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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian  

 

Berdasarkan tingkat eksplanasinya penelitian ini tergolong penelitian 

komparatif dengan pendekatan eksperimen. Penelitian komparatif adalah 

penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel pada dua atau 

lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2008: 

57). Sedangkan penelitian eksperimen yaitu suatu penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi 

yang terkendalikan, variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi proses 

eksperimen dapat dikontrol secara ketat (Sugiyono, 2008: 107). 

 

Penelitian eksperimen yang sebenarnya harus dapat mengontrol semua 

sumber yang dapat mempengaruhi validitas. Prinsip ekuivalen antara 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol harus melalui prosedur 

random, sedangkan dalam penelitian pendidikan yang berlangsung di kelas 

sangat sulit melakukan hal ini, karena dalam penelitian ini akan dipilih dua 

subjek yang sudah ada kemudian memberikan perlakuan eksperimental. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian eksperimen ini bertujuan untuk meneliti 

pengaruh dari perlakuan atau tindakan terhadap suatu kelompok tertentu 

dibandingkan kelompok lain menggunakan perlakuan berbeda. Kelompok 

sampel ditentukan secara random. Kelas I (VIIIA) melaksanakan model 
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pembelajaran kooperatif tipe NHT sebagai kelas eksperimen dan kelas II 

(VIIIB) melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe Learning Together 

sebagai kelas kontrol. Dalam kelas eksperimen maupun kelas kontrol terdapat 

siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dan rendah.  

 

B. Desain Penelitian  

 

Penelitian ini bersifat factorial design atau desain faktorial merupakan 

modifikasi dari true experimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan 

adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan (variabel 

independen) terhadap hasil (variabel dependen).  Namun pada variabel 

moderator (motivasi berprestasi) digunakan treatment by level design karena 

dalam hal ini hanya model pembelajaran yang diberi perlakuan terhadap hasil 

belajar.  

 

Desain kelas yang melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Numbered Head Together sebagai kelas eksperimen disebut 

variabel eksperimental (X1) sedangkan kelas yang melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan model Learning Together sebagai kelas 

kontrol disebut variabel bebas (X2). Variabel ketiga dalam penelitian ini 

disebut variabel terikat yaitu hasil belajar dan ditambah variabel moderator 

yaitu motivasi berprestasi. Desain penelitian dapat digembarkan sebagai 

berikut 

     Tabel 3. Desain Penelitian  
   Model Pembelajaran 

 

 
 

Motivasi Berprestasi 

Kooperatif Tipe NHT 
Kooperatif  Tipe 

Learning Together 



46 
 

 

Tinggi  Hasil Belajar IPS Terpadu 
 

> Hasil Belajar IPS Terpadu 

Rendah  Hasil Belajar IPS Terpadu 
 

< Hasil Belajar IPS Terpadu 

Berdasarkan tabel tersebut, desain penelitian ini hanya menggunakan 2 

kategori yaitu tinggi dan rendah. Setiap hipotesis didasarkan pada kerangka 

pikir yang mengacu pada teoritis yaitu Ha > Ho,  Ha < Ho, dan apabila terdapat 

kategori sedang maka Ha = Ho sehingga tidak perlu diadakan penelitian. 

Selain itu, dengan adanya kategori sedang akan menyulitkan pada saat 

pembuatan kerangka pikir dan akan bermakna bias. Oleh karena itu, yang 

digunakan hanya kategori tinggi dan rendah. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Arikunto (2013:226) yang menyatakan daya pembeda merupakan 

kemampuan untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan 

berkemampuan rendah).  

 

C. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

 

Populasi dalam penelitan ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 

4 Way Tuba Tahun Pelajaran 2014/2015 yang terdiri dari 5 kelas 

sebanyak 143 siswa. 

 

2. Sampel 

 

Pengambilan sampel dalam penelitiaan ini dilakukan dengan teknik 

cluster random sampling. Teknik ini memilih sampel bukan didasarkan 

pada individual, tetapi lebih pada kelompok, daerah, atau kelompok 

subjek yang secara alami berkumpul bersama. Sampel penelitian ini 

diambil dari populasi sebanyak 5 kelas, yaitu VIIIA, VIIIB, VIIIC, VIIID, 
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VIIIE. Dari hasil teknik cluster random sampling diperoleh kelas VIIIA 

dan VIIIB, sebagai sampel kemudian kelas tersebut di undi untuk 

menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari hasil pengundian 

diperoleh kelas VIIIA sebagai eksperimen yang menggunakan model  

Numbered Heads Together (NHT), dan kelas VIIIB sebagai kelas kontrol 

yang menggunakan model Learning Together (LT). 

 

Sampel pada penelitian ini berjumlah 60 orang siswa yang tersebar 

kedalam 2 kelas yaitu kelas VIII A sebanyak 30 siswa yang merupakan 

kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran tipe NHT, 

dan VIII B sebanyak 30 siswa yang merupakan kelas kontrol dengan 

menggunakan model pembelajaran tipe Learning Together (LT). 

 

D. Variabel Penelitian 

 

1. Variabel Bebas (independent) 

 

Variabel bebas dilambangkan dengan X adalah variabel penelitian yang 

mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri 

dari dua, model pembelajaran NHT sebagai kelas eksperimen (VIIIA) 

dilambangkan dengan X1, dan model pembelajaran Learning Together 

sebagai kelas kontrol (VIIIB) dilambangkan dengan X2. 

 

2. Variabel Terikat (dependent) 

 

Variabel terikat dengan lambang Y adalah variabel yang akan di ukur 

untuk mengetahui pengaruh lain, sehingga sifatnya bergantung pada 

variabel lain. Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah hasil belajar 



48 
 

 

IPS Terpadu siswa kelas eksperimen (Y1) dan hasil belajar kelas kontrol 

(Y2). 

3. Variabel Moderator 

 

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat 

atau memperlemah) hubungan antara variabel bebas dan variable terikat. 

Diduga motivasi berprestasi mempengaruhi (memperkuat atau 

memperlemah) hubungan antara model pembelajaran dengan hasil belajar 

IPS Terpadu yaitu melalui model pembelajaran NHT dan Learning 

Together.  

 

E. Definisi Konseptual Variabel 

 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah adanya perubahan tingkah laku. Bukti bahwa 

seseorang telah belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada 

orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak 

mengerti menjadi mengerti (Hamalik, 2004: 30). 

 

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan 

untuk meningkatkan penguasaan akademik. 

 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Learning Together 
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Learning Together (LT) (belajar bersama) merupakan model 

pembelajaran kooperatif  yang melibatkan siswa dengan kelompok 

heterogen yang beranggotakan 4 atau 5 orang dalam menangani suatu 

tugas. 

 

4. Motivasi Berprestasi 

 

Motivasi berprestasi menurut Sumadi Suryabrata dalam Djaali (2008: 

101) adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu 

tujuan (berprestasi setinggi mungkin). 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

 

1. Hasil Belajar 

 

Hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh proses belajar yang 

dicerminkan dalam bentuk angka atau skor yang diperoleh setelah 

mengikuti tes. 

 

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

 

Model NHT adalah model pembelajaran kooperatif yang menggunakan 

angka yang diletakkan di atas kepala dengan tujuan untuk 

mengembangkan aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan 

melaporkan informasi dari berbagai sumber karena guru akan memanggil 

nomor siswa secara acak yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas 

oleh siswa yang bersangkutan. 
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3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Learning Together 

 

Salah satu model pembelajaran kooperatif dengan penggunaan kelompok 

pembelajaran heterogen dan menekankan terhadap interdependensi positif 

(perasaan kebersamaan), interaksi face to face atau tatap muka yang 

saling mendukung, saling membantu dan saling menghargai, serta 

tanggung jawab individual dan kelompok kecil demi keberhasilan 

pembelajaran. 

 

4. Motivasi Berprestasi  

 

Suatu keadaan yang mendorong siswa baik yang berasal dari dalam atau 

luar untuk memperoleh prestasi sesuai dengan standar keunggulan. 

 

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel  

Variable Indikator 
Pengukuran 

Variabel 
Skala 

Hasil Belajar  

 

 

 

Hasil Tes Formatif 

IPS Terpadu 

 

Tingkat 

besarnya hasil 

tes formatif 

Mata pelajaran 

IPS Terpadu 

Interval 

 

 

 

 

Model 

pembelajaran 

kooperatif 

tipe NHT   

 

Hasil tes formatif 

dengan 

menggunakan model 

pembelajaran 

kooperatif tipe NHT 

Tingkat 

besarnya hasil 

tes formatif 

Mata pelajaran 

IPS Terpadu 

Interval 

Model 

pembelajaran 

kooperatif 

tipe Learning 

Together 

Hasil tes formatif 

dengan 

menggunakan model 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

Learning Together 

Tingkat 

besarnya hasil 

tes formatif 

mata pelajaran 

IPS Terpadu 

Interval  

Motivasi 1. Bertanggung Tingkat Interval 
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Berprestasi jawab   

2. Berani mengambil 

resiko 

3. Melakukan sesuatu 

yang kreatif dan 

kreatif 

4. Pandai mengatur 

waktu  

besarnya hasil 

angket 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Observasi  

 

Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan yang ada dilapangan pada  

saat mengadakan penelitian pendahuluan. Metode ini digunakan untuk  

memperoleh data nilai pelajaran IPS Terpadu dan siswa yang akan  

dijadikan populasi dan sampel penelitian.  

 

2. Dokumentasi  

 

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan  data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang 

berkenaan dengan jumlah siswa dan gambaran umum mengenai sejarah 

berdirinya sekolah, serta keadaan guru, siswa dan keadaan SMP Negeri 4 

Way Tuba. 

 

3. Angket (kuisioner) 

 

Angket (kuesioner) digunakan untuk teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 
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tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Apabila ada kesulitan 

dalam memahami kuesioner, responden bisa langsung bertanya kepada 

peneliti. Angket ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai 

motivasi berprestasi siswa terhadap mata pelajaran IPS Terpadu dengan 

menggunakan rating scale, peneliti dapat meneliti jawaban yang dapat 

dibuat dalam bentuk checklist atau pilihan ganda. 

 

4. Teknik Tes 

 

Tes dilakukan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar. Bentuk tes 

adalah pilihan ganda yang masing-masing berjumlah 25 butir soal yang 

terdiri dari 4 pilihan jawaban yaitu A, B, C, D. Jawaban benar diberi skor 

1 dan jawaban salah diberi skor 0. 

 

H. Uji Persyaratan Instrumen 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dan tes (post 

test). Instrument angket diberikan untuk mengetahui motivasi berprestasi 

masing-masing siswa. Sedangkan  post test diberikan bertujuan untuk 

mengukur hasil belajar IPS Terpadu sebelum tes akhir diberikan kepada siswa 

maka terlebih dahulu diadakan uji coba tes atau instrument untuk mengetahui 

validitas angket, reliabilitas angket, dan validitas soal, realibilitas soal, tingkat 

kesukaran soal, dan daya beda soal. 

 

1. Uji Validitas Instrumen 
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Suatu alat ukur yang dinyatakan valid jika alat ukur tersebut mampu 

mengukur tingkat validitas item soal, pada  penelitian ini menggunakan 

rumus korelasi Product Moment dari Pearson. 

Rumus korelasi Product Moment : 

𝑟𝑥𝑦 =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√{N ∑ X2 − (∑ X)2}{N ∑ Y2 − (∑ Y)2}
 

Keterangan: 

rxy  = koefisien korelasi antara variabel X dan variable Y 

N  = jumlah item 

∑X  = jumlah X 

∑Y  = jumlah Y 

∑xy  = jumlah perkalian x dan y 

X2  = kuadrat dari x 

Y2  = kuadrat dari y 

(Arikunto, Suharsimi, 2013: 85-87) 

 

Dengan kriteria pengujian jika harga rhitung > rtabel dengan α=0,05 maka 

alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel 

maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak valid. 

 

Hasil perhitungan uji validitas angket dapat dilihat pada Tabel berikut. 

  Tabel  5. Hasil Uji Validitas Instrumen Angket  

No rhitung rtabel Kriteria Keterangan 

1 0.637 0.374 rhitung > rtabel Valid 

2 0.651 0.374 rhitung > rtabel Valid 
3 0.721 0.374 rhitung > rtabel Valid 
4 0.507 0.374 rhitung > rtabel Valid 

5 0.514 0.374 rhitung > rtabel Valid 
6 0.405 0.374 rhitung > rtabel Valid 
7 0.587 0.374 rhitung > rtabel Valid 
8 0.637 0.374 rhitung > rtabel Valid 
9 0.520 0.374 rhitung > rtabel Valid 

10 0.372 0.374 rhitung > rtabel Tidak Valid 
11 0.485 0.374 rhitung > rtabel Valid 

12 0.686 0.374 rhitung > rtabel Valid 
13 0.480 0.374 rhitung > rtabel Valid 
14 0.751 0.374 rhitung > rtabel Valid 
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15 0.460 0.374 rhitung > rtabel Valid 
16 0.450 0.374 rhitung > rtabel Valid 
17 0.632 0.374 rhitung > rtabel Valid 
18 0.507 0.374 rhitung > rtabel Valid 
19 0.735 0.374 rhitung > rtabel Valid 

20 0.071 0.374 rhitung > rtabel Tidak Valid 
21 0.653 0.374 rhitung > rtabel Valid 
22 0.370 0.374 rhitung > rtabel Tidak Valid 
23 0.504 0.374 rhitung > rtabel Valid 
24 0.586 0.374 rhitung > rtabel Valid 

25 0.657 0.374 rhitung > rtabel Valid 

   Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2015 

Berdasarkan tabel tersebut, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > 

rhitung maka soal tersebut valid dan sebaliknya. Dengan demikian, uji 

validitas angket motivasi berprestasi dari 25 item pernyataan terdapat 3 

item yang tidak valid yaitu item nomor (10, 20 dan 22) dan sisanya valid. 

Sedangkan untuk mengetahui uji validitas instrument soal dapat dilihat 

pada Tabel berikut.  

Tabel  6. Hasil Uji Validitas Instrumen Soal   

No rhitung rtabel Kriteria Keterangan 

1 0.472 0.374 rhitung > rtabel Valid 

2 0.625 0.374 rhitung > rtabel Valid 

3 0.485 0.374 rhitung > rtabel Valid 

4 0.722 0.374 rhitung > rtabel Valid 
5 0.664 0.374 rhitung > rtabel Valid 

6 0.722 0.374 rhitung > rtabel Valid 
7 0.722 0.374 rhitung > rtabel Valid 

8 0.695 0.374 rhitung > rtabel Valid 
9 0.411 0.374 rhitung > rtabel Valid 
10 0.084 0.374 rhitung > rtabel Tidak Valid 

11 0.562 0.374 rhitung > rtabel Valid 
12 0.402 0.374 rhitung > rtabel Valid 
13 0.467 0.374 rhitung > rtabel Valid 
14 0.418 0.374 rhitung > rtabel Valid 
15 0.531 0.374 rhitung > rtabel Valid 

16 0.400 0.374 rhitung > rtabel Valid 

17 0.557 0.374 rhitung > rtabel Valid 

18 0.186 0.374 rhitung > rtabel Tidak Valid 
19 0.404 0.374 rhitung > rtabel Valid 
20 0.531 0.374 rhitung > rtabel Valid 
21 0.606 0.374 rhitung > rtabel Valid 
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22 0.573 0.374 rhitung > rtabel Valid 
23 0.578 0.374 rhitung > rtabel Valid 
24 0.507 0.374 rhitung > rtabel Valid 
25 0.312 0.374 rhitung > rtabel Tidak Valid 
26 0.405 0.374 rhitung > rtabel Valid 

27 0.433 0.374 rhitung > rtabel Valid 
28 0.695 0.374 rhitung > rtabel Valid 
29 0.343 0.374 rhitung > rtabel Tidak Valid 
30 0.236 0.374 rhitung > rtabel Tidak Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2015 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > 

rhitung maka soal tersebut valid dan sebaliknya. Uji validitas instrument soal 

dari 30 item pernyataan terdapat 5 item yang tidak valid yaitu item nomor 

(10, 18, 25, 29 dan 30), maka soal yang tidak valid di drop. Dengan 

demikian soal post test dalam penelitian ini berjumlah 25 soal.  

 

2. Uji Reliabilitas 

 

Reliabilitas adalah ketelitian dan ketepatan teknik pengukuran. Reliabilitas 

digunakan untuk menunjuk sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau 

diandalkan dalam penelitian. Suatu tes dapat dikatakan reliabel yang tinggi 

jika tes tersebut dapat memberi hasil yang tetap dalam jangka waktu 

tertentu. Penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach’s untuk 

menguji tingkat reliabel, yaitu: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛−1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑖
2 )  

Keterangan: 

r11  = reliabilitas yang dicari 
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∑ 𝜎𝑖
2

 =  jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝜎𝑖
2

  = varians total 

(Arikunto, 2013: 122) 

 
Tabel 7. Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 Sangat rendah 

0,20 - 0,399  Rendah 

0,40 - 0,599 Cukup 

0,60 - 0,799 Tinggi  

0,80 - 1,000 Sangat Tinggi 

(Sugiono, 2013: 257) 

Hasil perhitungan uji reliabilitas angket  dapat dilihat pada Tabel berikut.  

Tabel 8. Uji Reliabilitas Angket Motivasi Berprestasi  

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0.744 25 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel tersebut, uji reliabilitas angket motivasi berprestasi 

adalah sebesar 0, 744 berarti soal tersebut tergolong soal yang memiliki 

tingkat reliabilitas tinggi. Sedangkan hasil perhitungan uji reliabilitas soal 

post test  dapat dilihat pada Tabel berikut.  

Tabel 9. Uji Reliabilitas Soal Post Test  

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0.891 30 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel tersebut, uji reliabilitas soal post test adalah sebesar 

0.891 berarti soal tersebut tergolong soal yang memiliki tingkat reliabilitas 

sangat tinggi.  

 

3. Taraf Kesukaran   
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Untuk menguji taraf kesukaran soal tes yang digunakan dalam penelitian 

ini digunakan rumus: 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
 

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 adalah sebagai 

berikut: 

Soal dengan P 0,00 - 0,30 adalah soal yang sukar 

Soal dengan P 0,31 - 0,70 adalah soal yang sedang 

Soal dengan P 0,71 - 1,00 adalah soal yang mudah 

  

 Hasil uji taraf kesukaran dapat dilihat pada Tabel berikut.  

 Tabel 10. Hasil Uji Taraf Kesukaran Soal  

No. B JS P Keterangan 

1 25 28 0,9 Mudah 

2 16 28 0,6 Sedang 

3 19 28 0,7 Sedang 

4 18 28 0,6 Sedang 

5 8 28 0,3 Sulit 

6 18 28 0,6 Sedang 

7 18 28 0,6 Sedang 

8 20 28 0,7 Sedang 

9 16 28 0,6 Sedang 

10 10 28 0,4 Sedang 

11 23 28 0,8 Mudah 

12 20 28 0,7 Sedang 

13 13 28 0,5 Sedang 

14 14 28 0,5 Sedang 

15 20 28 0,7 Sedang 

16 3 28 0,1 Sukar 

17 9 28 0,3 Sukar 
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18 7 28 0,3 Sukar 

19 13 28 0,5 Sedang 

20 20 28 0,7 Sedang 

21 17 28 0,6 Sedang 

22 17 28 0,6 Sedang 

23 7 28 0,3 Sukar 

24 20 28 0,7 Sedang 

25 14 28 0,5 Sedang 

26 10 28 0,4 Sedang 

27 9 28 0,3 Sukar 

28 20 28 0,7 Sedang 

29 20 28 0,7 Sedang 

30 19 28 0,7 Sedang 

 Sumber : Pengolahan Data Tahun 2015  

 

 

Berdasarkan tabel tersebut, hasil tes hasil belajar dari 30 item soal terdapat 

2 soal tergolong mudah (nomor 1 dan 11), 22 soal tergolong sedang (2, 3, 

4, 6, 7, 8, 9, 10 , 12, 13 , 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, dan 30), 

dan 6 soal tergolong sukar (5, 16, 17, 18, 23, dan 27).  

 
 

4. Daya Beda 

 

Untuk mencari daya beda soal digunakan rumus : 

𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
+ 

𝐵𝐵

𝐽𝐵
= 𝑃𝐴 − 𝑃 

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) 
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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 semua butir soal yang 

       mempunyai nilainya negative sebaiknya dibuang saja 

(Arikunto, 2013: 228)  

 

Setelah di lakukan uji coba instrumen soal, hasil perhitungan daya beda 

soal dapat dilihat pada Tabel berikut.  

 

 

 

Tabel 11. Daya Beda Soal  

No. BA JA BB JB D Keterangan 

1 10 10 7 10 0,3 Cukup 

2 9 10 2 10 0,7 Baik 

3 9 10 3 10 0,6 Baik 

4 10 10 2 10 0,8 Baik Sekali 

5 6 10 0 10 0,6 Baik 

6 10 10 2 10 0,8 Baik Sekali 

7 10 10 2 10 0,8 Baik Sekali 

8 10 10 3 10 0,7 Baik 

9 8 10 3 10 0,5 Baik 

10 4 10 4 10 0 Jelek 

11 10 10 6 10 0,4 Cukup 

12 9 10 5 10 0,4 Cukup 

13 7 10 1 10 0,6 Baik 

14 8 10 3 10 0,5 Baik 

15 9 10 5 10 0,4 Cukup 

16 3 10 0 10 0,3 Cukup 

17 7 10 1 10 0,6 Baik 

18 3 10 1 10 0,2 Jelek 

19 7 10 3 10 0,4 Cukup 

20 9 10 5 10 0,4 Cukup 

21 9 10 3 10 0,6 Baik 

22 9 10 3 10 0,6 Baik 

23 5 10 0 10 0,5 Baik 

24 9 10 4 10 0,5 Baik 

25 7 10 4 10 0,3 Cukup 

26 6 10 1 10 0,5 Baik 
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27 6 10 1 10 0,5 Baik 

28 10 10 3 10 0,7 Baik 

29 9 10 5 10 0,4 Cukup 

30 8 10 5 10 0,3 Cukup 

 Sumber : Pengolahan Data Tahun 2015  

 

Berdasarkan tabel tersebut, daya beda soal tes hasil belajar dari 30 item 

soal terdapat 3 soal tergolong baik sekali (nomor 4, 6, dan 7), 15 soal 

tergolong baik (nomor 2, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, dan 

28), 10 soal tergolong cukup (nomor 1, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 25, 29, dan 

30) dan 2 soal tergolok jelek (nomor 10 dan 18).  

 

I. Uji Persyaratan Analisis Data 

 

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas menggunakan uji Liliefors. Berdasarkan sampel yang akan 

diuji hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi normal atau sebaliknya. 

Menggunakan rumus: 

Lo = F (Zi) – S (Zi) 

Keterangan: 

Lo = harga mutlak terbesar 

F (Zi) = peluang angka baku 

S (Zi) = proporsi angka baku 
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Kriteria pengujiannya adalah jika Lhitung < Ltabel dengan taraf signifikansi 

0,05 maka variabel tersebut berdistribusi normal, demikian pula 

sebaliknya. 

 

2. Uji Homogenitas 

 

Untuk menguji homogenitas digunakan uji F yang digunakan untuk  

mengetahui apakah kedua data yang diperoleh dari dua kelompok sampel  

memiliki varians yang sama atau sebaliknya. Uji homogenitas 

menggunakan rumus uji F. 

𝐹 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

(Sugiyono, 2013: 275) 

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

sampel akan homogen, dan apabila Fhitung > Ftabel data tidak homogen, 

dengan taraf signifikansi 0,05 dan dk (n1-1 ; n2-1). 

 

J. Teknik Analisis Data 

 

1. T-test Dua Sampel Independen 

 

Dalam penelitian ini Pengujian hipotesis komparatif dua sampel 

independen digunakan rumus t-test. Terdapat beberapa rumus t-test yang 

dapat digunakan untuk pengujian hipotesis komparatif dua sampel 

independen yakni rumus separated varian dan polled varian. 
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𝑡 =
𝑥1 − 𝑥2

√
𝑆

2

1

𝑛1
+

𝑆
2

2

𝑛2

 

   

(Separated Varian) 

𝑡 =  
𝑥1 − 𝑥1

√
(𝑛1−1)𝑆

2

1
+(𝑛2−1) 𝑆

2

2
 

𝑛1+ 𝑛2−2
(

1

𝑛1
+  

1

𝑛2

 

(Polled Varian) 

Keterangan : 

X1       = rata–rata hasil belajar IPS Terpadu yang di ajar dengan 

           menggunakan pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). 

X 2  = rata–rata hasil belajar IPS Terpadu yang diajar menggunakan 

    pembelajaran Learning Together 

𝑆
1

2
       = varian total kelompok 1 

𝑆
2

2
       = varian total kelompok 2 

n1  = banyaknya sampel kelompok 1 

n2  = banyaknya sampel kelompok 2 

 

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu: 

a. Apakah ada dua rata- rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya 

sama atau tidak. 

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

menjawab itu perlu pengujian homogenitas varian. 

 



63 
 

 

Berdasarkan dua hal diatas maka berikut ini berikan petunjuk untuk 

memiih rumus t-test. 

a. Bila jumlah anggota sampel n1= n2 dan varians homogeny (σ1
2 = σ2

2) 

maka dapat menggunakan rumus t-test baik separated varians 

maupun pooled varians untuk melihat harga t-tabel digunakan dk = 

n1 + n2 – 2. 

b. Bila n1 ≠ n2, varians homogen (σ1
2 = σ2

2), dapat digunakan rumus t-

test dengan pooled varians, dengan dk = n1 + n2 – 2. 

c. Bila n1= n2, varian tidak homogen (σ1
2 ≠ σ2

2) dapat digunakan rumus 

separated varians dan polled varians, dengan dk = n1 – 1. Jadi dk 

bukan  n1 + n2 – 2. 

d. Bila n1 ≠ n2 dan varians tidak homogeny (σ1
2 ≠ σ2

2). Untuk ini 

digunakan rumus t-test dengan separated varians, harga t sebagai 

pengganti harga t-tabel dihitung dari selisih harga t-tabel dengan dk 

= (n1 – 1) dan dk (n2 -1) dibagi dua, dan kemudian ditambahkan 

dengan harga t yang terkecil. 

e. Bila sampel berkorelasi/berpasangan, misalnya membandingkan 

sebelum dan sesudah treatment atau perlakuan, atau membandingkan 

kelompok control dengan kelompok eksperimen, maka digunakan t-

test sample related. 

(Sugiyono, 2013: 273) 

 

2. Analisis Varians Dua Jalan 
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Anava atau analisis dua jalan yaitu sebuah teknik inferensial yang 

digunakan untuk menguji rerata nilai. Anava memiliki beberapa kegunaan 

antara lain untuk mengetahui antar variabel manakah yang mempunyai 

perbedaan secara signifikan, dan variabel-variabel manakah yang 

berinteraksi satu sama lain. Penelitian ini menggunakan Anava dua jalan 

untuk mengetahui tingkat siginifikasi perbedaan dua model pembelajaran 

serta perbedaan motivasi berprestasi siswa. 

 

Tabel 12. Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan  

Sumber 

Variasi 
Jumlah Kuadrat (JK) Db MK FB P 

Antara A 𝐽𝐾𝐴 = ∑
(∑ 𝑋𝐴)2

𝑛𝐴
− 

(∑ 𝑋𝐴)2

𝑁
 A-1 (2) 

𝐽𝐾𝐴

𝑑𝑏𝐴
 

𝑀𝐾𝐴

𝑀𝐾𝑑
  

Antara B 𝐽𝐾𝐵 = ∑
(∑ 𝑋𝐵)2

𝑛𝐵
− 

(∑ 𝑋𝐵)2

𝑁
 B-1 (2) 

𝐽𝐾𝐵

𝑑𝑏𝐵
 

𝑀𝐾𝐵

𝑀𝐾𝑑
  

Antara AB 

(Interaksi) 

𝐽𝐾𝐵 = ∑
(∑ 𝑋𝐵)2

𝑛𝐵
−  

(∑ 𝑋𝑇)2

𝑁
 

JKA – JKB 

dbA x dbB 

(4) 

𝐽𝐾𝐴𝐵

𝑑𝑏𝐴𝐵
 

𝑀𝐾𝐴𝐵

𝑀𝐾𝑑
  

Dalam (d) JK(d) = JKA – JKB – JKAB 
dbr x dbA – 

dbB - dbAB 

𝐽𝐾𝑑

𝑑𝑏𝑑
   

Total (T) 𝐽𝐾𝑇 = ∑ 𝑋𝑇2 − 
(∑ 𝑋𝑇)2

𝑁
 N-1 (49)    

 

Keterangan: 

JKT   = jumlah kuadrat total 

JKA      = jumlah kuadrat variabel A JKB     = jumlah kuadrat variabel B 

JK = jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B  

JK(d)      = jumlah kuadrat dalam 

MKA    = mean kuadrat variabel A 

MKB      = mean kuadrat variabel B 

MKAB   = mean kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B 

MK(d)    = mean kuadrat dalam  

FA            = harga Fo untuk variabel A  

FB            = harga Fo untuk variabel B 
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FAB         = harga Fo untuk variabel interaksi antara variabel A dengan  

   variable B 

(Arikunto, Suharsimi, 2010: 429) 

 

3. Pengujian Hipotesis 

 

Rumusan Hipotesis 1: 

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

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dengan siswa  yang  diajarkan  menggunakan  

model  pembelajaran kooperatif Learning Together (LT). 

Ha :    Ada perbedaan hasil belajar IPS Terpadu siswa yang diajar 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dengan siswa  yang  diajarkan  menggunakan  

model  pembelajaran kooperatif Learning Together (LT). 

 

Rumusan Hipotesis 2: 

Ho  :   Rata-rata  hasil  belajar IPS  Terpadu pada siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi yang diajar menggunakan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) lebih rendah 

dibandingkan yang diajar dengan model pembelajaran Learning 

Together (LT). 

Ha  :   Rata-rata hasil belajar IPS Terpadu pada siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi yang diajar menggunakan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) lebih tinggi 

dibandingkan yang diajar dengan model pembelajaran Learning 

Together (LT). 
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Rumusan Hipotesis 3: 

Ho  :   Rata-rata  hasil  belajar IPS  Terpadu pada siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi rendah yang  diajar  menggunakan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) lebih tinggi 

dibandingkan yang diajar dengan  model pembelajaran Learning 

Together (LT)  

Ha  :   Rata-rata  hasil  belajar IPS  Terpadu pada siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi rendah yang  diajar  menggunakan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) lebih rendah 

dibandingkan yang diajar dengan  model   pembelajaran Learning 

Together (LT). 

 

Rumusan Hipotesis 4: 

Ho :   Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif 

dengan motivasi  berprestasi pada  mata pelajaran IPS Terpadu . 

Ha :   Terdapat interaksi antara model pembelajaran pembelajaran 

dengan motivasi berprestasi pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

 

 

 

 

 

Adapun kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut. Tolak Ho  apabila 

Fhitung > Ftabel ; thitung > ttabel Terima Ho apabila Fhitung < Ftabel ; thitung < 

ttabel Hipotesis 1 dan 4 diuji dengan menggunakan rumus analisis varian 

dua jalan. Sedangkan hipotesis   2   dan   3   diuji   menggunakan   rumus   

t-test   dua   sampel independen (separated varian). 


