
 
 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Berdasarkan  tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong penelitian 

komparatif dengan pendekatan eksperimen. Penelitian komparatif adalah suatu 

penelitian yang bersifat membandingkan. Menguji hipotesis komparatif berarti 

menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan (Sugiyono, 2005: 

115). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang kan 

dicapai yaitu mengetahui perbedaan suatu variabel, yaitu hasil belajar IPS 

dengan perlakuan yang berbeda. 

1. Desain Eksperimen 

 

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan eksperimen yaitu suatu 

penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel 

lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat (Sugiyono, 2005: 7). Metode 

eksperimen yang digunakan adalah metode eksperimental semu (quasi 

eksperimental design). Penelitian eksperimen semu dapat diartikan sebagai 

penelitian yang mendekati eksperimen. Bentuk penelitian ini banyak 

digunakan dibidang ilmu pendidikan atau penelitian lain dengan subjek yang 

diteliti adalah manusia (Sukardi, 2009: 16). 
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Kelompok sampel ditentukan secara random. Kelas I (VIII E) melaksanakan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT sebagai kelas eksperimen dan kelas 

II (VIII F) melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe Mind Mapping 

sebagai kelas kontrol. Dalam kelas eksperimen maupun kelas kontrol terdapat 

siswa yang memiliki sikap positif dan negatif terhadap mata pelajaran. Desain 

penelitian menggunakan Treatment By Level, digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar  2. Desain Penelitian 

                      Model Pembelajaran 

Sikap Siswa 

NHT 

(A1) 

Mind Mapping 

(A2) 

Positif 

(B1) 

Hasil Belajar Siswa 

(A1B1) 

Hasil Belajar Siswa 

(A2B1) 

Negatif 

(B2) 

Hasil Belajar Siswa 

(A1B2) 

Hasil Belajar Siswa 

(A2B2) 

 

2. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur yang ditempuh dalam penelitian  ini adalah. 

a. Melakukan observasi pendahuluan ke sekolah untuk mengetahui 

jumlah kelas yang menjadi populasi kemudian digunakan sebagai 

sampel dalam penelitian. 

b. Menetapkan sampel penelitian yang dilakukan dengan teknik cluster 

random sampling. 

c. Memberikan tes awal/pre test pada semua subjek berkenaan dengan 

variabel dependen. Tes ini berguna untuk mengetahui kesetaraan dua 

kelompok. 
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d. Memberikan perlakuan berbeda antara kelas eksperimen dan kelas 

pembanding. Pada kelas eksperimen guru menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok, pada masing-masing kelompok terdapat anak 

yang mempunyai kemampuan awal tinggi dan rendah. Tiap anak diberi 

nomor. Guru membagikan materi pelajaran dan soal di tiap kelompok 

yang akan dibahas kemudian tiap kelompok akan membahas materi 

dan soal tersebut. Siswa akan mencari tahu sendiri materi yang belum 

dipahami dengan mendiskusikannya bersama teman satu kelompok, 

mereka juga bersama-sama menelaah materi dengan membaca buku 

referensi. Kemudian guru memanggil nomor siswa untuk menjawab 

soal, siswa yang dipanggil kemudian menjawab soal di depan kelas. 

Setiap siswa dituntut untuk siap dipanggil untuk menjawab soal. Di 

akhir pembelajaran guru mengulas secara singkat jawaban yang teapat 

atas pertanyaan-pertanyaan kemudian menyimpulkan bersama siswa. 

Sedangkan untuk kelas pembanding, guru mengunakan pembelajaran 

kooperatif tipe Mind Mapping, guru menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai sekaligus memotivasi peserta didik 

untuk belajar. selanjutnya, guru menyampaikan informasi sebagai 

apersepsi dan penjelasan mengenai materi atau soal yang akan dibahas. 

Langkah selanjutnya guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok.yang terdiri dari 2-3 orang, masing-masing kelompok 

terdapat anak yang mempunyai sikap yang positif dan negatif. Guru 

membagikan materi pelajaran dan soal untuk didiskusikan bersam 
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teman sekelompoknya. Kemudian mereka berdiskusi dan saling 

mengutarakan pendapat di antara anggota kelompok tersebut dalam 

membahas materi pembelajaran dan soal yang telah ditentukan 

tersebut. Setelah dirasa cukup, maka salah satu anggota kelompok akan 

mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok yang lainnya 

untuk kemudian hasilnya akan dicatat oleh guru di papan tulis dan 

dijelaskan kembali dengan nuansa gambar, warna dan kreativitas yang 

dapat membuat siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran tersebut. 

Langkah yang terakhir, bersama guru mereka akan melakukan evaluasi 

atas apa yang telah mereka diskusikan bersama. 

e. Pertemuan pada kelas eksperimen dan kelas pembanding sama yaitu 6 

kali pertemuan. 

f. Melakukan tes akhir/post test pada kedua kelompok subjek untuk 

mengetahui tingkat kondisi subjek yang berkenaan dengan variabel 

dependen. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

Negeri 18 Bandar Lampung tahun 2012/2013 yang terdiri dari 9 kelas 

sebanyak 339 siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi (Furchan, 2007: 193). 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 
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cluster sampling. Sampel penelitian ini diambil dari populasi sebanyak 

9 kelas, yaitu VIIIA, VIIIB, VIIIC, VIIID, VIIIE, VIIIF, VIIIG, VIIIH, 

VIIII. Hasil teknik cluster random sampling diperoleh kelas VIIIB dan 

VIIIC sebagai sampel, kemudian kedua kelas tersebut diundi untuk 

menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil ujian diperoleh  

kelas VIIIB sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatf tipe NHT, dan kelas VIIIC sebagai kelas 

kontrol yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Mind 

Mapping. Kelas VIIIB dan VIIIC merupakan kelas yang mempunyai 

rata-rata kemampuan akademis yang relatif sama karena dalam 

pendistribusian siswa tidak dikelompokkan ke dalam kelas unggulan, 

atau tidak ada perbedaan antar kelas yang satu dengan kelas yang lain. 

 

Sampel dalam peneitian ini berjumlah 74 siswa yang tersebar ke dalam 

dua kelas yaitu kelas VIIIB sebanyak 37 siswa yang merupakan kelas 

eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT, dan VIIIC sebanyak 37 siswa yang merupakan kelas kontrol 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Mind 

Mapping. 

 

C. Variabel Penelitian 

 

Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT sebagai X1 dan model pembelajaran 

kooperatif tipe Mind Mapping sebagai X2 sedangkan variabel terikatnya 
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(dependent) adalah hasil belajar IPS. Hasil belajar yang diperoleh melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT sebagai Y1 dan melalui 

pembelajaran kooperatif tipe Mind Mapping sebagai Y2, kemudian Y1 dan 

Y2 dibandingkan. Adapun variabel moderator dalam penelitian ini adalah 

sikap siswa terhadap mata pelajaran. Variabel moderator adalah variabel 

yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antar 

variabel independen dengan variabel dependen (Sugiyono 2005: 33) 

diduga sikap siswa terhadap mata pelajaran mempengaruhi (memperkuat 

atau memperlemah) hubungan antara model pembelajaran kooperatif 

dengan hasil belajar IPS Terpadu yaitu melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dan Mind Mapping. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Hasil belajar  

1.1 Definisi Konseptual 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar 

dan tindak mengajar. (Dimyati dan Mudjiono, 2006 : 3) 

1.2 Definisi Operasional 

Hasil belajar adalah hasil dari suatu proses pembelajaran yang 

dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dan ketercapaian tujuan 

pembelajaran, serta dapat terlihat hasilnya dari perubahan yang 

terjadi dalam bentuk angka maupun non angka yang semakin 

optimal. 
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2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

2.1 Definisi Konseptual 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan tipe pembelajaran 

yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan 

memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Tipe 

ini dikembangkan oleh Spencer Kagan dengan melibatkan para 

siswa dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran 

dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. 

Dengan melakukan teknik penomoran, membuat siswa lebih aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. 

2.2 Definisi Operasional 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah suatu model 

pembelajaran yang efektif dalam proses pembelajaran karena 

keunikan yang dimilikinya yakni sistem penomoran yang 

melibatkan siswa secara aktif untuk mengikuti mata pelajaran yang 

disampaikan. 

 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Mind Mapping 

3.1 Definisi Konseptual 

Buzan (2007: 4) berpendapat bahwa mind mapping adalah cara 

mudah menggali informasi dari dalam dan dari luar otak. Dalam 

peta pikiran, sistem bekerja otak diatur secara alami. Otomatis 

kerjanya pun sesuai dengan kealamian cara berpikir manusia. Peta 

pikiran membuat otak manusia ter-eksplor dengan baik, dan 
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bekerja sesuai fungsinya. Seperti kita ketahui, otak manusia terdiri 

dari otak kanan dan otak kiri. Dalam peta pikiran, kedua sistem 

otak diaktifkan sesuai porsinya masing-masing. Dengan kombinasi 

warna, gambar, dan cabang-cabang melengkung, akan merangsang 

secara visual. Sehingga infomasi dari mind mapping mudah untuk 

diingat. 

3.2 Definisi Operasional 

Mind Mapping adalah model pembelajaran kooperatif yang 

sifatnya memetakan pikiran untuk dirangsang ke otak kiri maupun 

kanan agar menyerap informasi secara optimum dengan 

menggunakan visualisasi warna, gambar, dan garis-garis agar 

memudahkan dalam ingatan. 

 

4. Sikap Siswa 

4.1 Definisi Konseptual 

Sikap adalah kesiapan merespon yang sifatnya positif atau negatif 

terhadap objek atau situasi secara konsisten. Sikap siswa terhadap 

mata pelajaran IPS merupakan suatu respon yang ditunjukkan oleh 

siswa dalam proses pembelajaran. Cara yang mudah untuk 

mengetahui sikap siswa adalah melalui kuisioner. (Djaali, 2008: 

117). 
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4.2 Definisi Operasional 

Sikap siswa terhadap mata pelajaran adalah suatu tindakan yang 

dilakukan siswa dalam menerima, menangkap, serta menyerap 

informasi yang diperoleh ketika melakukan proses pembelajaran. 

 

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel 

 
No. Variabel Konsep Variabel Indikator Skala Pengukuran 

1. 
Hasil belajar IPS 

Terpadu 

Kemampuan yang diperoleh 

peserta didik setelah melakukan 

kegiatan belajar. 

Hasil tes formatif mata 

pelajaran IPS Terpadu. 
Interval 

2. NHT 

NHT adalah model 

pembelajaran kooperatif yang 

menekankan pada struktur-

struktur yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi 

siswa. 

Hasil ujian formatif 

dengan menggunakan 

model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. 

Interval 

3. Mind Mapping 

Mind Mapping merupakan 

model pembelajaran kooperatif 

yang menekankan pada pola 

pemetaan pikiran yang 

dirancang untuk mempengaruhi 

interaksi pola pikir siswa. 

Hasil ujian formatif 

dengan menggunakan 

model pembelajaran 

kooperatif tipe Mind 

Mapping. 

Interval 

4. 
Sikap Siswa Terhadap 

Mata Pelajaran IPS 

Sikap siswa terhadap mata 

pelajaran IPS merupakan respon 

yang ditunjukkan siswa dari 

proses belajar dalam 

pembelajaran. 

Hasil instrument 

angket sikap siswa 

terhadap mata 

pelajaran IPS. 

Interval 

 

Kisi Kisi Angket Sikap Siswa terhadap Mata Pelajaran 
Variabel Konsep 

Variabel 

Indikator Sub Indikator Skala No.item 

Sikap 

siswa 

terhadap 

mata 

pelajaran 

IPS 

Sikap siswa 

terhadap mata 

pelajaran IPS 

merupakan 

respon yang 

ditunjukkan 

siswa dari 

proses belajar 

dalam 

pembelajaran. 

1. Kognisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Afeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Respon siswa terhadap isi 

materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

 

2. Keyakinan siswa untuk 

menerima materi yang 

diperlukan. 

 

 

1. Reaksi yang 

menunjukkan rasa senang 

belajar. 

 

2. Reaksi yang 

menunjukkan rasa tidak 

senang belajar. 

 

 

Interval 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 

13, 15, 16 

 

 

 

6, 7, 8, 11, 14, 17 

 

 

 

20, 24, 26, 27, 28, 31, 

32, 33, 34 

 

 

18, 19, 21, 22, 23, 25, 

29, 30 
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3. Konasi 

 

 

1. Reaksi yang 

menunjukkann prilaku 

yang tidak baik pada 

siswa dalam menerima 

pelajaran. 

 

2. Sikap positif siswa yang 

sungguh-sungguh 

menunjukkan rasa suka 

siswa pada pelajaran. 

35, 36, 40, 42, 43, 44, 

45, 47, 50 

 

 

 

 

37, 38, 39, 41, 46, 48, 

49 

 

Kisi-Kisi Tes Hasil Belajar (Post Test) 

KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR 

PENILAIAN 

ASPEK 

KOGNI

TIF 

BENTUK 

INSTRU

MEN 

NOMOR 

SOAL 

KUNCI 

JAWABAN 

7.1. 

Mendeskripsika

n permasalahan 

angkatan kerja 

dan tenaga 

kerja sebagai 

sumber daya 

dalam kegiatan  

ekonomi, serta 

peranan 

pemerintah 

dalam upaya 

penanggulanga

nnya 

7.1.1. Menjelaskan pengertian 

tenaga kerja, angkatan 

kerja dan kesempatan 

kerja 

7.1.2. Menganalisis hubungan 

antara jumlah penduduk, 

angkatan kerja, 

kesempatan kerja dan 

pengangguran  

7.1.3. Mengidentifikasi 

permasalahan dasar 

yang berhubungan 

dengan tenaga kerja  di 

Indonesia (jumlah, 

mutu, persebaran dan 

angka pengangguran) 

7.1.4. Mengidentifikasi  

dampak pengangguran 

terhadap keamanan 

lingkungan 

7.1.5. Mengidentifikasi 

peningkatan mutu 

tenaga kerja 

7.1.6. Mengidentifikasi 

peranan pemerintah 

dalam mengatasi 

masalah tenaga kerja di 

Indonesia  

 

C1, C2 

 

 

 

C1, C4 

 

 

 

 

 

C1, C2, 

C3 

 

 

 

 

 

C1, C2, 

C3 

 

 

C2, C3 

 

 

C2 

Pilihan 

Ganda 

1, 2, 3 

 

 

 

 

4, 13, 14, 15 

 

 

 

 

5, 6, 7 

 

 

 

 

 

 

8, 9, 18, 19 

 

 

 

10, 16, 17 

 

 

11, 12, 20 

Terlampir 

7.2. 

Mendeskripsika

n pelaku-

pelaku 

ekonomi dalam 

sistem 

perekonomian 

.7.2.1. Mendeskripsikan arti   

sistem  perekonomian 

dan macam-

macamnya 

.7.2.2. Mengidentifikasi 

kebaikan dan 

kelemahan macam-

macam sistem 

ekonomi  

.7.2.3. Mengidentifikasi ciri-

C1, C2 

 

 

 

C1, C2, 

C4 

 

 

 

C1, C2, 

Pilihan 

Ganda 

21, 22, 23, 24, 

25 

 

 

26, 27, 28, 29, 

30 

 

 

 

31, 32, 33, 34, 

Terlampir 
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Indonesia 

 

ciri utama 

perekonomian 

Indonesia  

.7.2.4. Mengidentifikasi 

kebaikan dan 

kelemahan sistem 

perekonomian 

Indonesia 

C3 

 

 

C1, C2, 

C3 

38 40 

 

 

35, 36, 37, 39 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Observasi 

Sugiyono (2005: 203) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikhologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan. Teknik observasi dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan langsung tentang kegiatan proses belajar dan 

pembelajaran di SMP Negeri 18 Bandar Lampung. 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan 

jumlah siswa dan gambaran umum mengenai sejarah berdirinya sekolah. 

 

3. Angket (kuesioner) 

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang yang 

dilakukan dengan cara memberri seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk menjawabnya (Sugiyono, 2011: 199). 

Apabila ada kesulitan dalam memahami kuesioner, responden bisa 
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langsung bertanya kepada peneliti. Angket ini digunakan untuk 

mendapatkan informasi mengenai sikap siswa terhadap mata pelajaran IPS 

terpadu. Dengan menggunakan skala Likert, peneliti dapat meneliti 

jawaban yang dapat dibuat dalam bentuk checklist atau pilihan ganda. 

 

4. Teknik Tes 

Tes dilakukan untuk mendapatkan data tentang kemampuan awal dan hasil 

belajar. Bentuk tes adalah pilihan ganda yang masing-masing berjumlah 

40 butir soal yang terdiri dari 5 pilihan jawaban yaitu, A, B, C, dan D. 

Jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. 

 

F. Uji Persyaratan Instrumen 

 

Instrumen dalam  penelitian ini berupa tes. Instrumen tes diberikan pada awal 

sebelum eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa, dan tes setelah eksperimen dilakukan (post test) yang bertujuan untuk 

mengukur hasil belajar IPS Terpadu. Sebelum test akhir diberikan kepada 

siswa maka terlebih dahulu diadakan uji coba tes atau instrument untuk 

mengetahui validitas soal, reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya 

beda soal. 

 

1. Uji Validitas Instrumen 

 

Suatu alat ukur yang dinyatakan valid jika alat ukur tersebut mampu 

mengukur apa yang harus diukur.untuk mengukur tingkat validitas item 
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soal pada penelitian ini digunakan rumus korelasi point biserial, sebagai 

berikut. 

     
       

   
 √
 

 
 

Sudijono (2008: 185) 

 

Keterangan: 

rpbi  = koefisien korelasi biserial 

Mp                   = rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item 

yang dicari validitasnya 

Mt                             = rerata skor total 

SDt                   = standar deviasi dari skor total 

p                      = proporsi siwa yang menjawab benar 

q                      = proporsi siswa yang menjawab salah 

 

 

2. Uji Reliabilitas 

 

Suatu tes dapat dikatakan  reliabel yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberi hasil yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Penelitian  ini 

menggunakan rumus KR-21 untuk menguji tingkat reliabel, yaitu: 

      (
 

   
)(   

   (     )

( )(  
 )

) 

Arikunto (2007: 103) 
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Keterangan: 

r11 = reliabilitas internal seluruh instrument 

n = jumlah item dalam instrument 

Mt = means skor total 

St
2
       = varians total 

 

Tabel 4. Tingkatan Besarnya Reliabel 

No. Rentang Korelasi Tingkatan 

1 

2 

3 

4 

5 

Antara 0,800 sampai 1,000 

Antara 0,600 sampai 0,799 

Antara 0,400 sampai 0,599 

Antara 0,200 sampai 0,399 

Antara 0,000 sampai 1,999 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat rendah 

Arikunto (2007: 75) 

 

3. Taraf Kesukaran 

 

Untuk menguji taraf kesukaran soal tes yang digunakan dalam penelitian 

ini digunakan rumus: 

    
 

  
 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes 

 

Menurut arikunto (2006: 210) klasifikasi kesukaran: 

soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal yang sukar 

soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal yang sedang 

soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal yang mudah 
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4. Daya Beda  

 

Untuk mencari daya beda soal digunakan rumus: 

  
  

  
 
  

  
         

 

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 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu    

benar 

PA = proporsi kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

Klasifikasi daya beda: 

D = 0,00 – 0,20 = jelek (poor) 

D = 0,20 – 0,40 = cukup (satisfactory) 

D = 0,40 – 0,70 = baik (good) 

D = 0,80 – 1,00 = baik sekali (excellent) 

D = Negatif  = semuanya tidak baik, baik sema butir soal yang mempunyai 

nilainya negatif sebaiknya dibuang saja 

(Arikunto, 2006: 218) 
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G. Uji Persyaratan Analisis Data 

 

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas menggunakan uji Liliefors. Berdasarkan sampel yang akan 

diuji hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi normal atau sebaliknya. 

Lo =  F (Zi) – S (Zi) 

(Sudjana, 2005: 466) 

Keterangan: 

Lo  = Harga mutlak terbesar 

F (Zi)  = Peluang angka baku 

S (Zi)  = Proporsi angka baku 

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

maka variabel tersebut berdistribusi normal, demikian pula sebaliknya. 

  

2. Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas menggunakan Rumus uji F. 

   
                

                
 

(Arikunto, 2005: 136) 

Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa bila harga Fhitung ≤ Ftabel maka data 

sampel akan homogen, dengan taraf signifikansi 0,05 dan dk (n1 – 1 ; n2-

1). 
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H. Pengujian Hipotesis 

 

1. Analisis Varians Dua Jalan 

 

Analisis varians atau Anava merupakan sebuah teknik inferensial yang 

digunakan untuk menguji rerata nilai. Anava memiliki beberapa kegunaan, 

antara lain dapat mengetahui antarvariabel manakah yang memang 

mempunyai perbedaan secara signifikan, dan variabel-variabel manakah yang 

berinteraksi satu sama lain. Arikunto (2005: 244-245) 

Penelitian ini menggunakan Anava dua jalan untuk mengetahui apakah ada 

interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan sikap siswa terhadap 

mata pelajaran IPS. 

 

Tabel 5. Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan 

Sumber 

Variasi 
Jumlah Kuadrat (JK) db MK Fo P 

Antara A    
  ∑

(∑  )
  

  
  
(∑  )

 

 

 
A – 1 

(2) 

   
   

 
   
   

  

Antara B    
  ∑

(∑  )
  

  
  
(∑  )

 

 

 
B – 1 

(2) 

   
   

 
   
   

  

Antara 

AB 

(Interaksi) 

   
  ∑

(∑  )
  

  
  
(∑  )

 

 
          

 
dbA x dbB 

(4) 

    
    

 
    
   

  

Dalam (d) JK (d) = JKA – JKB – JKAB 
dbT-dbA-

dbB-dbAB 

   
   

   

Total (T) JKT = ∑  
     

(∑  
  ) 

 
 

N – 1 

(49) 
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Keterangan: 

JKT = jumlah kuadrat total 

JKA = jumlah kuadrat variabel A 

JKB = jumlah kuadrat variabel B 

JKAB = jumlah kuadrat interaksi antara 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 

FAB = harga Fo untuk interaksi variabel A dengan variabel B 

(Suharsimi Arikunto, 2005: 253) 

 

Cara untuk menarik kesimpulan: 

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

 Harga Fo yang 

diperoleh sangat 

signifikan 

 Harga fo yang 

diperoleh signifikan 

 Harga fo yang 

diperoleh tidak 

signifikan 

 Ada perbedaan 

mean secara sangat 

signifikan 

 Ada perbedaan mean 

secara signifikan 

 Tidak ada 

perbedaan mean 

secara sangat 

signifikan 

 Hipotesis nihil (Ho) 

ditolak 

 Hipotesis nihil (Ho) 

ditolak 

 Hipotesis nihil 

(Ho) diterima 

 p < 0,01 atau p = 

0,01 

 p < 0,01 atau p = 

0,01 

 p < 0,01 atau p = 

0,01 

(Suharsimi Arikunto, 2005: 256) 
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2. T-test Dua Sampel Independen 

 

Terdapat beberapa rumus t-test yang digunakan untuk pengujian hipotesis 

komparatif dua sampel independen. 

   
     

√  
   

  
  
  
   

  

 

    (separated varians) 

   
       

√
(     )  

    (     )  
  

       
 〈
 
  
  
 
  
〉

 

   (polled varians) 

Keterangan: 

X1   = rata-rata hasil belajar IPS siswa yang diajar dengan menggunakan 

kooperatif tipe NHT 

X2   = rata-rata hasil belajar IPS siswa yang diajar dengan menggunakan 

kooperatif tipe Mind Mapping 

S1
2
  =  varians total kelompok 1 

S2
2
  =  varians total kelompok 2 

n1    =   banyaknya sampel kelompok 1 

n2    =   banyaknya sampel kelompok 2 

 

Terdapat beberapa pertimbangan dalam meilih rumus t-test yaitu. 

a. Apakah dua rata-rata dari dua sampel yang jumlahnya sama atau tidak. 

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

menjawab perlu pengujian homogenitas varians. 
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Berdasarkan dua hal diatas maka berikut ini diberikan petunjuk untuk 

memilih rumus t-test. 

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

menggunakan rumus t-test baik separated varians maupun polled 

varians untuk melihat harga t-tabel maka digunakan dk yang besarnya 

dk = n1 + n2 – 2. 

2) Bila n1 ≠ n2 dan varian homogen, dapat digunakan rumus t-test dengan 

polled varians, dengan dk = n1 + n2 – 2. 

3) Bila n1 = n2 dan varian tidak homogen, dapat digunakan rumus t-test 

dengan polled varians maupun separated varians dengan dk = n1 – 1 

atau n2 – 1, jadi dk bukan n1 + n2 – 2. 

4) Bila n1 ≠ n2 dan varian tidak homogeny, untuk ini digunakan rumus t-

test dengan separated varians, harga t sebagai pengganti harga t-tabel 

hitung dari selisih harga t-tabel dengan dk = (n1 – 1) dibagi dua 

kemudian ditambah dengan harga t yang terkecil. (Sugiyono, 2010: 

272-273) 

 

Kriteria pengujian 

thitung > ttabel maka tolak H0 

Thitung < ttabel maka terima H0 

Dengan dk pembilang, dan penyebut (n-k) dengan £ = 0,05 
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Rumusan Hipotesis 

 

Rumusan Hipotesis 1: 

H0:  Tidak ada perbedaan hasil belajar IPS Terpadu siswa yang diajar 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan 

siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Mind Mappping dengan memperhatikan sikap siswa terhadap 

mata pelajaran yang diajarkan. 

Ha : Ada perbedaan hasil belajar IPS Terpadu siswa yang diajar 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan 

siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Mind Mappping dengan memperhatikan sikap siswa terhadap 

mata pelajaran yang diajarkan 

 

Rumusan Hipotesis 2 

H0 : Rata-rata hasil belajar siswa yang memiliki sikap positif terhadap 

mata pelajaran yang diajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT lebih rendah dibandingkan dengan yang 

diajarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe mind 

mapping. 

Ha : Rata-rata hasil belajar siswa yang memiliki sikap positif terhadap 

mata pelajaran yang diajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT lebih tinggi dibandingkan dengan yang 

diajarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe mind 

mapping. 
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Rumusan Hipotesis 3 

H0 : Rata-rata hasil belajar siswa yang memiliki sikap negatif terhadap 

mata pelajaran yang diajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT lebih tinggi dibandingkan dengan yang 

diajarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe mind 

mapping. 

Ha : Rata-rata hasil belajar siswa yang memiliki sikap negatif terhadap 

mata pelajaran yang diajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT lebih rendah dibandingkan dengan yang 

diajarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe mind 

mapping. 

 

Rumusan Hipotesis 4 

H0: Tidak ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan 

sikap siswa terhadap mata pelajaran IPS Terpadu. 

Ha:  Ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan sikap 

siswa terhadap mata pelajaran IPS Terpadu  

 

 

Adapun Hipotesis Statistik: 

a) H0 : μ1 = μ2 

Ha : μ1 ≠ μ2 

b) H0 : μ1 ≤ μ2 

Ha : μ1 > μ2 
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c) H0 : μ1 ≥ μ2 

Ha : μ1 < μ2 

d) H0 : μ1 = μ2 

Ha : μ1 ≠ μ2 

 

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah: 

Ho ditolak apabila Fhitung > Ftabel ; thitung > ttabel 

Ho diterima apabila Fhitung < Ftabel ; thitung < ttabel 

 

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

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


