
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Desain Penelitian 

Dalam penelitian pendidikan khususnya dalam pembelajaran. Pelaksanaan 

penelitian tidak selalu memungkinkan seleksi subjek secara acak, karena 

subjek secara alami terbentuk dalam satu kelompok utuh (naturally formed 

intact group), seperti kelompok siswa dalam satu kelas. Kelompok-kelompok 

ini juga jumlahnya sangat terbatas. Pengendalian terhadap variabel yang 

terkait subjek penelitian tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sehingga 

penelitian menggunakan kelompok belajar (intact group). Penelitan Quasi 

eksperimen menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar (intact 

group), bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Metode 

penelitian dalam penelitian ini adalah Quasi Eksperimen secara deskriptif dan 

kuantitatif, dengan Variabel terikat (Y) Keterampilan Sosial dan Variabel 

Bebas perlakuan adalah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair 

Square (TPS) dan Numbered Head Together (NHT)  dan Variabel bebas 

terkontrol adalah model pembelajaran konvensional. 

Penelitian quasi eksperimen secara deskriptif dengan melihat keterampilan 

sosial siswa melalui observasi setiap pembelajaran mengunakan TPS, NHT, 

dan Konvensional, kemudian dirata-ratakan dan dilihat efektivitas ketiga 

pembelajaran tersebut terhadap keterampilan sosial siswa. 
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Dalam penelitian ini, quasi eksperimen secara kuantitatif  menggunakan  

desain Post Test Only, Non Equivalent Control Group Design.  Desain ini 

terdiri dari satu atau beberapa kelompok eksperimen dan satu kelompok 

kontrol. Kelompok yang digunakan merupakan intact group dan dependent 

variabel diukur satu kali, yaitu setelah perlakuan eksperimen diberikan. (Tim 

Puslitjaknov Depdiknas, 2008:4).  

 Alasan peneliti menggunakan desain ini karena nilai observasi awal yang 

menunjukkan rata-rata keterampilan sosial siswa yang sama, yaitu  berada 

pada rata-rata nilai yang sama, yaitu, pada rata-rata nilai 1 (tidak baik). 

Gambar 2  Desain penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Tim Puslitjaknov Depdiknas, 2008:5) 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kalianda Kabupaten Lampung 

Selatan. Penelitian ini dilakukan pada Semester Genap Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

 

Intact    Experimental   Posttest 

Classes  Variables (X) 

 

G1 Class 1   Approach1 (X1)   O1 

 VIII   Think Pair Square 

 

G2 Class 2   Approach2 (X2)   O2 

 VIII   Numbered Head Together 

 

G3 Class 3   Approach (-)    O3 

 VIII   Konvensional 

   Metode Ceramah 
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3.3 Populasi 

Populasi adalah suatu himpunan dengan sifat-sifat yang ditentukan oleh 

peneliti sedemikian rupa sehingga setiap individu atau variabel atau data 

dapat dinyatakan dengan tepat apakah individu tersebut menjadi anggota atau 

tidak. Dengan kata lain populasi adalah himpunan semua individu yang dapat 

memberikan data dan informasi  untuk suatu penelitian (Kadir,2010:84). 

Populasi dalam penelitian adalah Seluruh siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 

Kalianda Lampung Selatan yang berjumlah 109 Siswa yang terbagi dalam 4 

kelas, Yaitu Kelas VIII A berjumlah 27 siswa, kelas VIII B berjumlah 27 

siswa, Kelas VIII C berjumlah 27 siswa, dan Kelas VIII D berjumlah 28 

siswa. 

3.4 Sampel Penelitian 

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang 

karakteristiknya benar-benar terselidiki. Karakteristik dalam populasi harus 

tergambarkan dalam sampel (Kadir, 2010:85) 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan  probability 

sampling dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel.  Dengan menggunakan teknik cluster 

random sampling, teknik ini melalui pengundian kelas yang akan dijadikan 

sampel yaitu kelas VIII A s.d VIII D memiliki peluang yang sama. Dari hasil 

pengundian ditentukan Kelas VIII A sebagai kelas eksperimen pertama yaitu 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dan Kelas VIII C sebagai kelas eksperimen 

kedua dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT dan VIII B sebagai kelas 
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kontrol dengan pembelajaran konvensional. Dalam penelitian ini data 

keterampilan sosial dalam observasi awal memiliki rata-rata nilai yang sama 

yaitu berada pada ranah tidak baik. sehingga rata-rata kemampuan 

keterampilan sosial siswa dalam sampel sama. 

3.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional akan menjelaskan mengenai variabel-variabel di dalam 

penelitian eksperimen ini secara konseptual sehingga dapat disamakan 

pemahaman mengenai variabel-variabel tersebut. Adapun definisi operasional 

dalam penelitian ini sbb. 

 3.5.1 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Square (TPS) 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair-Square merupakan 

modifikasi dari Think Pair Share dikembangkan oleh Spencer Kagan pada 

tahun 1933. Think-Pair-Square memberikan kesempatan kepada siswa 

mendiskusikan ide-ide mereka dan memberikan suatu pengertian bagi 

mereka untuk melihat cara lain dalam menyelesaikan masalah. Jika 

sepasang siswa tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, maka 

sepasang siswa yang lainnnya dapat menjelaskan cara menjawabnya. 

Sehingga jika permasalahan yang diajukan tidak memiliki suatu jawaban 

yang benar, maka dua pasang dapat mengombinasikan hasil mereka dan 

membentuk suatu jawaban yang menyeluruh.  
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Menurut Lie (2008:58) pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Square 

memiliki empat tahapan yang merupakan ciri dari pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Square  yaitu  sebagai berikut. 

1. Guru membagi siswa dalam kelompok berempat dan memberi tugas 

kelompok. 

2. Setiap siswa memikirkan dan megerjakan tugas sendiri . 

3. Siswa berpasangan dengan salah satu rekan dalam  kelompok dan 

berdiskusi dengan pasangannya. 

4. Kedua pasangan bertemu kembali dalam kelompok berempat. Setiap 

siswa mempunyai kesempatan utuk membagi hasil kerja kepada 

kelompok berempat. 

 

3.5.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together  (NHT) 

Numbered head together (NHT) atau penomoran berpikir bersama, 

pertama kali dikembangkan oleh Spencer Kagan adalah jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa sama 

seperti TPS  dan sebagai alteratif terhadap struktur kelas tradisional. NHT 

juga dikembangkan untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah 

materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman 

mereka terhadap isi pelajaran tersebut.  
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Dalam mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, guru menggunakan 

sintaks yang terbagi dalam empat fase sbb.  (Trianto, 2011:82) 

1. Fase I : Penomoran 

Dalam fase pertama ini, guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 

orang dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1-5. 

2. Fase 2 : Mengajukan pertanyaan 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat 

bervariasi. Pertanyaan dapat spesifik dan dalam kalimat tanya.  

3. Fase 3 : Berpikir bersama 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan dan 

meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 

4. Fase 4 : Menjawab 

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk 

menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. 

 

3.5.3 Model Pembelajaran Konvensional  

Model pembelajaran konvensional dalam penelitian ini adalah model 

pengajaran langsung dari guru kepada siswa secara klasikal dengan 

menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran IPS. 
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3.5.4 Keterampilan Sosial 

Keterampilan sosial dalam penelitian ini difokuskan bagaimana cara siswa 

berinteraksi dan bekerjasama secara efektif dan empati  dalam proses 

pembelajaran IPS. Jarolimek (1993:9) mengemukakan bahwa 

keterampilan sosial meliputi tiga aspek yaitu: (1) living and work together; 

taking turns;respecting the right of others; being socially sensitive (2) 

learning self-control and self-direction, dan (3) sharing ideas and 

experience with others. keterampilan sosial merupakan keterampilan yang 

memuat aspek-aspek keterampilan bagaimana hidup dan bekerja sama 

dengan orang lain  (bergiliran, menghargai hak orang lain, dan memiliki 

kepekaan sosial),  keterampilan untuk cara mengontrol diri dan orang lain,  

dan keterampilan bertukar pendapat dan pengalaman dengan lainnya. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian eksperimen penulis, sbb. 

1. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data secara umum yang 

berkenaan dengan informasi tentang sekolah yang diteliti penulis. 

2. Observasi 

Teknik observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 
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suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. 

Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. 

(Sugiyono, 2010:203). Observasi dalam penelitian penulis digunakan 

untuk memperoleh data awal sebelum diberi perlakuan dan selama 

eksperimen dengan menggunakan pembelajaran kooperatif dan 

konvensional, mengenai keterampilan sosial siswa dalam proses 

pembelajaran IPS.  

3. Kuesioner 

Kuesioner untuk melihat keterampilan sosial siswa setelah proses 

pembelajaran IPS dengan menggunakan pembelajaran kooperatif dan 

konvensional. 

3.7 Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian ini instrumen yang digunakan untuk memperoleh data 

penelitan, sbb. 

1. Format Observasi 

Format observasi untuk melihat keterampilan sosial siswa selama proses 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

dan konvensional dalam setiap pertemuan. (lampiran 1 hal 134) 

2. Format Kuesioner 

Format kuesioner dalam penelitian ini berbentuk checklist didasarkan pada 

indikator keterampilan sosial yang akan dicapai siswa setelah proses 

pembelajaran IPS (Post Test). (lampiran 16 hal 181 dan lampiran 17 hal 

182)  
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Baik observasi dan post test menggunakan rating scale. Sugiyono (2010:40) 

mengungkapkan bahwa dalam skala model rating scale tidak terbatas untuk 

pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap 

fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, 

kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan dan lain-lain.  

Ratingscale dengan interval skor 1 sampai dengan 4.  Adapun Kisi-Kisi 

Instrumen Keterampilan sosial, didasarkan pada Indikator dan subindikator 

pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Indikator dan Subindikator Keterampilan Sosial 

 

Indikator Keterampilan Sosial 

 

 

Sub Indikator Keterampilan Sosial 

Living and Working Together 

 

Membantu/menolong orang lain 

(diambil dari Skills and Curiculum Guide, 

1992 Survey for Social Relationship Skills 

and Survey for Decision Making and 

Problem Solving Skills) 

Menghargai  

(diambil dari Skills and Curiculum Guide, 

1992 Survey for Social Relationship Skills) 

Bergiliran 

(diambil dari Skills and Curiculum Guide, 

1992 Survey for Social Relationship Skills 

Learning Self Control and 

 Self Direction 

 

Mengucapkan Kata-kata baik 

(diambil dari Skills and Curiculum Guide, 

1992 Survey for Social Relationship Skills) 

Mengontrol Emosi 

(diambil dari Skills and Curiculum Guide, 

1992 Survey of skills for Ekspressing 

Feeling and Survey of Conflict 

Management Skills) 

Mengikuti Petunjuk/aturan 

(diambil dari Skills and Curiculum Guide, 

1992 Survey for Social Relationship Skills) 

Sharing Ideas and Experiences 

Menyampaikan Pendapat 

Menerima pendapat 

(diambil dari Skills and Curiculum Guide, 

1992 Survey Of Skill  for Initial Social 

Skills) 

Diadaptasi dari Skills and Curiculum Guide Jarolimek,  dalam Jakiatin Nisa 

(2010:62) 
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3.8  Uji Persyaratan Instrumen 

Instrumen dalam penelitian harus valid dan reliabel sehingga dapat diperoleh 

data penelitian yang tepat. 

3.8.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto:2003). Alat uji yang digunakan untuk 

menguji validitas digunkan rumus korelasi product moment, yaitu: 

 

rxy = 
      (  )(  )

√{*      (  ) + *     (  ) }

 

Keterangan : 

rxy = Koefisien Korelasi 

X = Skor butir soal 

Y = Skor Total 

N = Jumlah sampel 

(Arikunto,2003:146) 

Dengan kriteria pengujian jika harga r hitung > r tabel dengan α= 0,05 maka alat 

ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya  jika harga r hitung < r tabel 

maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.   

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji coba instrumen keterampilan 

sosial kepada kelas VIII D sebagai kelas yang tidak diberi perlakuan 

sebanyak 28 siswa, kemudian dihitung menggunakan perangkat lunak SPSS 

versi 20, dari 22 pertanyaan yang diujicobakan,  keseluruhan item memiliki 
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nilai  r hitung > r tabel, sehingga 22 butir soal dinyatakan valid dan dapat 

digunakan dalam memperoleh data penelitian. (Lampiran 19 hal 186) 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas  atau tingkat keajegan adalah kemampuan instrumen penelitian 

untuk mengumpulkan data secara tetap. Reliabilitas soal digunakan untuk 

menentukan apakah soal tes yang dibuat dapat dipercaya (ajeg) atau tidak. 

Reliabilitas soal tes dapat dicari dengan menggunakan rumus Alpha : 

 r11 = {
 

   
} {  

    

   
} 

Keterangan : 

r11  = Reliabilitas Instrumen  

     = Jumlah Varian Butir 

k  = banyaknya butir soal 

    = Varians total 

Dengan kriteria pengujian jika harga r hitung > r tabel dengan α= 0,05 maka alat 

ukur tersebut dinyatakan reliabel, dan sebaliknya  jika harga r hitung < r tabel  

maka instrumen tersebut dinyatakan tidak reliabel. 

 

Selanjutnya untuk menginterpretasikan besarnya nilai r11 dengan indeks 

korelasi : 

0,800 sampai dengan 1,000  = Sangat tinggi 

0,600 sampai dengan 0,799  = tinggi 

0,400 sampai dengan 0,599  = cukup 

0,200 sampai dengan 0,399  = rendah 

0,00 sampai dengan 0,199  = Sangat rendah 
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Berdasarkan perhitungan reliabilitas alpha dengan bantuan perangkat lunak 

SPSS veresi 20 diperoleh rhitung= 0,977 > rtabel (28)= 0,374, sehingga instrumen 

keterampilan sosial dinyatakan reliabel, dan koefisien reliabilitas tersebut 

menunjukkan bahwa reliabilitas instrumen sangat tinggi (lampiran 20 hal 

196).    

 3.9 Uji Persyaratan Analisis 

Penelitian ini menggunakan statistik parametrik. Dalam penggunaan 

statistik ini, data yang diperoleh dalam penelitian harus memenuhi syarat 

berdistribsusi normal dan homogen. Sehingga harus diuji terlebih dahulu 

normalitas dan homogenitas data. 

3.9.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data terdistribusi secara 

normal atau tidak. Data yang terdistribusi normal diasumsikan mampu 

mewakili populasi. Uji normalitas dilakukan terhadap keterampilan sosial 

siswa berdasarkan kelompok perlakuan. Uji normalitas data tersebut 

menggunakan uji liliefors terhadap tiga kelompok data. Kelompok pertama 

adalah keterampilan sosial siswa yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif  Tipe TPS. Kelompok kedua adalah keterampilan sosial siswa 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif  Tipe NHT. Dan 

Kelompok yang ketiga adalah keterampilan sosial siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Uji normalitas dihitung menggunakan SPSS versi 20 melalui uji liliefors 

dengan kriteria uji. Jika Sig atau Signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05, 
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maka distribusi data adalah tidak normal (simetris). Sebaliknnya Jika Sig 

atau Signifikansi atau nilai probabilitas  > 0,05, maka distribusi data 

adalah normal (simetris). (Santoso, 2013:190). 

3.9.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian 

populasi data adalah sama atau tidak. Dalam penelitian ini uji homogenitas 

ketiga kelompok data, yaitu Kelompok pertama adalah keterampilan sosial 

siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif  Tipe TPS. 

Kelompok kedua adalah keterampilan sosial siswa yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif  Tipe NHT. Dan Kelompok yang ketiga 

adalah keterampilan sosial siswa yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional, dihitung melalui bantuan SPSS versi 20 menggunakan 

levene statistic dalam output Test Of Homogenity of Variance Annova. 

Dengan kriteria uji, jika Nilai signifikansi > 0,05, dapat dikatakan bahwa 

varian dari ketiga kelompok data mempunyai varians yang sama. 

Sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05, data mempunyai varians yang 

berbeda. (Priyatno, 2013:45). 

3.10 Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini secara deskriptif dan kuantitaitf. 

Secara deskriptif. Pengujian  hipotesis untuk hasil observasi selama 

pembelajaran menggunakan rata-rata dari masing-masing subindikator 

keterampilan sosial untuk melihat  keterampilan sosial siswa.  
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Secara kuantitaitf, pengujian hipotesis skor kuesioner setelah eksperimen 

(posttest)  dalam penelitian ini menggunakan ANOVA (Analysis of variance). 

Analisis varian digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan 

perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok sampel. Dalam penelitian ini 

terdapat tiga kelompok sampel yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TPS, 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT, dan pembelajaran konvensional,  

dengan melihat efektifitas ketiga pembelajaran tersebut terhadap keterampilan 

sosial siswa. Dalam penelitian ini hanya melihat keefektifan dari ketiga 

pembelajaran terhadap keterampilan sosial siswa. Sampel dalam ketiga 

kelompok tersebut dipilih dan diberi perlakuan secara random. Sehingga 

menggunakan Analisis varians satu jalan (One Way Analysis Of Variance). 

Analisis varians satu jalan merupakan teknik analisis yang ampuh untuk 

menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara 

acak. Pengujian hipotesis dalam Analisis varians satu jalan menggunakan 

statistik Uji-F.  Adapun langkah-langkah standar dalam pengujian ANOVA 

satu jalan adalah sbb. (Kadir : 2010) 

1. Menghitung jumlah kuadrat (JK) beberapa sumber variasi, yaitu total 

(T), Antar (A), dan Dalam (D)  dengan formula sebagai berikut. 

JK (T)       
 - 
(   )

 

  
 

JK (A) = ∑ (
(   )

 

  
 
(   )

 

  
)

 

   

 

JK (D) =    - ∑ (
(   )

 

  
 
(   )

 

  
)

 

   

 =     
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2. Menentukan derajat kebebasan (db) masing-masing sumber variansi 

db (T) =    – 1 db (A) =    – 1 db (D) =    –     

3. Menentukan rata-rata jumlah kuadrat (RJK) 

RJK (A) = 
   ( )

   ( )
   dan  RJK (D) =  

   ( )

   ( )
  

4. Menyusun tabel ANOVA 

Sumber 

Varians 

JK Db RJK                
α =0,05 α=0.01 

Antar JK (A)    – 1 RJK (A)        

  
    ( )

    ( )
 

  
Dalam JK (D)    –     RJK (D)   
Total JK (T)    – 1 -   

         
    ( )

    ( )
   

Jika        >       pada taraf signifikansi yang dipilih dengan db 

pembilang adalah db (A) dan db penyebut adalah db (D) maka H0 

ditolak, jadi terdapat perbedaan rata-rata parameter antara kelompok-

kelompok yang diuji, sebaliknya Jika        <        maka tidak 

terdapat perbedaan rata-rata parameter antara kelompok-kelompok yang 

diuji atau rata-ratanya sama saja. 

5. Menafsirkan hasil pengujian perbedaan antara kelompok sampel. 

6. Melakukan uji lanjut (post hoc test) dengan menggunakan uji-t untuk 

mengetahui mana diantara dua kelompok sampel yang berbeda secara 

signifikan. Adapun uji t yang digunakan adalah uji t – Dunnet.  Formula 

uji t- Dunnet sbb. 

t = (   -   ) = 
  ̅   ̅ 

√    ( )(
 

  
 
 

  
)
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          Jika        >        pada taraf signifikansi yang dipilih maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. Dalam penelitian ini taraf signifikansi yang digunakan 

adalah 0,05. 

Dalam penelitian ini difokuskan pada uji untuk melihat pengaruh  

ketiga model pembelajaran TPS, NHT, dan konvensional terhadap 

keterampilan sosial siswa, yaitu untuk mengukur hipotesis satu sampai 

dengan empat. 

Semua perhitungan statistik di atas menggunakan bantuan perangkat lunak 

SPSS versi 20 melalui one way anova dan anova contrast  (Kadir:2010). 

3.11 Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sbb. 

3.11.1 Hipotesis Pertama 

H0 :           

H1 :           

Keterangan: 

   adalah rata-rata keterampilan sosial siswa pada model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS,    adalah rata-rata keterampilan sosial siswa pada 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT, dan    adalah rata-rata 

keterampilan sosial siswa pada model pembelajaran konvensional. 
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Dengan kriteria uji Jika        >       dengan α = 0,05 berarti H0 ditolak 

berarti H1 diterima, jadi terdapat perbedaan rata-rata keterampilan sosial 

siswa antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Square (TPS), model 

pembelajaran kooperatif tipe  Numbered Head Together (NHT), dan model 

pembelajaran konvensional, sebaliknya Jika        <        maka tidak 

terdapat perbedaan rata-rata parameter antara kelompok-kelompok yang 

diuji atau rata-ratanya sama saja. 

 

3.11.2 Hipotesis Kedua 

H0 :       

H1 :       

Keterangan: 

   adalah rata-rata keterampilan sosial siswa pada model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dan    adalah rata-rata keterampilan sosial siswa pada 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Dengan kriteria uji jika        >        dengan α = 0,05 berarti H0 ditolak 

berarti H1 diterima,  rata-rata keterampilan sosial siswa antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Square (TPS) lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

pembelajarannya menggunakan  model pembelajaran kooperatif tipe  

Numbered Head Together (NHT). Sebaliknya jika        <         dengan 

α = 0,05 berarti H0 diterima berarti H1 ditolak,  rata-rata keterampilan 
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sosial siswa antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Square (TPS) sama saja dengan 

siswa yang pembelajarannya menggunakan  model pembelajaran 

kooperatif tipe  Numbered Head Together (NHT). 

3.11.3 Hipotesis Ketiga 

H0 :       

H1 :       

Keterangan: 

   adalah rata-rata keterampilan sosial siswa pada model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dan    adalah rata-rata keterampilan sosial siswa pada 

model pembelajaran konvensional. 

Dengan kriteria uji jika        >        dengan α = 0,05 berarti H0 ditolak 

berarti H1 diterima,  rata-rata keterampilan sosial siswa antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Square (TPS) lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Sebaliknya jika        <         dengan α = 0,05 berarti H0 diterima berarti 

H1 ditolak,  rata-rata keterampilan sosial siswa antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Square (TPS) sama saja dengan siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 
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3.11.4  Hipotesis Keempat 

H0 :   =    

H1 :       

Keterangan: 

   adalah rata-rata keterampilan sosial siswa pada model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dan     adalah rata-rata keterampilan sosial siswa 

pada model pembelajaran konvensional. 

Dengan kriteria uji jika        >        dengan α = 0,05 berarti H0 ditolak 

berarti H1 diterima,  rata-rata keterampilan sosial siswa antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe  

Numbered Head Together (NHT) lebih baik dibandingkan dengan siswa 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Sebaliknya jika        <         dengan α = 0,05 berarti H0 diterima berarti 

H1 ditolak,  rata-rata keterampilan sosial siswa antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe  

Numbered Head Together (NHT) sama saja dengan siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran konvensional. 

 


