
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi Penelitian 

 

Populasi penelitian ini, yaitu seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Kedondong 

pada semester genap Tahun Pelajaran 2012/2013 yang terdiri atas  

7 kelas berjumlah 242 siswa. 

 

B. Sampel Penelitian 

 

Berdasarkan populasi Siswa kelas X SMA Negeri 1 Kedondong yang terdiri 

dari 7 kelas, maka diambil 2 kelas  yang digunakan sebagai sampel. Teknik 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengambil kelas sampel yaitu 

menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan, yakni 

berdasarkan data nilai hasil belajar siswa, memiliki sebaran nilai yang hampir 

sama dengan siswa lain. Sampel yang diperoleh adalah kelas X3 sebagai 

kelompok eksperimen 1 yang berjumlah 35 siswa dan kelas X4 sebagai 

kelompok eksperimen 2 yang berjumlah 35 siswa. 

 

C. Desain Penelitian 

 

Desain eksperimen pada penelitian ini menggunakan tipe Conterbalanced 

Design, pada desain ini melibatkan dua kelompok yang memperoleh dua 

perlakuan yang sama dengan urutan memperoleh perlakuan yang berbeda. 
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Kelas eksperimen 1 diberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe GI dengan metode eksperimen kemudian diikuti dengan 

memberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan metode eksperimen pada sub materi yang lain dan kelas 

eksperimen 2 diberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan metode eksperimen kemudian diikuti dengan 

memberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe GI 

dengan metode eksperimen pada sub materi yang lain. Dua perlakuan yang 

diberikan terhadap 2 kelas eksperimen tersebut merupakan variabel bebas 

yang diobservasi sebagai hasilnya (variabel terikat). Desain ini dapat digambar 

sepeti berikut ini. 

Tabel 3.1  Desain eksperimen Conterbalanced Design 

Kelompok/Kelas Perlakuan Observasi Perlakuan Observasi 

Eksperimen 1 

( Kelas 𝑋3 ) 
X1 O1 X2 O2 

Eksperimen 2 

( Kelas 𝑋4 ) 
X2 O2 X1 O1 

 

Keterangan: 

X1 :  Perlakuan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe GI dengan 

metode eksperimen (variabel bebas). 

X2 :  Perlakuan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan metode eksperimen (variabel bebas). 

O1 :  Hasil observasi pada X1 (variabel terikat) 

O2 :  Hasil observasi pada X2 (variabel terikat) 

Yulianto (2011) 
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D. Variabel Penelitian 

 

Pada penelitian ini terdapat dua variable, yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe GI dengan metode eksperimen (X1) dan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan metode eksperimen (X2), sedangkan variabel 

terikatnya adalah hasil belajar siswa (Y1). 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa adalah soal tes 

berbentuk essay. Tes ini digunakan pada saat posttest dengan jumlah soal  

sebanyak 7 butir soal. 

 

F. Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada dua kelas yang berbeda dengan memberikan dua 

perlakuan yang sama dan urutan memperoleh perlakuan yang berbeda. 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung masing-masing diberikan 

penilaian menggunakan lembar observasi dengan keterampilan proses yang 

dimunculkan oleh siswa selama kegiatan belajar berlangsung. 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar pengumpulan data 

berbentuk tabel yang diperoleh dari hasil posttest. Adapun bentuk 

pengumpulan datanya dapat dilihat pada Tabel 3.2.  

Tabel 3.2 Rancangan pengumpulan data postes hasil belajar model 

pembelajaran  GI dan STAD 

NO Nama Siswa 
Pada soal ke- Skor 

Postest 1 2 3 4 5 … … 

          

          

          

Jumlah         

Skor rata-rata         

 

 

H. Teknik Analisis Data Dan Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Data 

 

Untuk menganalisis kategori tes hasil belajar siswa digunakan skor hasil  

belajar yang ternormalisasi. 

a. Uji Normalitas 

Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi 

normal, dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov. Caranya adalah menentukan terlebih dahulu 

hipotesis pengujiannya yaitu: 

OH
  

 : data terdistribusi secara normal 

1H   : data tidak terdistribusi secara normal 

Pedoman pengambilan keputusan: 
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1) Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 maka   

distribusinya adalah tidak normal. 

2) Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka 

distribusinya adalah normal. 

b. Uji Hipotesis 

Jika data terdistribusi normal maka pengujian hipotesis dalam  

penelitian menggunakan statistik parametrik tes. 

1) Uji t untuk Dua Sampel Bebas (Independent Sample t Test) 

Uji ini dilakukan untuk membandingkan dua sampel yang berbeda 

(bebas). Independent Sample t Test digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel 

yang tidak berhubungan.  

Hipotesis Pertama 

0H  : Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar fisika antara siswa 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe GI 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

1H  : Ada perbedaan rata-rata hasil belajar fisika antara siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe GI dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 Hipotesis Kedua 

0H  :  Hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe GI tidak lebih tinggi atau sama dibandingkan 
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dengan  hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

H1 : Hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe GI  lebih tinggi dibandingkan dengan  hasil 

belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi atau nilai 

probabilitas. 

 Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka 

OH  diterima. 

 Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 maka 

OH  ditolak. 

Rumus perhitungan Independent Sample T Test adalah sebagai 

berikut : 

 

 

Dimana t adalah t hitung. Kemudian t tabel dicari pada tabel  

distribusi t dengan   = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat 

kebebasan (df) n-2.  Setelah diperoleh besar t hitung dan t tabel 

maka dilakukan pengujian dengan kriteria pengujian sebagai 

berikut :  

Kriteria pengujian 
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 OH  diterima jika -t tabel   t hitung   t tabel 

 OH  ditolak jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel 

 (Priyatno, 2010:32-41) 

 

2) Uji Mann-Whitney 

Pada penelitian ini jika data tidak terdistribusi normal maka  

untuk menguji data dari dua sampel yang tidak berhubungan  

menggunakan Uji Mann-Whitney 

1. Hipotesis Pertama 

     OH  : Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar fisika antara siswa yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe GI dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

  1H  : Ada perbedaan rata-rata hasil belajar fisika antara siswa yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe GI dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

2. Hipotesis Kedua 

Ho :  Hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe GI tidak lebih tinggi atau sama dibandingkan dengan  hasil belajar 

siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

H1 :  Hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe GI  lebih tinggi  dibandingkan dengan  hasil belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung nilai statistik U: 
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         11121 2/)}1({ RnnnnU   

        21221 2/)}1({ RnnnnU   

  di mana 1R  =  jumlah peringkat yang diberikan pada sampel   dengan 

jumlah 1n  

    2R  =  jumlah peringkat yang diberikan pada sampel  

dengan jumlah 2n
. 

Kedua rumus ini kemungkinan besar akan menghasilkan dua nilai yang 

berbeda bagi U. Nilai yang dipilih untuk U dalam pengujian hipotesis adalah 

nilai yang paling kecil dari kedua nilai tersebut. 

Untuk memeriksa apakah perhitungan kita atas nilai U benar, rumus berikut 

dapat digunakan: Nilai U terkecil = 21nn  – nilai U terbesar 

Kriteria Pengujian 

 Jika 
outputU  < tabelU , maka OH  ditolak 

 Jika 
outputU  > tabelU , maka OH  diterima 

Berdasarkan nilai signifikansi atau nilai probabilitas. 

 Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka OH  diterima. 

 Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 maka OH  ditolak 

 

3. Uji Kesaman Dua Varians 

Jika ternyata sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka 

diadakan uji kesaman dua varians. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

uji kesamaan dua varians adalah: 
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1) Merumuskan hipotesis: 

H0 : kedua populasi mempuyai varians yang sama 

H1 : kedua populasi tidak mempunyai varians yang sama 

2) Menentukan masing-masing varians 

3) Menghitung Fhit dengan rumus: 

terkecilians

terbesarians
Fhit

var

var
  

4) Kriteria pengujian 

Tolak H0 jika 
 21

2
1

,vvhit FF


  dengan  212
1 ,vv

F   didapat dari distribusi 

dengan peluang 2
1 , sedangkan derajat kebebasan  111 nv  dan 

)1( 22 nv masing-masing sesuai dengan dk pembilang dan penyebut. 

(Sudjana, 2005: 250) 

4. Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Langkah-langkah dalam pengujian kesamaan dua rata-rata adalah sebagai 

berikut: 

1) Perumusan Hipotesis 

H0 : x1 = x2 

H1 : x1 ≠ x2 

Keterangan: 

x1 = rata-rata hasil belajar fisika siswa yang diajar menggunakan  

model GI melalui metode eksperimen 

x2 = rata-rata hasil belajar fisika siswa yang diajar menggunakan  

model STAD melalui metode eksperimen 
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2) Jika dua variansnya sama yaitu 1 = 2 =  dan  tidak diketahui 

statistik yang digunakan jika H0 benar adalah: 
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Kriteria pengujian adalah terima H0 jika  2
1

2
1 11 

 ttt  dimana 

2
11

t  didapat dari daftar distribusi t dengan  221  nndk , untuk 

harga t lainnya H0 ditolak. 

(Sudjana, 2005: 239) 

3) Untuk 1 ≠ 2 dan keduanya tidak diketahui, statistik yang digunakan 

adalah 
)/()/(
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Kriteria pengujian adalah: terima hipotesis H0 jika 
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Dengan: 2

2

221

2

11 /;/ nswnsw   

   1,11 12
1 


n

tt   dan    1,12 22
1 


n

tt   

Keterangan: 

x1 = rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model  

GI melalui eksperimen 

x2 = rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model  

STAD  melalui eksperimen 



36 
 

n1 = jumlah siswa yang diajar menggunakan model GI  melalui   

    metode eksperimen 

n2 = jumlah siswa yang diajar menggunakan model STAD melalui  

    eksperimen. 

s1 = simpangan baku siswa yang diajar menggunakan model  

GI melalui metode eksperimen. 

s2 = simpangan baku yang diajar menggunakan model  STAD melalui  

    eksperimen. 

(Sudjana, 2005: 241) 

5. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Langkah-langkah dalam pengujian kesamaan dua rata-rata adalah sebagai 

berikut: 

1) Merumuskan Hipotesis 

H0 : x1 ≤ x2 

H1 : x1 > x2 

2) Jika sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, 1 = 2 

dan keduanya tidak diketahui, maka rumus statistik yang digunakan 

adalah: 
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Kriteria pengujian yang berlaku adalah: 
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Terima H0 jika t < t1- dan tolak H0 jika mempunyai harga lain. Derajat 

kebebasan untuk daftar distribusi t ialah (n1 + n2 – 2) dengan peluang 

(1 - ). 

3) Jika sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, 1 ≠ 2 

dan keduanya tidak diketahui, maka rumus statistik yang digunakan 

adalah: 
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Kriteria pengujian adalah tolak hipotesis H0 jika 
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Dan terima H0 jika terjadi sebaliknya, dimana 
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(Sudjana, 2005: 243) 


