dan aktivitas geografi yang diajar dengan pembelajaran 

teknik Think Pair Share 

: varians total kelompok 1 
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: 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 itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya sama atau 

tidak 

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

menjawab itu diperlukan pengujian hipotesis varians.  

 

Berdasarkan hal diatas maka berikut ini diberikan petunjuk untuk memilih rumus 

t-test: 

1) Bila jumlah anggota sampel n1=n2 dan varian homogen maka dapat 

menggunakan varian t-test. Untuk mengetahui t-tabel maka digunakan dk= 

n1 + n2 – 2 

2) Bila n1 tidak sama dengan n2 dan varians homogen dapat digunakan rumus 

t-test dengan polled varians dengan dk = n1+n2 – 2 

3) Bila n1=n2 varians homogen dapat digunakan rumus t-test dengan polled 

varians maupun separated varians dengan dk = n1 -1 atau n2 -1, jadi d 

bukan n1-n2-2 

4) Bila n1 ≠  n2 dan varians tidak homogen, dapat digunakan rumus t-test 

dengan separated varians, harga t sebagai pengganti harga t tabel hitung 

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

kemudian ditambah dengan harga t terkecil (Sugiyono, 2005:134-135) 

 

Pada penelitian ini, hipotesis yang diuji yaitu: 
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Rumusan Hipotesis 1: 

 

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rerata aktivitas belajar 

geografi antara siswa yang yang menerapkan model pembelajaran kooperatif 

teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair Share secara keseluruhan. 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rerata aktivitas belajar geografi 

antara siswa yang yang menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik 

Artikulasi dengan teknik Think Pair Share secara keseluruhan. 

 

Untuk menguji hipotesis 1 digunakan uji T sampel independen untuk menguji 

perbedaan rerata dengan kriteria pengujian H0 diterima apabila thitung < ttabel dan H0 

ditolak apabila thitung > ttabel. 

 

Rumusan Hipotesis 2: 

 

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rerata hasil belajar geografi 

antara siswa yang yang menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik 

Artikulasi dengan teknik Think Pair Share secara keseluruhan. 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rerata hasil belajar geografi antara 

siswa yang yang menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik 

Artikulasi dengan teknik Think Pair Share secara keseluruhan. 

 

Untuk menguji hipotesis 2 digunakan uji T sampel independen untuk menguji 

perbedaan rerata dengan kriteria pengujian H0 diterima apabila thitung < ttabel dan H0 

ditolak apabila thitung > ttabel. 
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Rumusan Hipotesis 3: 

 

Ho  : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada aktivitas belajar geografi 

siswa yang berkemampuan awal tinggi antara yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair Share. 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada aktivitas belajar geografi siswa 

yang berkemampuan awal tinggi antara yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair Share. 

 

Untuk menguji hipotesis 3 digunakan uji T sampel independen untuk menguji 

perbedaan rerata dengan kriteria pengujian H0 diterima apabila thitung < ttabel dan H0 

ditolak apabila thitung > ttabel. 

 

Rumusan Hipotesis 4: 

 

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada aktivitas belajar geografi 

siswa yang berkemampuan awal rendah antara yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair Share. 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada aktivitas belajar geografi siswa 

yang berkemampuan awal rendah antara yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair Share. 

 

Untuk menguji hipotesis 4 digunakan uji T sampel independen untuk menguji 

perbedaan rerata dengan kriteria pengujian H0 diterima apabila thitung < ttabel dan H0 

ditolak apabila thitung > ttabel. 
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Rumusan Hipotesis 5: 

 

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar geografi siswa 

yang berkemampuan awal tinggi antara yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair Share. 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar geografi siswa yang 

berkemampuan awal tinggi antara yang menerapkan model pembelajaran 

kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair Share. 

 

Untuk menguji hipotesis 5 digunakan uji T sampel independen untuk menguji 

perbedaan rerata dengan kriteria pengujian H0 diterima apabila thitung < ttabel dan H0 

ditolak apabila thitung > ttabel. 

 

Rumusan Hipotesis 6: 

 

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar geografi siswa 

yang berkemampuan awal rendah antara yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair Share. 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar geografi siswa yang 

berkemampuan awal rendah antara yang menerapkan model pembelajaran 

kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair Share. 

 

Untuk menguji hipotesis 6 digunakan uji T sampel independen untuk menguji 

perbedaan rerata dengan kriteria pengujian H0 diterima apabila thitung < ttabel dan H0 

ditolak apabila thitung > ttabel. 

 

 


