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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian
3.1.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian quasi eksperimen yaitu desain

eksperimen dengan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, tetapi kelompok

kontrol tidak berfungsi sepenuhnya mengontrol variabel-variabel luar yang

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen, selain itu dalam penelitian ini pengambilan

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dilakukan secara random.

Tujuan dari penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki ada-tidaknya

hubungan sebab akibat serta seberapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan

cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada kelompok eksperimen dan

menyediakan kontrol untuk perbandingan. Penelitian ini melibatkan dua kelompok

yaitu kelompok eksperimen (kelompok pertama yang pengajarannya dilakukan

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TGT) dan kelompok kontrol

(kelompok kedua yang pengajarannya dilakukan dengan metode Direct Instruction).

Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, tidak dipilih secara random,

namun digunakan pertimbangan yaitu nilai rata-rata kelas, jumlah siswa dan pada

kedua kelompok tersebut belum diberlakukan model pembelajaran tipe TGT.

Kemudian, pada kelompok eksperimen diberi perlakuan khusus, dalam penelitian ini

dikenakan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT,

sedangkan kelompok kontrol dikenakan perlakuan dengan menggunakan

pembelajaran metode Direct Instruction. Setelah tiga kali pertemuan untuk kelompok

eksperimen dan dua kali pertemuan untuk kelompok kontrol, kedua kelompok di tes

dengan tes yang sama sebagai tes akhir. Hasil kedua tes akhir ini diperbandingkan

(diuji perbedaannnya). Perbedaan hasil tes antara kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol menunjukkan pengaruh dari perlakuan yang diberikan.
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3.1.2 Desain Penelitian

Penelitian quasi eksperimen ini menggunakan desain Pretest-Posttest Control
Group Design. Bagannya adalah sebagai berikut:

O1 X O2

O3 O4

Desain Penelitian Sugiyono (2011:76)

Keterangan :

O1 : Nilai pretest kelompok eksperimen

O2 : Nilai pretest kelompok kontrol

X : Perlakuan atau treatment (model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan metode

Direct Instruction)

O3 : Nilai posttest kelompok eksperimen

O4 : Nilai posttest kelompok kontrol

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.2.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga informasi tentang hal

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 2). Dalam penelitian ini

terdapat dua macam variabel, yaitu variabel bebas (variabel pengaruh) dan variabel

terikat.

1) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab

perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2011: 4). Variabel

bebas sebagai variabel treatment adalah penggunaan model kooperatif tipe TGT.

Sebagai pembanding, kelompok kontrol diberi perlakuan metode Direct

Instruction.



22

2) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat,

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011: 4). Variabel terikat dalam

penelitian ini adalah hasil belajar siswa berupa hasil tes.

3.2.2 Definisi Operasional

Sebagai acuan dalam penelitian ini, maka variabel tersebut perlu didefinisikan

secara operasional. Variabel penggunaan model kooperatif tipe TGT didefinisikan

secara operasional sebagai proses pembelajaran IPS kelas 5 SD Negeri 01 Bawen

Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang dimana siswa dihadapkan pada suatu

keadaan atau masalah untuk kemudian dicari jawaban atau kesimpulannya dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT sehingga menempatkan siswa

sebagai pemeran belajar yang aktif. Sedangkan hasil pembelajaran didefinisikan

secara operasional sebagai ketercapaian hasil belajar aspek kognitif dari pembelajaran

dengan model kooperatif tipe TGT yang terlihat dari skor hasil belajar IPS yang

diukur dengan menggunakan tes hasil belajar.

3.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 5 SD

Negeri Bawen 01 Kecamatan Bawen dan siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 04,

Kabupaten Semarang semester 2 tahun ajaran 2012-2013. Rincian subjek penelitian

disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:
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Tabel 3.1
Data Siswa Kelas 5 SD Negeri Bawen 01 dan SD Negeri Bawen 04

Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Semester 2 Tahun Ajaran 2012-2013

Sekolah
Jenis kelamin

Jumlah siswa
Perempuan Laki-laki

Siswa Kelas 5

SD N Bawen

01

22 18 40

Siswa Kelas 5

SD N Bawen

04

13 11 24

Jumlah 64

Alasan yang menjadi pertimbangan peneliti memilih SD Negeri  Bawen 01

Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang adalah bahwa penelitian dengan topik

perbedaan hasil belajar penggunaan model kooperatif tipe TGT belum pernah

dilakukan di SD Negeri Bawen 01. Serta subyek penelitian diambil atas dasar ciri

atau sifat tertentu, yaitu memilih dua kelas yang memiliki nilai rata-rata yang

seimbang pada mata pelajaran IPS dengan cara uji kesetaraan.

Penetapan kedua kelas sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan

secara acak dan hasilnya kelas 5 SD Negeri Bawen 01 sebagai kelas eksperimen dan

kelas 5 SD Negeri Bawen 04 sebagai kelas kontrol.
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Tabel 3.2
Sampel Penelitian

Data Siswa Kelas 5 SD Negeri Bawen 01 dan SD Negeri Bawen 04
Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Semester 2 Tahun Ajaran 2012-2013

No Nama SD Kelas Jumlah siswa Kelas

1 SD Negeri

Bawen 01

5 40 Eksperimen

2 SD Negeri

Bawen 04

5 24 Kontrol

Jumlah 64

Sebelum diberikan perlakuan kedua kelompok diberi uji kesetaraan untuk

mengetahui keadaan awal kedua kelompok. Data yang digunakan untuk uji

kesetaraan adalah pretest hasil belajar. Pretest hasil belajar awal sebelumnya harus

diuji validitas dan reliabilitasnya. Data skor pada hasil belajar pretest terlebih dahulu

dilakukan uji t. Uji prasyarat analisis yang digunakan adalah uji normalitas dan uji

homogenitas. Program SPPS 20 for windows digunakan untuk uji normalitas

berdasarkan pada uji Kolmogorov-Smirnov, yang hasilnya disajikan pada Tabel 3.3

berikut ini:

Tabel 3.3
Hasil Analisis Uji Normalitas Hasil Belajar Pretest

Tests of Normality

kelompok Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

pretest
eksperimen ,118 40 ,168 ,956 40 ,120

kontrol ,143 24 ,200* ,950 24 ,271

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction
Ketentuan dalam pengambilan keputusan apakah data tersebut berdestribusi

normal adalah apabila nilai signifikan > 0.05 (lebih besar dari 0.05) maka data
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tersebut berdestribusi normal, sedangkan jika signifikasi < 0.05 (kurang dari 0.05)

maka data tersebut tidak berdestribusi normal. Berdasarkan uji normalitas data pretest

dapat disimpulkan bahwa data kelas eksperimen nilai sig (2-tailed) sebesar 0,118 dan

data kelas kontrol  sebesar 0,143. Karena signifikansi > 0,05 maka data kelas

eksperimen dan data kelas kontrol dinyatakan berdestribusi normal. Normalitas skor

hasil belajar pretest pada dua kelas yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

secara visual disajikan pada Gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1 Normal Plot Q-Q Nilai Tes Hasil Belajar Pretest Pada Kelompok

Eksperimen dan Kelompok Kontrol

Tabel 3.4
Hasil Analisis Uji Homogenitas Hasil Belajar Pretest

Test of Homogeneity of Variances

pretest

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1,911 1 62 ,172
Untuk menguji homogenitas alat uji yang digunakan adalah uji Levene's Test

sedangkan  kriteria nilai signifikan > 0,05, maka data berasal dari populasi yang

mempunyai varian yang sama atau homogen. Dari hasil uji Levene's Test pada

kelompok ekperimen dan kelompok kontrol yang tersaji pada Tabel 3.4, diketahui

bahwa F 1,911 dengan df1 1 dan df2 62 dan tingkat signifikansi sebesar 0,172.

Karena nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,172 yang lebih besar dari 0,05 ini
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berarti menunjukkan bahwa data hasil belajar pretest pada kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol mempunyai varian yang sama atau homogen.

Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas yang telah dilakukan diketahui

bahwa skor data hasil belajar berdestribusi normal dan homogen maka langkah

selanjutnya yang dilakukan adalah menguji perbedaan rerata skor hasil belajar pretest

dengan uji t Independet Samples Test. Analisa uji t Independet Samples Test

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20 for windows. Hasil pengujiannya

disajikan pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Hasil Analisis Uji t Hasil Belajar Pretest

Independent Samples Test

Levene's Test

for Equality of

Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig.

(2-

taile

d)

Mean

Differen

ce

Std.

Error

Differen

ce

95% Confidence

Interval of the

Difference

Lower Upper

pretest

Equal

variances

assumed

1,911 ,172 -,640 62 ,524 -1,833 2,864 -7,558 3,891

Equal

variances

not

assumed

-,687
58,70

0
,495 -1,833 2,669 -7,175 3,508

Pada tabel 3.4 hasil uji t pada equal variances assumed dapat diketahui bahwa

nilai signifikansi 2 tailed sebesar 0,172 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua

kelompok dikatakan setara atau tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hasil

belajar karena hasil uji t kedua kelompok lebih besar dari 0,05.
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3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di SD Negeri Bawen 01 dan SD Negeri Bawen

04 Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.

3.4.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2013 sampai dengan

bulan Mei 2013 dan dilakukan secara bertahap. Adapun tahapannya meliputi:

a. Tahap persiapan, mencakup judul, pembuatan proposal, permohonan izin serta

survey di sekolah yang direncanakan sebagai tempat penelitian.

b. Tahap pelaksanaan, mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah yang

meliputi uji coba instrumen dan pengambilan data.

c. Tahap penyusunan, tahap pengelolaan data dan konsultasi yang diikuti penyusunan

laporan serta persiapan ujian.

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1.1 Tes

Tes ini merupakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban

digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar IPS kelas 5 sekolah dasar. Instrumen

ini digunakan untuk melihat hasil belajar siswa, berupa tes tertulis berbentuk pilihan

ganda. Tes ini disusun berdasarkan indikator, standar kompentensi, dan kompetensi

dasar pada mata pelajaran IPS kelas 5 SD.

3.5.1.2 Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui identitas siswa, nama

siswa, karakteristik sekolah dan data yang diperoleh adalah hasil tes IPS pada materi

sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai keberhasilan siswa tentang

materi yang sudah disampaikan.
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3.5.1.3 Teknik observasi

Observasi, digunakan untuk mendapatkan data tentang pencapaian pengajar

dalam pemberian perlakuan di dalam kelas. Teknik observasi yang dilakukan untuk

penelitian ini digunakan untuk mengamati keterlaksanaan sintak dalam memberikan

treatment di dalam kelas. Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran model

kooperatif tipe TGT dan pembelajaran dengan metode Direct Instruction.

3.5.2 Instrumen pengumpulan Data

3.5.2.1 Instrumen Lembar Observasi

Instrumen ini digunakan untuk mengontrol proses pembelajaran agar

berlangsung sesuai kondisi yang diharapkan. Observasi pada penelitian ini dilakukan

terhadap proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe TGT dan pembelajaran metode Direct Instruction.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi yang disusun

sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe TGT.

Tabel 3.6
Kisi-Kisi Lembar Observasi dengan Model Pembelajaran Kooperatif tipe TGT

Sintak atau

langkah

pembelajaran

TGT

Indikator atau Tindakan

Membuka

pelajaran

Mengucapkan salam, doa dan absensi

Guru melakukan apersepsi dengan menceritakan salah satu

tokoh pejuang kemerdekaan

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus

dicapai siswa

Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang nanti

akan dilakukan siswa yaitu dengan model pembelajaran

TGT
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Guru

menyampaikan

materi/

menyajikan

materi

Guru menyampaikan pokok bahasan yang akan dibahas hari

ini

Guru menjelaskan materi tentang tokoh-tokoh dalam

memperjuangkan kemerdekaan

Guru dan siswa terlibat tanya jawab tentang materi yang

disampaikan guru

Siswa belajar

secara

berkelompok

Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang

terdiri atas 5 orang

Guru membagi LKS untuk mempermudah siswa menjawab

pertanyaan dari materi yang disampaikan guru.

Siswa bersama dengan teman sekelompoknya berdiskusi

dan mengerjakan LKS

Dalam kegiatan diskusi, siswa memecahkan masalah

bersama dan saling mengoreksi jika ada kesalahan dalam

menjawab

Permainan kartu

soal

Guru mempersiapkan kartu soal dan kunci jawaban yang

akan digunakan untuk permainan

Guru memanggil satu siswa dari tiap-tiap kelompok untuk

mewakili kelompoknya mengikuti permainan

Tiap pemain  dalam tiap meja menentukan dahulu pembaca

soal dan pemain yang pertama

Pemain yang ditunjuk pertama mengambil kartu soal dan

dibaca oleh pembaca soal

Soal yang dibaca oleh pembaca soal dikerjakan oleh

pemain dan penantang (penantang adalah teman yang

duduk disebelahnya)

Pemain membacakan hasil pekerjaan dan ditanggapi oleh

penantang



30

3.5.2.2 Instrumen Tes Hasil Belajar

Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar IPS setelah mengikuti proses

pembelajaran. Tes ini disusun berdasarkan indikator, standar kompentensi, dan

kompetensi dasar pada mata pelajaran IPS kelas 5 SD. Untuk menjamin tes yang

digunakan merupakan tes yang baik maka tes disusun mengikuti langkah penyusunan

tes yaitu menyusun kisi-kisi, menyusun butir soal, ujicoba, analisis validitas dan

reliabilitas, serta memilih dan merangkai tes.

Pembaca soal mengambil kunci jawaban dan jika jawaban

benar pemain akan mendapat skor dan permainan berjalan

begitu seterusnya sampai kartu soal habis dibacakan

Dilakukan perhitungan point dari skor yang diperoleh tiap

kelompok dalam permainan

Pemberian

penghargaan

kelompok

Guru menghitung skor dan rerata yang didapat dari

permainan dalam tiap kelompok

Guru memberikan penghargaan pada kelompok super,

sangat baik, dan baik

Menarik

kesimpulan

jawaban atau

generalisasi

Guru dan siswa membuat kesimpulan jawaban yang benar

dalam permainan tersebut

Guru membimbing siswa untuk membuat rangkuman

tentang jasa dan peranan para tokoh dalam

memproklamasikan kemerdekaan

Menutup

pelajaran

Guru memberikan penguatan dan motivasi untuk belajar

lebih giat lagi dan membaca materi yang akan dipelajari

pada materi berikutnya

Guru menutup pelajaran dengan salam dan doa
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Tabel 3.7
Kisi-Kisi Instrumen Tes

SK KD Aspek yang

diukur

Indikator Bentuk

soal

2.

Menghargai

peranan

tokoh

pejuang dan

masyarakat

dalam

mempersiap

kan dan

mempertaha

nkan

kemerdekaa

n Indonesia.

2.3

Menghargai

jasa dan

peranan tokoh

perjuangan

dalam

memproklama

sikan

kemerdekaan

Indonesia.

Kognitif - Menyebutkan

tokoh dalam

memproklamasik

an kemerdekaan.

- Menceritakan

jasa dan peranan

tokoh dalam

memprokmasika

n kemerdekaan.

Pilihan

Ganda

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Validitas dan Reliabilitas

Butir soal yang telah disusun diuji coba dikelas 5 SD Negeri Bawen 01

dengan jumlah siswa sebanyak 40 dan SD Negeri Bawen 04 dengan jumlah siswa

sebanyak 24 siswa. Skor hasil uji coba ini di analisis untuk mengetahui validitas dan

reliabelitas butir soal.

3.6.1.1 Validitas Instrumen

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan

data (mengukur) itu valid. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel

diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel. Sedangkan tes yang
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menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran, dikatakan sebagai

tes yang memiliki validitas yang rendah.

Pada penelitan ini menggunakan batas minimal koefisien korelasinya ≥0,20

untuk menyatakan bahwa item intrumen valid. Penelitian ini menggunakan dasar teori

dari Arikunto (2012:89) yang menyatakan semua item yang mencapai koefisien

minimal 0,20 daya pembedanya dianggap sangat memuaskan. Kategori inilah yang

digunakan untuk menentukan apakah soal valid atau tidak. .Validitas instrument tes

dihitung menggunakan bantuan Software SPSS 20.0 for windows yaitu dengan cara

Analyze – Correlate – Bevariate kemudian untuk melihat hasilnya apakah item soal

valid atau tidak, dapat dilihat pada output hasil penghitungan, apabila nilai koefisien

kurang dari 0,05 maka item soal tersebut tidak valid dan tidak dapat digunakan.

Setelah dilakukan uji validitas butir soal materi tokoh-tokoh penting dalam

peristiwa sekitar proklamasi, dari 40 butir soal, diketahui bahwa ada 25 butir soal

yang dinyatakan valid dan 15 butir soal yang dinyatakan tidak valid. Berikut akan

dirumuskan dalam Tabel 3.8 untuk memperjelas instrument soal yang sudah valid:
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Tabel 3.8
Hasil Validitas Instrumen Tes Hasil Belajar

Indikator soal Nomor soal

Hasil Uji Validitas

Valid
Tidak

Valid

Menyebutkan tokoh

dalam

memproklamasikan

kemerdekaan

2, 3, 5, 6, 9,

10, 12, 13,

14, 16, 17,

18, 20, 21,

22, 23, 26,

30, 31, 32,

33, 34, 36

2, 3, 5, 6,

9, 12, 13,

15, 16, 17,

18, 20, 22,

30, 33

10, 14,

21, 23,

26, 31,

34, 36

Menyebutkan jasa dan

peranan para tokoh

dalam

memproklamasikan

kemerdekaan

1, 4, 7, 8,

11, 15, 19,

24, 25, 27,

28, 29, 35,

37, 38,

39,40

1, 4, 7, 11,

19, 24, 25,

28, 29, 38

8, 15, 27,

35, 37,

39, 40

Adapun soal yang valid adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,  11, 12, 13, 16,

17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 38. Sedangkan soal yang tidak valid

adalah soal nomor 8, 10, 14, 15, 21, 23, 26, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40. (hasil

pengujiannya dilampirkan pada halaman lampiran).

3.6.1.2 Reliabilitas Instrumen

Reliabel adalah dapat dipercaya, dan dapat diandalkan. Sugiyono (2011:354)

Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal.

Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan test-retest (stability), equivalent,

dan gabungan keduanya. Secara internal reliabilitas instrumen dapat diuji dengan
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menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu.

Ketentuan reliabilitas pada penelitian ini mengacu pada pendapat Sekaran dalam

Azwar (2010:98) yang menyatakan bahwa reliabiliti kurang dari 0,6 adalah kurang

baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik.

Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila nilai alpha > 0,7. reliabilitas suatu

instrumen dapat dihitung menggunakan bantuan Software SPSS 20.0 yaitu dengan

cara Analyze – Scale – Reliability Analysis kemudian untuk melihat hasilnya apakah

instrument reliabel atau tidak, dapat dilihat pada output hasil penghitungan (hasil

pengujian output reliabilitas disajikan dalam lampiran). Adapun nilai alpha hasil

pengujian reliabilitas, disajikan pada Tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Hasil Reliabilitas Instrumen Tes Hasil Belajar

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

.870 25

Berdasarkan Tabel 3.9 tentang kategori koefisien reliabilitas, maka reliabilitas

instrumen berada pada kategori reliabilitas baik. Hal ini dilihat dengan hasil alpha

yaitu 0.870.

3.7 Normalitas dan Homogenitas

Data yang terkumpul dari hasil posttes pada kelompok kontrol dan kelompok

eksperimen dilakukan pengujian perbedaan rata-rata. Teknik analisis yang digunakan

adalah uji t Independent Samples Test. Agar kesimpulan yang diambil tidak

menyimpang maka syarat dari uji t-tes adalah dilakukannya uji normalitas dan uji

homogenitas.

Uji normalitas dan homogenitas penelitian ini menggunakan SPSS versi 20

(Statistic Product and Service Solution). Jika distribusi normal maka digunakan

statistik parametik. Di samping itu dilakukan uji homogenitas dengan uji Levene's
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Test for Equality of Variance yang dilakukan simultan dengan proses analisis uji t

Independent Samples Test.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebuah data

yang akan dianalisis. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel

penelitian berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau tidak.

Uji homogenitas untuk memastikan kelompok data berasal dari populasi yang

homogen. Jika taraf signifikasi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi homogen

atau tidak. Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan bantuan

software SPSS 20. Untuk mengetahui homogenitas varians digunakan uji Leverne-

Test.

Kemudian data yang diperoleh merupakan data kuantitatif yang didapatkan

dari hasil pretest dan posttest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Data

tersebut dilakukan pengujian perbedaan rata-rata dengan uji t yang dilakukan dengan

bantuan SPSS window’s version 20. Teknik ini digunakan untuk menguji perbedaan

mean hitung dari kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol (untuk mencari

perbedaan hasil belajar).


