
 
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Pembahasan pada bab ini akan disampaikan beberapa hal pokok yang meliputi 

rancangan penelitian,tempat dan waktu penelitian, populasi penelitian, sampel 

penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional, kisi-kisi instrumen, uji 

persyaratan insturmen, desain penelitian, teknik analisa data dan hipotesis 

statistik. Pembahasan akan diawali dengan rancangan penelitian. 

3.1  Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen, 

(eksperimen semu), yaitu jenis penelitian yang tidak memungkinkan untuk 

mengontrol dan memanipulasi semua variabel yang relevan secara penuh. 

Variabel terikat (Y) peningkatan prestasi belajar siswa, variabel bebas perlakuan 

pembelajaran dan variabel bebas atribut kemampuan awal. Variabel bebas 

perlakuan diklasifikasikan dalam bentuk pembelajaran dengan pembelajaran 

kooperatif Deep Dialog (X1) dan pembelajaran dengan ceramah (X2). Sedangkan 

variabel bebas atribut diklasifikasikan menjadi kemampuan awal tinggi, 

kemampuan awal sedang, dan kemampuan awal rendah.  

Dalam penelitian ini responden dikelompokkan menjadi  dua kelompok. 

Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang mendapat perlakuan 

pembelajaran ekonomi dengan kooperatif Deep Dialog. Kelompok kedua adalah 
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kelompok siswa yang mendapat perlakuan pembelajaran ekonomi dengan 

pembelajaran ceramah. Untuk masing-masing kelompok eksperimen terdiri dari 

kelompok siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi, kelompok  siswa dengan 

kemampuan awal sedang dan kemampuan awal rendah. Hal ini dimaksudkan 

untuk membuat kedua kelompok atau kelas tersebut memiliki kondisi yang sama 

sebelum diberikan perlakuan sebagaimana yang direncanakan dengan 

menggunakan desain randomized control group pre test post test. Adapun 

prosedur penelitian secara rinci dijelaskan sebagai berikut. 

1) Memilih percobaan. 

2) Membagi unit percobaan menjadi 2 kelompok, yaitu satu kelompok diberi 

perlakuan pendekatan pembelajaran kooperatif  Deep Dialog sebagai 

kelompok eksperimen dan satu kelompok lainnya dengan strategi 

pembelajaran ceramah sebagai kelompok pembanding. 

3) Memberikan pre tes untuk kedua kelompok dan menghitung mean hasil pre 

tes tersebut untuk menentukan kedua kelompok atau kelas mempunyai 

kondisi yang sama. 

4) Melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran kooperatif 

Deep Dialog pada kelompok eksperimen dan menerapkan pembelajaran  

ceramah pada kelompok pembanding. 

5) Memberikan post tes kedua kelompok untuk mengukur perubahan yang 

terjadi pada masing-masing kelompok.  

6) Menganalisis pelaksanaan eksperimen dan hasil yang dicapai berdasarkan 

hasil post tes dan perubahan hasil antara pre tes dan post tes. Prosedur 

tersebut secara ringkas dapat ditunjukkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut. 



75 

Tabel 3.1 Ringkasan prosedur eksperimen 

 

Kelompok Tes Awal 

(pre tes) 

Perlakuan Tes Akhir 

 (post tes) 

Kelompok 

eksperimen 

To M1 T1 

Kelompok 

Pembanding 

To M2 T1 

 

Keterangan. 

M1  : Pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif Deep Dialog 

M2  :  Pembelajaran dengan menggunakan ceramah 

To   : Tes kemampuan awal (pre tes) yaitu sebelum diberikan perlakuan 

T1   : Tes kemampuan akhir (post tes) yaitu sesudah diberikan perlakuan 

 

3.2  Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di SMAN 5 Bandar Lampung, khususnya pada siswa 

kelas X1 dan X3 Waktu penelitan untuk uji coba instrumen penelitian pada bulan 

September sampai bulan November 2012. 

 

3.3  Populasi Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMAN 5 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2011-2012 sebanyak 4 kelas berjumlah 128 siswa, 

dengan rincian pada Tabel 3.2 sebagai berikut. 

Tabel 3.2  Jumlah siswa X setiap kelas 

Kelas Jumlah Siswa 

X 1 35 

X 2 34 

X 3 35 

X 4 36 

Jumlah 130 

Sumber : Guru pelajaran ekonomi 
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3.4  Sampel Penelitian  

Langkah-langkah penentuan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Dilakukan dengan purposive sampling yaitu penentuan sampel dari anggota 

populasi dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008:124).  Pertimbangan 

tertentu yang dilakukan dalam memilih dua kelas dengan melihat hasil tes awal 

(pre tes) ekonomi pada semseter ganjil tahun pelajaran 2011/2012 yaitu 

mempunyai kesamaan rata-rata prestasi belajar, jumlah siswa dalam kelas, 

tingkat sosial ekonomi, lingkungan belajar, sarana dan prasarana belajar. maka 

kelas X1 dan X3 sebagai sampel. 

2. Berdasarkan sampel kelas X1 dan X3 dipilih secara random untuk menentukan 

mana kelas yang mendapat perlakuan Pembelajaran kooperatif dialog 

(eksperimen ke -1) dan mana yang mendapat perlakuan pembelajaran ceramah 

(eksperimen ke-2). 

3. Masing-masing kelas eksperimen dipilih menjadi tiga yaitu kelompok yang 

kemampuan awal ekonomi tinggi dan kemampuan awal ekonomi sedang dan 

kemampuan awal ekonomi rendah. Penentuan kelompok kemampuan awal 

tinggi, sedang dan rendah dilakukan dengan menggunakan tes pengetahuan 

awal ekonomi (PAA), berupa soal prasyarat untuk materi yang akan dipelajari 

siswa yaitu pengikhtisaran siklus ekonomi perusahaan dagang (PSAPD). 

Kriteria pengelompkkan kemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah 

didasarkan nilai pengetahuan awal ekonomi (PAA) yang diperoleh yaitu,  
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PAA ≥ 70 %  : Siswa kelompok kemampuan awal tinggi 

60% ≤ PAA < 70 % : Siswa kelompok kemampuan awal sedang  

PAA < 60%   : Siswa kelompok kemampuan awal rendah 

      Sumber : Noer (2010 : 88).  

 

Teknik pengambilan sampel di atas, diperoleh sampel penelitian dari kelas X1 dan 

X3 yang berjumlah 70 akan di kelompokkan menjadi siswa yang memiliki 

kemampuan awal tinggi dan kelompok siswa yang memiliki kemampuan 

kemampuan awal sedang dan kemampuan awal rendah. Berdasarkan hasil 

pengundian diperoleh bahwa kelas X1 sebagai kelas eksperimen yang akan 

diberikan pembelajaran kooperatif  dialog dan kelas X3 sebagai kelas kontrol yang 

tidak diberikan pembelajaran dialog tetapi dengan pembelajaran ceramah. Kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dimulai dengan kondisi yang sama. 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data    

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah peningkatan prestasi mata 

pelajaran ekonomi siswa, kelompok siswa kemampuan awal tinggi, sedang dan 

rendah. Variabel bebas (X) pembelajaran dengan kooperatif dialog (X1) dan 

pembelajaran dengan ceramah (X2) tidak diukur dalam penelitian ini karena 

pembelajaran adalah perlakuan yang akan diberikan pada kelompok sampel 

berdasarkan variabel bebas (X) atribut yaitu kemampuan awal.    

Pengumpulan data variabel atribut kemampuan awal diukur dengan instrumen  

PAA berupa materi prasyarat analisis jurnal berbentuk pilihan ganda yang sudah 

divalidasi sebanyak 40 butir soal. Data variabel atribut kemampuan awal di 
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kelompokkan menjadi kemampuan awal tinggi, kemampuan awal sedang dan 

kemampuan awal rendah. 

Variabel terikat (Y) peningkatan prestasi belajar ekonomi diukur dengan tes 

prestasi belajar ekonomi menggunakan 40 butir soal berbentuk pilihan ganda (PG) 

berupa pre tes dan post tes. Semua instrumen dibuat oleh peneliti berdasarkan 

kisi-kisi yang telah dibuat sebelumnya. Instrumen tes, pre tes, dan post tes yang 

berbentuk pilihan ganda memiliki nilai maksimum 100.  

Tes diberlakukan pada sampel dua kali, yaitu sebelum perlakuan (pre tes) dan 

sesudah perlakuan (post tes) dilaksanakan. Data yang digunakan adalah 

peningkatan prestasi belajar/gain ternormalisasi (N-Gain) dari skor pre tes dan 

post tes (Hake, dalam Ikhsanuddin, 2007: 194). Adapun N-gain rumusnya sebagai 

berikut.   

g  =  ( S post ) – (S pre) 

        ( Smax) –  (S pre)  

Dengan : S post  = pos tes 

S pre  = pre tes 

S max  = skor maksimum pretes dan postes 

 

3.6   Definisi Opersional 

Pembahasan definisi operasional akan dibahas dengan sub-sub pokok bahasan  

definisi operasional penguasaan konsep, kemampuan awal ekonomi, pembelajaran 

kooperatif dialog, dan pembelajaran ceramah. Pembahasan ini akan diawali 

dengan menyajikan difinisi operasional peningkatan penguasaan konsep. 
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3.6.1  Prestasi Belajar 

Peningkatan prestasi belajar ekonomi siswa dapat dilihat dari prestasi belajar 

melalui perhitungan jawaban siswa antara pre tes dan  post tes pada materi 

pembelajaran ekonomi yang terdiri dari 3 sub pokok bahasan yaitu pajak, laporan 

keuangan perusahaan dan koperasi. Perhitungan prestasi belajar dengan 

perhitungan rumus gain (gain ternormalisasi). 

 

3.6.2  Kemampuan Awal Ekonomi 

Kemampuan awal ekonomi adalah hasil pekerjaan siswa dalam mengerjakan soal-

soal berupa materi-materi ekonomi. Materi prasyarat berupa soal 

pengelompokkan perpajakan dan laporan keuangan perusahaan. 

 

3.6.3 Pembelajaran Kooperatif Deep Dialog (PKD) 

Pembelajaran kooperatif dialog, dalam penelitian ini  guru dalam pembelajaran 

ekonomi ini dimulai dengan teknik, yaitu siswa disuruh mencari pasangan 

kelompok baik secara acak maupun urutan nomor absen, guru memberikan sub 

topik yang akan diangkat dalam proses pembelajaran, guru memberikan waktu 

kepada siswa untuk membahas secara berkelompok topik yang diberikan. 

Langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. 

Menurut Ramlan (2000 : 55) langkah-langkah penerapan metode Deep Dialog 

adalah sebagai berikut. 

1) Guru menyiapkan suasana yang kondusif sebelum memulai kegiatan belajar 

pembelajaran. 

2) Setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang berisikan topik yang akan 

diangkat dalam dialog tersebut. 
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3) Tiap siswa dikelompokan berdasarkan pengelompokan sesuai dengan topik 

yang dibagikan, tentunnya pembagian topik bahasan dilakukan secara acak. 

4) Setiap siswa dituntut mengembangkan kreasi dalam memaparkan isi dari 

topic yang diangkat agar pembelajaran lebih menarik. 

5) Jika siswa mampu menyampaikan topic semenarik mungkin dan siswa lain 

dapat memahami penyampaian aka nisi topic tersebut maka tujuan dari proses 

pembelajaran dialog dianggap sukses. 

 

 

Berdasarkan pendapat Yuri (2010:23) di atas maka langkah-langkah skenario 

pembelajaran disusun sebagai berikut. 

Kegiatan Guru 

1.  Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada   

     pembelajaran tersebut dan memotifasi siswa belajar. 

2.  Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat  

     bahan bacaan. 

3.  Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok  

     belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. 

4.  Guru membuat kartu yang berisikan topik yang sudah atau akan disampaikan. 

5.  Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari dengan  

     memberikan kartu-kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang  

     cocok pada masing-masing kelompok untuk sesi review. 

7.  Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap materi  

      pelajaran yang sudah dipelajari.  

8.   Guru memberi evaluasi dengan ulangan harian. 

Kegiatan Siswa 

1.  Mengembangkan minat/rasa ingin tahu terhadap topik bahasan yang akan  

     dipelajari. 

2.  Memperhatikan dan merespon terhadap pertanyaan guru.  

3.  Bertanya materi secara lebih terinci yang belum dipahami. 

3.  Membentuk kelompok dan berusaha bekerja dalam kelompok. 

4.  Setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal/jawaban. 

5.  Setiap siswa mencermati dan memikirkan jawaban/soal dari kartu yang  

     dipegang dan mendiskusikan dengan teman sekelompoknya. 

6.  Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi  

     point. 

7.  Siswa mempresentasikan kartu yang berisikan topic bahasan.  

9.  Siswa bersama guru membuat kesimpulan hasil kegiatan pembelajaran.  

10. Setiap siswa mengerjakan soal ulangan harian dengan sungguh-sungguh. 
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3.6.4 Pembelajaran Ceramah 

Ceramah merupakan kegiatan pembelajaran yang memuat sekumpulan kegiatan 

mendasar yang mana peranan siswa masih kurang untuk memaksimalkan 

pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator 

pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Ceramah adalah salah satu metode 

pembelajaran yang mana guru hanya memegang peranan sebagai penyampai 

materi saja bukan sebagai fasilitator, hal inilah yang menyebabkan pemahaman 

siswa akan proses pembelajaran menjadi semakin lambat dalam mencapai hasil 

yang diinginkan. 

 

3.7  Uji Persyaratan Instrumen 

Pada penelitian ini menggunakan instrumen tes. Tes yang digunakan untuk 

mengukur peningkatan prestasi siswa dalam mata pelajaran ekonomi. Penyusunan 

instrumen mengacu pada indikator yang terdapat dalam kisi-kisi instrumen. 

Kalibrasi instrumen dilakukan untuk menjamin validitas, dan reliabilitas dengan 

menggunakan SPSS. Instrumen penelitian yang berupa tes kemampuan awal/pre 

tes dan tes penguasaan konsep/post tes. Uji coba instrumen dilakukan sebelum 

penelitian dilakukan. Validitas bisa diperoleh dengan adanya pengisian instrumen 

oleh responden yang bukan responden dalam penelitian, setelah diisi dan 

dikumpulkan, maka ditentukan validitasnya dengan rumus korelasi Pearson 

(Arikunto, 1993:225). 

 

3.7.1  Validitas Instrumen 

Validitas instrumen adalah ketepatan dari instrumen atau alat pengukuran 

terhadap konsep yang akan diukur sehingga validitas ciri pertama yang akan 

menandai tes prestasi untuk mengukur penguasaan konsep dan kemampuan awal 
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penelitian ini adalah baik. Menentukan tes prestasi penguasaan konsep dan 

kemampuan awal telah memiliki validitas, salah satunya dengan mengukur setiap 

butir item pada kemampuan awal dan prestasi siswa. Soal pre tes diambil dari 

bank soal yang merupakan soal Ujian Nasional (UN) sehingga tidak perlu 

dilakukan uji persyaratan instrumen, karena soal-soal yang ada pada bank soal 

sebelumnya sudah diuji cobakan. Soal post tes sebelumnya sudah dianalisis secara 

kuantitatif dan telah direvisi kemudian diuji coba dilapangan. 

 

Dalam penelitian, uji validitas instrumen soal dilakukan terhadap 34 orang siswa 

kelas X2 di SMAN 5 Bandar Lampung. Semua responden tidak termasuk dalam 

sampel penelitian. Proses input data menggunakan program SPSS. Pada lampiran 

menunjukkan hasil perhitungan uji validitas instrument soal penelitian. 

 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 

dengan kata lain dapat mengungkap data dari yang diteliti secara tepat (Arikunto, 

2005: 154). Alat untuk mengukur validitas butir kuisioner dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment yang dibantu dengan program SPSS. 

                              N . ∑XY – ( ∑XY) ( ∑Y) 

r hit  =           √{N ∑ X²- (∑X)²} {N ∑Y²- (∑Y)²} 

Keterangan: 

r hit  =  Koefisien kolerasi antara variable X dan variable Y 

∑X  = Skor butir soal 

∑Y  = Skor total ( Arikuntoro, 2007:93) 
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Menentukan  tingkat validitas item soal dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan r tabel.  Distribusi r tabel untuk koefesien korelasi taraf signifikan 5% 

(0,05) dan df = n-2. Kriteria uji yang digunakan adalah nilai korelasi r hitung > r tabel 

maka butir item valid. Jika nilai korelasi r hitung < r tabel, maka butir item tidak 

valid. Jika instumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran indeks korelasinya 

sebagai berikut. 

Tabel 3.5  Interpretasi nilai r 

Nilai r Interpretasi 

Antara 0,000 sampai dengan 0,199 

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

Sumber : Setyadi (2006 : 167) 

Hasil uji coba tingkat validitas item soal menggunakan program SPSS dengan 

membandingkan r hitung dengan r tabel. Nilai r tabel dapat dilihat pada nilai koofesien 

korelasi dengan taraf signifikan 5% (0,05) dan df = n-2 = 34-2 = 32, dengan r tabel 

adalah 0.339. Kriteria uji yang digunakan adalah jika nilai korelasi r hitung > r tabel 

maka butir item valid, sedangkan jika nilai korelasi r hitung < r tabel, maka butir item 

tidak valid. 

 

3.7.2 Reliabilitas Instrumen  

Reliabilitas instrumen adalah alat ukur dalam mengukur apa yang diukur. Artinya 

instrumen tersebut pengukuran yang dilakukan secara berulang kali terhadap 

subjek atau kelompok yang sama, memberikan hasil yang relatif tidak mengalami 

perubahan, sehingga reliabilitas ciri kedua yang menandai tes penguasaan konsep 

dan kemampuan awal pada penelitian ini adalah baik. Tujuan dari uji reliabilitas 



84 

ini adalah untuk mengetahui koefesien alat ukur. Untuk mengetahui tingkat 

reliabilitas maka digunakan rumus Spearman Brown: 

 

                2 r ½ ½ 

                        

 

Keterangan: 

r11      =  Reabilitas Instrumen 

r ½ ½  = rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara duabelahan   

              instrumen. (Arikuntoro, 2007:86) 

 

Besarnya reliabilitas dikategorikan seperti pada tabel berikut : 

Tabel 3.6 Tingkat Besarnya Koefisien Korelasi 

No Nilai r11 Keterangan 

1. 0,00 sampai 0,20 Sangat Rendah 

2. 0,21 sampai 0,40 Rendah 

3. 0,41 sampai 0,60 Cukup 

4. 0,61 sampai 0,80 Tinggi 

5. 0,81 sampai 1,00 Sangat Tinggi 

 

3.7.3  Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran adalah salah satu karakteristik butir soal yang dapat 

menunjukkan kualitas butir soal tersebut apakah termasuk  mudah, sedang atau 

sukar. Menurut Arikunto (2003: 207), soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak akan 

merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal 
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yang terlalu sukar akan meyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak 

mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena diluar jangkauannya.   

Perhitungan tingkat kesukaran dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaran soal 

bagi siswa digunakan rumus sebagai berikut. 

P =  

 

Keterangan: 

P = Indeks Kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = Jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes  

(Suharsimi Arikunto, 2005: 210) 

 

Selanjutnya dalam bukunya Suharsimi Arikunto (2005: 210) mengatakan bahwa 

klasifikasi kesukaran dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 

1. Soal dengan P 0,00 sampai 0,29 adalah soal yang sukar. 

2. Soal dengan P 0,30 sampai 0,69 adalah soal yang sedang. 

3. Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal yang mudah. 

 

3.7.4  Uji Beda 

Daya beda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang 

memiliki kemampuan tinggi (pandai) dan siswa yang memiliki kemampuan 

rendah. Tujuannya untuk mengukur sejauh mana suatu butir soal mampu 

membedakan siswa yang sudah memiliki prestasi belajar dengan siswa yang 

belum memiliki prestasi belajar berdasarkan kriteria tertentu. Semakin tinggi 

koefesien daya pembeda suatu butir soal, semakin mampu soal tersebut 
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membedakan antara siswa yang menguasai konsep dengan siswa yang kurang  

menguasai konsep. Untuk mengetahui daya beda butir soal digunakan program 

anates dapat dicari dengan rumus : 

 

BA     BB 

D =          - = PA - PB 

JA      JB    

Keterangan :  

D : Daya Beda soal 

J : Jumlah peserta tes 

JA   : Banyaknya peserta kelompok atas 

JB: : Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA  : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu benar 

 

Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab aoal itu benar. 

          BA 

PA =        = proporsi kelompok atas yang menjawab benar 

JA 

 

 BB 

PB =         = proporsi kelompok bawah yang menjawab benar  

          JB 

Klasifikasi indeks daya bedanya adalah : 

D = 0,00 – 0,19 adalah buruk 

D = 0,20 – 0,39 adalah cukup 

D = 0,40 – 0,69 adalah baik 

D = 0,70 – 1,00 adalah baik sekali. 

(Arikuntoro, 2006: 218) 
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3.8 Uji Persyaratan Analisis Data 

3.8.1  Uji Normalitas  

Uji normalitas yang digunakan adalah uji Liliefors berdasarkan sampel yang akan 

di uji hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi normal atau sebaliknya. 

Langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Pengamatan X1, X2, ........Xn dan disajikan angka baku Z1, Z2,.......Zn  

b) Menghitung peluang F (Zi) = P(Z<Zi), untuk setiap angka baku menggunakan 

rumus daftar distribusi normal baku : 

c) Menghitung S (Zi), yaitu:   S (Zi) =   Banyaknya Z1, Z2,....,Zn 

          N  

 

Rumusnya adalah sebagai berikut. 

Lo = F (Zi) – S (Zi) 

Keterangan: 

L0      = harga mutlak terbesar 

F (Zi) = peluang angka baku 

S (Zi) = proporsi angka baku 

 

Menghitung selisih F(Z1) - (Z1) kemudian tentukan harga mutlaknya. Diantara 

harga mutlak tersebut diambil harga yang paling besar tanpa memandang nilai 

positif maupun negatifnya. 

Kriteria pengujiannya adalah jika Lhit < Ltab dengan taraf signifikan 0,05 maka 

variabel tersebut berdistribusi normal, demikian pula sebaliknya. (Sudjana, 2005: 

466-467). 
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3.8.2  Uji Homogenitas 

Hipotesis yang akan diuji berdasarkan n yang tidak sama, tetapi varian kedua 

sampel homogen atau tidak, maka perlu diuji homogenitas variannya terlebih dulu 

dengan uji F sebagai berikut.  

Pasangan  hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut : 

HO :   ≠  

H1 :   ≠ 2 

 

Rumus stalistik yang digunakan adalah :  

F = Varianster besar 

       Varianster kecil (Sugiyono, 2008: 298) 

Dalam hal ini be laku ketentuan bahwa bila Fhitung ≤ Ftabel maka data sampel 

akan homogen dan apabila Fhitung ≥ Ftabel  maka data sampel tidak homogen, 

dengan taraf signifikasi 0.05 dan dk n-1. 

 

3.9 Teknik Analisa Data 

 

3.9.1 Analisis Data Anava Dua Jalan 

Analisis  varians merupakan sebuah teknik interensial digunakan untuk menguji 

rerata nilai. Anava memiliki beberapa kegunaan, antara lain dapat mengetahui 

antar variabel manakah yang memang mempunyai perbedaan secara signifikan, 

dan variabel-variabel manakah yang berinteraksi satu sama lain.  
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Tabel 8. Analisis Anava Dua Jalan 

Sumber 

varias 

Jumlah Kuadrat db MK F O  p 

Antara A 

 

 

Antara B 

 

 

Antara AB 

(interaksi) 

 

 

Dalam (d) 

JK A = (
A

A

n

X
)= (

N

X A
)
2 

JK B  =  (

B

B

n

X
)= (

N

X T
)

2
 

JK AB = (

nB

X B
) 

2
 = ( TX )

2
JK A - 

JK B  

 

 

JK T =  = A -JK B - JK AB  

A-1(2) 

 

B-1 (2) 

 

 

 

 

db A X dba 

(4) 

 

Dba-dba-

dba-db AB  

JK A  

db A  

 

JK B  

db B

A

 

JK
AB

 

db AB  

 

JK d

 

db d  

 

MK

A  

MK

d  

 

 

MK 

B 

MK d  

 

 

 

 

MK

AB 

MK

d  

 

 

Total (T) 
JK T  2T

X - (
N

X T
)

2
 

N-1 (49)    

 

Keterangan : 

 

JKT : Jumlah Kuadrat Total 

JKA : Jumlah kuadrat variabel A 

JKB : Jumlah kuadrat variabel B 

JKAB : Jumlah kuadrat variabel A dengan variabel B 

JKd : Jumlah kuadrat dalam 

MKA : Mean kuadrat variabel A 

MKB : Mean kuadrat variabel B 

MKAB : Mean kuadrat Interaksi antara variabel A dengan variabel B 

MKd : Mean kuadrat dalam 

FA : Harga Fo untuk variabel A 

FB : Harga Fo untuk variabel B 

FA : Harga Fo untuk interaksi antara variable A dengan variable B  

(Arikunto, 2005 : 253) 
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Tabel 9. Cara menentukan kesimpulan : 

Jika Fo  Ft 1% Jika Fo  Ft 5% Jika Fo< Ft 5% 

1. Harga Fo yang   

   diperoleh sangat   

   signifikan 

1. Harga Fo yang  

    diperoleh signifikan 

1. Haraga 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. Tidak ada perbedaan  

    Mean secara  

    signifikan 

4. 0.01 atau p=0,01 

 

4. p<0.05 atau p=0,05 4. p > 0,05 

Sumber : Arikunto (2005:256) 

 

3.10 Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini dilakukan empat pengujian hipotesis statistik, yaitu: 

 

Rumusan hipotesis 1: 

Ho : prestasi belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya menggunakan  

model pembelajaran Deep Dialog lebih rendah dibandingkan yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran ceramah. 

Ha : prestasi belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran Deep Dialog lebih tinggi dibandingkan yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran ceramah. 

 

Hipotesis statistik: 

Ho : 1 = 2 

Ha : 1 2 
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Rumusan hipotesis 2: 

Ho : prestasi belajar ekonomi pada siswa yang berkemampuan awal tinggi 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Deep Dialog 

lebih rendah dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran ceramah. 

Ha : prestasi belajar ekonomi pada siswa yang berkemampuan awal tinggi 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Deep Dialog 

lebih tinggi dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran ceramah. 

 

Hipotesis statistik: 

Ho : 1 2 

Ha : 1 2 

 

Rumusan hipotesis ke 3: 

Ho : prestasi belajar ekonomi pada siswa yang berkemampuan awal rendah 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Deep Dialog 

lebih tinggi dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran ceramah. 

Ha : prestasi belajar ekonomi pada siswa yang berkemampuan awal rendah 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Deep Dialog 

lebih rendah dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran ceramah. 
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Hipotesis statistik: 

Ho : 1 2 

Ha : 1 2 

 

Rumusan hipotesis 4: 

Ho : tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan awal 

siswa pada mata pelajaran ekonomi. 

Ha : ada interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan awal siswa 

pada mata pelajaran ekonomi. 

 

Hipotesis statistik: 

Ho : 1 = 2 

Ha : 1 2 

 

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah: 

Tolak Ho apabila Fhitung tabel ; Thitung tabel 

Terima Ho apabila Fhitung tabel ; Thitung tabel 

 

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

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

(separated varian). 

 


