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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian   

Penelitian ini adalah bersifat kuasi eksperimen atau eksperimen semu yaitu jenis penelitian yang 

tidak memungkinkan untuk mengontrol dan memanipulasi semua variable yang relevan secara 

penuh. Variabel terikat (Y) Pemahaman konsep IPS siswa, variable bebas (X) strategi 

pembelajaran yang diklasifikasikan dalam bentuk strategi pembelajaran Wankat Oreovocz (X1) 

dan Inkuiri Sosial (X2), sedangkan variabel atribut adalah kemampuan awal yang 

diklasifikasikan menjadi kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah.  Penelitian ini akan diawali 

dengan memberikan pre tes  untuk melihat kemampuan awal  terhadap setiap siswa yang 

mengikuti mata pelajaran IPS. Pada penelitian ini akan diambil 2 kelas yang berbeda, yaitu satu 

kelas VIIIC sebagai kelas eksperimen dan yang satu kelas VIIIG sebagai kelas kontrol. Kelas 

eksperimen diberikan strategi WO dan kelas kontrol diberikan strategi IS. Untuk masing-masing 

kelompok eksperimen terdiri dari kelompok siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi, 

kelompok siswa dengan kemampuan awal sedang dan kelompok 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  
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randomized control group pre test post test.  Sehingga dengan demikian nampak perbedaan 

penguasaan konsep  masing-masing kelas. Setelah diberi perlakuan, maka kedua kelas tersebut 

diberi  postes untuk mengetahui perbedaan penguasaan konsep siswa. 

 

Tabel  3.1. Perbedaan Penguasaan Konsep  Melalui Strategi Inkuiri Social  dengan Strategi 

WO Pada Mata Pelajaran IPS di SMPN10 Bandar Lampung 

 

Kelompok 
Tes Awal 

(pre tes) 
Perlakuan 

Tes Akhir 

(post test) 

Kelompok 

eksperimen 

 

To M1 T1 

Kelompok 

 Kontrol 
To M2 T2 

 

Keterangan: 

M1 : Pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran Wankat Oreovocz 

M2 : Strategi pembelajaran dengan menggunakan Inkuiri Sosial 

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 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitaian  dilakukan pada siswa kelas VIII SMPN 10 Bandar Lampung semester ganjil tahun 

pelajaran 2013-2014. Jalan Panglima polim Bandar Lampung. 

 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan selama 1 bulan yaitu bulan Desember 2013, semester ganjil tahun 

pelajaran 2013-2014 
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.3.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di SMPN 10 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2012-2013 yang berjumlah 262 siswa. 

Tabel 3.2. Populasi 
 

Kelas Jumlah Siswa 

VIII.A 

VIII.B 

VIII.C 

VIII.D 

VIII.E 

VIII.F 

VIII.G 

VIII.H 

35 

35 

30 

35 

30 

33 

30 

34 

Jumlah  262 

 

 

3.3.2 Sampel 

Untuk pengambilan kelas sampel pada penelitian ini dilakukan simple random sampling  yaitu 

teknik pengambilan kelas sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi itu. Cara ini dilakukan bila anggota dianggap homogen. Populasi 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah kelas VIII. Dari populasi sebanyak 8 kelas diambil 2 

kelas secara random, yaitu dengan cara semua kelas diberi nomor dan diambil 2 nomor yaitu satu 

kelas diberi pembelajaran dengan WO, kemudian satu kelas dengan Inkuiri sosial. Berdasarkan 

kemampuan awalnya kemudian dikelompokkan kedalam kemampuan awal tinggi,sedang dan 

rendah. 
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Tabel 3.3 Kelas Sampel yang Digunakan dalam Penelitian 

 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Ada dua jenis data yang diperlukan  untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, pertama 

adalah data kemampuan awal siswa, yang diperoleh dari dokumen nilai ulangan harian pada 

siswa. Kedua adalah data penguasaan konsep yang diperoleh dari tes kompetensi materi 

peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan terbentuknya NKRI dengan menggunakan instrument 

yang diuji validitas dan reliabilitasnya. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

3.5.1 Penguasaan Konsep 

3.5.1.1 Definisi Konseptual Pemahaman Konsep 

Penguasaan adalah hasil utama pendidikan. Pemahaman konsep  NKRI adalah pencapaian siswa 

yang berupa kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal  setelah mengikuti pembelajaran 

pada materi . 

 

3.5.1.2 Definisi Operasional Pemahaman Konsep Belajar NKRI 

Pemahaman konsep NKRI adalah nilai tes yang dicapai siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran materi NKRI yang meliputi kedaulatan rakyat, proklamasi, kesatuan republik 

Kelas Strategi Jumlah Siswa 

VIII.C 

 

WO  

30 

 

VIII.E 

 

IS 30 

Jumlah  60 
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Penjajahan jepang. Setelah pembelajaran materi NKRI kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diberikan tes kompetensi dengan menggunakan soal pilihan ganda yang disusun oleh peneliti 

sesuai standar kompetensi dan tujuan pembelajaran yang sebelumnya telah dilakukan uji 

validitas dan uji reliabilitas terhadap instrument penilaian. Skor yang diperoleh siswa kemudian 

di olah menjadi nilai dengan skala 0-100. 

 

3.5.1.3 Kisi-kisi Instrumen Tes Pemahaman Konsep   

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Tes Pemahaman Konsep 

No Dimensi Indikator Prediktor Jumlah 

Butir 

No pertanyaan 

1 Merespon topik 

kedaulatan 

rakyat yang akan 

dipelajari 

Menjawab isi 

materi yang 

dipelajari 

-Dapat 

menjawab 

pertanyaan 

berdasarkan 

topic 

pembahasan 

 1,2,16,17,8,31,33,41,42,43, 

44,45 

2 Menggunakan 

materi 

proklamasi yang 

diberikan 

Menjawab 

pertanyaan 

dengan materi 

proklamasi 

-Dapat 

menjawab 

pertanyaan 

dengan topik 

proklamasi 

 3,4,5,6,7,9,10,11,, 

12,13,14,15,29,30 

3 Menerapkan 

situasi baru 

dalam proses 

pembelajaran 

tentang kesatuan 

republic 

Mampu 

mendeskripsikan 

untuk menjawab 

soal  

-Dapat 

menjawab soal 

tentang kesatuan 

 18,19,20,21,22, 

23,24,32,34,38,39,40 

4 Menganalisa 

suatu keadaan 

atau situasi 

tentang 

penjajahan 

jepang 

Menjawab 

pertanyaan 

sesuai dengan 

pembehasan 

Mengidentifikasi 

alasan jepang 

memberikan 

janji 

kemerdekaan 

pada Indonesia 

 

 25,26,27,28,35,36,37,46,47,48, 

49,50 
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3.5.1.4 Kalibrasi dan Hasil Uji Coba Instrumen Tes Pemahaman Konsep 

Instrumen penguasaan konsep diujicoba pada 50 butir soal pada kelas VIII semester ganjil tahun 

pelajaran 2012-2013 untuk menafsirkan hasil analisis digunakan kriteria kualitas butir soal. 

Tabel 3.5 Kriteria Kualitas Butir Soal 

Parameter 

 
Indeks Kriteria Penafsiran 

Tingkat Kesukaran 

Prop. Correct (P) 

0,000-0,099 Sangat Sukar Dibuang 

0,100 - 0,299 Sukar Direvisi 

0,300 - 0,700 Sedang Baik 

0,701 – 0,900 Mudah Direvisi 

0,901- 1,000 Sangat Mudah Dibuang 

Daya Beda 

Biser (D) 

 0,199 Sangat rendah Dibuang 

0,200 – 0,299 Rendah Direvisi 

0,300 – 0,399 Sedang Baik 

 0,400 Tinggi Baik sekali 

Reliabilitas 

0,000-0,400 Rendah Buruk 

0,401 – 0,700 Sedang Cukup 

0,701 – 1,000 Tinggi Baik 

 

Setelah dilakukan validasi terhadap instrument diperoleh hasil  43 soal dapat dipakai yaitu 

nomer: 1,2,4,5,6,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 

34,35,36. Kemudian ada 7 nomer yang diperbaiki yaitu nomer: 3,7,8,13,43,49,50. Tabel dapat 

dilihat pada lampiran. 

 

3.5.2 Kemampuan Awal 

3.5.2.1 Definisi Konseptual Kemampuan Awal 

Kemampuan awal siswa adalah pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sebagai prasyarat  

untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemampuan awal dapat berupakonsep yang diperoleh 

dari proses belajar sebelumnya, Keterampilan berupa pengalaman nyata yang pernah diketahui 

siswa. 
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3.5.2.2 Definisi Operasional Kemampuan Awal 

Kemampuan awal siswa adalah pengetahuan tentang IPS yang dimiliki siswa sebagai prasyarat 

sebelum mengikuti proses pembelajaran materi NKRI. Data kemampuan awal siswa ini 

diperoleh dari nilai pre test yang dibagi menjadi 3 yaitu tinggi, sedang dan rendah.  

 

Sebelum memasuki materi NKRI, siswa mempelajari materi tentang jalan kemerdekaan. Nilai 

hasil uji kompetensi siswa pada materi jalan kemerdekaan selanjutnya digunakan sebagai data 

kemampuan awal siswa.   

 

3.5.2.3 Kisi-Kisi Instrumen Kemampuan Awal Siswa 

Isi kompetensi kedaulatan rakyat menggunakan instrument dengan kisi-kisi seperti yang 

tercantum pada table 3.7 di bawah ini:  

3.7 Kisi-Kisi Instrumen Kemampuan Awal Awal 

No Dimensi Indikator Prediktor Jumlah 

Butir 

No pertanyaan 

1 Menganalisa materi 

tentang usaha 

persiapan kemerdekaan 

Mengidentifikasi 

alasan jepang 

memberikan janji 

kemerdekaan pada 

Indonesia 

-Menjelaskan proses 

penyusunan dan 

konstitusi dasar 

negara 

14 1,2,16,17,8,31,32,33,34, 

35,46,47,48,49,50 

2 Mendeskripsikan 

peristiwa-peristiwa 

sekitar proklamasi dan 

proses terbentuknya 

negara kesatuan 

Republik Indonesia 

Menjawab 

pertanyaan dengan 

materi proklamasi 

-menjawab 

pertanyaan dengan 

topik proklamasi 

19 3,4,5,6,7,9,10,11, 

12,13,14,15,29,30, 

41,42,43,44,45 

3 Menjelaskan proses 

penyusunan dan 

konstitusi dasar negara 

mendeskripsikan 

untuk menjawab soal  

-menjawab soal 

tentang konstitusi 

12 18,19,20,21,22, 

23,24, 36,37,38,39,40 
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3.5.2.4  Kalibrasi dan Hasil Ujicoba Instrumen Tes Kemampuan Awal 

Input data, proses dan output data  dilakukan dengan menggunakan software SPSS 16,0. Model 

uji validitas yang dilakukan adalah model alpha (model alpha ini sudah disediakan dalam 

aplikasi program aplikasi SPSS 16,0). Untuk menentukan tingkat validitas item soal test 

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

kolom ” Corrected Item-Total Correlation” kemudian nilai r tabel dapat dilihat pada nilai 

koefisien korelasi dengan taraf signifikan 5% (0,05) dan df=n-2=26-2=24, r tabel . 

 

Rekapitulasi hasil analisis uji validitas setelah dibandingkan dengan kriteria uji terdapat pada 

lampiran. Berdasarkan Tabel tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dari 50  item soal 

terdapat 12  yang tidak valid yaitu item nomor 1,3,4,10,11,12,16,18,29,32,34,48 sedangkan item 

soal yang valid sebanyak 23 yaitu:  2,5,6,7,8,9,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30, 

31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50. Item soal yang valid kemudian akan 

diujikan reliabilitasnya. Hasil reliabilitas soal terdapat pada lampiran 1. 

 

3.5.3  Strategi Pembelajaran Wankat-Oreovocz 

3.5.3.1 Definisi Konseptual Strategi Pembelajaran Wankat-Oreovocz 

Pembelajaran WO adalah cara mengajar yang dilakukan dengan cara melatih para murid 

menghadapi berbagai masalah untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama.  

 

3.5.3.2 Definisi Operasional pembelajaran Wankat Oreovocz 

Pembelajaran NKRI dengan strategi WO adalah strategi pemecahan masalah di mana dalam 

pelaksanaannya melalui 7 tahap yaitu I can, Define, Explore, Plan, Do It, Check, Generalize.    
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1. Saya mampu (I can) 

Tahap membangkitkan motivasi dan membangun / menumbuhkan keyakinan diri siswa. Pada 

tahap awal ini guru meningkatkan motivasi untuk memberikan gairah belajar kepada siswa 

agar mereka mampu menyenangi materi pembelajaran dan lebih cepat menangkap konsep 

yang diberikan. Motivasi yang diberikan bisa melalui permainan, cerita menarik atau 

pertanyaan-pertanyaan yang membuat para siswa senang. 

2. Mendefinisikan (Define) 

Membuat daftar hal yang diketahui dan tidak diketahui, menggunakan gambar grafis untuk 

memperjelas permasalahan. Pada tahap ini para siswa membuat diagram atau daftar berisi hal-

hal yang telah diketahui dan belum diketahui mengenai materi pembelajaran baik dalam hal 

masalah pembelajaran IPS maupun yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

3. Mengeksplorasi (Explore) 

Merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan membimbing untuk 

menganalisis dimensi-dimensi permasalahan yang dihadapi. Pada tahap ini guru memberikan 

penjelasan mengenai sedikit materi agar mampu merangsang siswa membuat pertanyaan 

kemudian guru membimbing para siswa untuk menganalisa pertanyaan-pertanyaan yang telah 

diajukan untuk dicari solusinya. 

4. Merencanakan (Plan) 

Mengembangkan cara berpikir logis siswa untuk menganalisis masalah dan menggunakan 

flowchart untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Pada tahap ini guru membuat 

diagram yang akan dijadikan sebagai patokan langkah untuk mencari solusi permasalahan. 
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5. Mengerjakan (Do it) 

Membimbing siswa secara sistematis untuk memperkirakan jawaban yang mungkin untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi. Pada tahap ini guru mencoba bertanya kepada para 

siswa perkiraan jawaban atas pertanyaan yang diajukan di awal pembelajaran melalui tanya 

jawab. Jawaban yang diterima tidak hanya dari satu murid tapi guru memberikan kesempatan 

bagi siapa saja yang mampu memberikan perkiraan solusi permasalahan tersebut. 

6. Mengoreksi kembali (Check) 

Membimbing siswa untuk mengecek kembali jawaban yang dibuat, mungkin ada beberapa 

kesalahan yang dilakukan. Pada tahap ini guru mengarahkan siswa menganalisa kembali 

jawaban yang telah diberikan oleh beberapa siswa apakah dapat dijadikan solusi yang tepat 

atau belum. Jika belum, guru dan siswa bersama-sama mencari letak kesalahan pada perkiraan 

solusi yang diberikan. 

7. Generalisasi (Generalize) 

Membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan: apa yang telah saya pelajari dalam pokok 

bahasan ini? Bagaimanakan agar pemecahan masalah yang dilakukan bisa lebih efisien? Jika 

pemecahan masalah yang dilakukan masih kurang benar, apa yang harus saya lakukan? 

Dalam hal ini siswa didorong untuk melakukan umpan balik / refleksi dan mengoreksi 

kembali kesalahan yang ada. 
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3.5.4  Strategi Pembelajaran Inkuiri Sosial 

3.5.4.1 Definisi Konseptual Strategi Pembelajaran Inkuiri Sosial 

Strategi pembelajaran inkuiri sosial adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan 

pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu 

masalah yang dipertanyakan.  

 

3.5.4.2 Definisi Operasional Strategi Pembelajaran Inkuiri Sosial  

inkuiri sosial materi NKRI adalah proses pembelajaran yang penyampaian materinya dilakukan 

dengan pendalaman materi dengan latihan soal dengan maksud agar siswa dapat menguasai 

materi pelajaran secara optimal.Tahapan pada strategi pembelajaran Inkuiri Sosial adalah sebagai 

berikut:     

1. Orientasi 

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang 

responsif. Pada langkah ini guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses 

pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan 

masalah. Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan 

startegi ini sangat tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas menggunakan 

kemampuannya dalam memecahkan masalah, tanpa kemauan dan kemampuan itu tak 

mungkin proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar.  

2. Merumuskan Masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang 

mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa 

untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki rumusan masalah yang 
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ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk 

mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam 

strategi inkuiri, oleh sebab itu melalui proses tersebut siswa akan memperoleh 

pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses 

berpikir.  

3. Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai 

jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Perkiraan sebagai hipotesis bukan 

sembarang perkiraan, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh, sehingga 

hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Kemampuan berpikir logis itu 

sendiri akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan yang dimiliki serta keluasan 

pengalaman. Dengan demikian, setiap individu yang kurang mempunyai wawasan akan 

sulit mengembangkan hipotesis yang rasional dan logis. 

4.  Mengumpulkan Data 

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran inkuiri, mengumpulkan 

data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. 

Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, 

akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi 

berpikirnya. Karena itu, tugas dan peran guru dalam tahapan ini adalah mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi 

yang dibutuhkan. 
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5. Menguji Hipotesis 

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai 

dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Dalam 

menguji hipotesis yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban 

yang diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan 

kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya 

berdasarkan argumentasi dan opini, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

6. Merumuskan Kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat 

sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan.  

 

3.6 Teknik Analisis  Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini diperlukan untuk mendeskripsikan data penelitian secara 

umum dan menguji hipotesis penelitian. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu 

deskripsi data, uji persyaratan analisis dan tahap pengujian hipotesis. Untuk mendeskripsikan 

data menggunakan statistik deskriptif, untuk menguji persyaratan analisis dan hipotesis 

menggunakan teknis analisis varia dua jalur. Jika analisis menunjukkan adanya interaksi antara 

variabel bebas dalam hubungannya dengan variabel terikat, analisis dilanjutkan dengan analisis 

varian tahap lanjut melalui uji-t guna menguji hipotesis penelitian lebih lanjut. Sebelum data 

dianalisis, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas dan  uji 

homogenitas. 
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3.6.1 Tahap Deskripsi Data 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah membuat tabulasi data untuk setiap 

vaiabel dan menyusunnya dalam bentuk tabel data dan tabel distribusi frequensi. Data yang 

ditampilkan adalah data kemampuan awal siswa yang diperoleh dari dokumentasi hasil tes siswa 

pada kompetensi peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan data penguasaan konsep yang 

diperoleh dari hasil pos tes. Berdasarkan pengelompokkannya maka ada empat sel data, yaitu 

data kemampuan awal tinggi dan rendah serta data penguasaan konsep dari kelompok 

kemampuan awal tinggi dan rendah. 

 

3.6.2 Uji Prasyarat Analisis 

3.6.2.1 Uji Normalitas Data 

Tujuan uji normalitas data adalah untuk mengetahui apakah data suatu variabel terdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan uji statistik perametik dengan menggunakan 

SPSS 16,0 for Windows dengan kriteria uji jika nilai skewness berada pada rentang -0,5 sampai 

dengan 0,5 berarti dapat dikatakan bahwa data dari suatu variabel tersebut terdistribusi secara 

normal. Uji normalitas dalam penelitian ini meliputi: 1) Data penguasaan konsep tentang materi 

peristiwa-peristiwa terbentuknya NKRI yang menggunakan pembelajaran WO pada siswa yang 

memiliki kemampuan awal tinggi. 2) Data penguasaan konsep tentang materi kesatuan Republik 

yang menggunakan pembelajaran WO pada siswa yang memiliki kemampuan awal rendah. 3) 

Data penguasaan konsep tentang materi peristiwa-peristiwa terbentuknya NKRI yang 

menggunakan pembelajaran IS pada siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi, 4) Data 

penguasaan konsep tentang materi kesatuan Republik yang menggunakan pembelajaran IS pada 
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siswa yang memiliki kemampuan awal rendah. Hasil uji normalitas data penguasaan konsep 

tertuang tabel 3,9. 

 

Tabel 3.9 Hasil Uji Normalitas  IPS 

 

Statistics 

  strategi kem.awal pre.test pos.test 

N Valid 60 60 60 60 

Missing 0 0 0 0 

Mean 1.5000 2.0000 71.7000 77.8167 

Std. Error of Mean .06509 .10630 1.16718 1.13259 

Median 1.5000 2.0000 71.5000 80.0000 

Mode 1.00a 1.00a 71.00 74.00a 

Std. Deviation .50422 .82339 9.04096 8.77302 

Variance .254 .678 81.739 76.966 

Skewness .000 .000 -.051 -.816 

Std. Error of Skewness .309 .309 .309 .309 

Kurtosis -2.070 -1.526 -.379 .276 

Std. Error of Kurtosis .608 .608 .608 .608 

Range 1.00 2.00 39.00 40.00 

Minimum 1.00 1.00 51.00 54.00 

Maximum 2.00 3.00 90.00 94.00 

Sum 90.00 120.00 4302.00 4669.00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown  

 

Berdasarkan data dalam tabel 3.9 diatas menunjukkan nilai skewness untuk kelompok siswa 

dengan kemampuan awal tinggi yang pembelajarannya menggunakan WO = 0,000. Kelompok 

siswa dengan kemampuan awal tinggi yang menggunakan pembelajaran IS = 0,014. Sedangkan 

untuk kelompok siswa dengan kemampuan awal rendah yang menggunakan pembelajaran WO = 

0,000 dan kelompok siswa dengan kemampuan awal rendah yang menggunakan IS = -0,396. 
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Berdasarkan kriteria uji, nilai skewness untuk semua kelompok data masih berada pada rentang -

0,05 sampai dengan 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa semua data yang diuji memiliki variabel 

yang terdistribusi secara normal. 

 

3.6.2.2  Uji Homogenitas 

Homogenitas merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan keragaman 

suatu data. Dengan melakukan uji homogenitas data dapat ditentukan apakah sampel yang 

digunakan dalam penelitian memiliki varian yang sama atau tidak. Uji homogenitas sampel 

dalam penelitian ini digunakan uji analisis oneway ANOVA dengan menggunakan SPSS.16 for 

windows. Pengujian homogenitas dilakukan dengan menggunakan kriteria uji jika nilai 

probabilitas (sig)> 0,05 berarti dapat dikatakan bahwa varian sampel adalah sama atau homogen 

dan jika nilai probabilitas (sig)<0,05 berarti dapat dikatakan bahwa varian ampel tidak sama atau 

tidak homogen. 

 

Uji homogenitas dilakukan terhadap dua pasang kelompok data. Pertama dilakukan untuk data 

penguasaan konsep kedaulatan Rakyat yang menggunakan pembelajaran WO dan IS pada siswa 

yang memiliki kemampuan awal tinggi. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.10.  

  

Tabel 3.10 Hasil Homogenitas Penguasaan Konsep IPS dengan kemampuan awal tinggi 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

WO .077 1 18 .784 

 .   . 
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Berdasarkan keluaran Test of Homogeneity of variances terlihat bahwa nilai  probabilitas (sig) 

adalah 0,784. Mengapa pada kriteria uji bahwa jika nilai probabilitas (sig) > 0,05 berarti varian 

sampel adalah sama atau homogen dan ika nilai probabilitas (sig) <0,05 berarti varian sampel 

tidak sama atau tidak homogen. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai probabilitas (sig)  

0,784>0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel memiliki varian yang sama atau 

homogen.  

 

 Kedua dilakukan untuk data penguasaan konsep kedaulatan Rakyat yang menggunakan 

pembelajaran WO dan IS pada siswa yang memiliki kemampuan awal rendah. Hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 3.11. 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 .    

IS .011 1 18 .916 

 

 

Berdasarkan keluaran Test of Homogeneity of variances terlihat bahwa nilai  probabilitas (sig) 

adalah 0,916. Berarti lebih besar dari α (0,05),  sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua  

kelompok data antara kelas yang menggunakan WO dan IS  pada siswa yang memiliki 

kemampuan awal rendah memiliki varian yang sama atau homogen.  

 

3.7 Hipotesis Statistik 

Hipotesis penelitian yang telah dirumuskan dalam bab dua perlu diuji untuk menetapkan taraf 

signifikan diterima atau ditolaknya hipotesis tersebut. Maka disusunlah hipotesis statistik 

berdasarkan hipotesis penelitian tersebut sebagai  berikut: 
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Hipotesis  1 

 

H0 : SP- KA 

H1  : SP * KA 

Keterangan :  

SP = Strategi Pembelajaran 

Tanda –Menunjukkan tidak ada interaksi 

Tanda * Menunjukkan terdapat interaksi 

 

Hipotesis 2 

H0 : µPKKA WO = µPKKA IS 

H1  : µPKKA WO  ≠ µ PKKA IS 

Keterangan:  

PKKA WO = Penguasaan Konsep dengan Kemampuan Awal Strategi WO 

PKKA IS = Penguasaan Konsep dengan Kemampuan Awal Strategi IS 

 

Hipotesis 3 

H0 : µ A1 K1  =  µA2 K1 

H1 : µA1 K1 ≠  µA2 K1 

 

Ho      : Tidak ada perbedaan  penguasaan konsep materi pristiwa-peristiwa seputar proklamasi 

dan terbentuknya NKRI  yang menggunakan strategi pembelajaran WO dan IS pada 

siswa kemampuan awal tinggi 

H1   : Ada perbedaan  penguasaan konsep pristiwa-peristiwa seputar proklamasi dan 

terbentuknya NKRI  yang menggunakan strategi pembelajaran WO dan IS pada 

kemampuan awal tinggi 
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Hipotesis 4 

H0 :  µA1 K3  =  µA2 K3 

H1 : µA1 K3 ≠  µA2 K3 

 

 

H0      : Tidak ada perbedaan penguasaan konsep IPS yang menggunakan strategi pembelajaran 

WO dan IS pada kemampuan awal rendah 

H1      : Ada perbedaan penguasaan konsep IPS yang menggunakan strategi pembelajaran WO 

dan IS pada kemampuan awal rendah 

 

Kriteria uji: Jika nilai sig > α 0,05 maka terima H0, Jika nilai sig < α0,05 maka tolak H0 atau dengan 

kriteria uji lain, jika nilai t hitung < t tabel maka terima H0, Jika t hitung  > ttabel maka terima H1 

dan tolak H0. 

 


