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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

         3.1   Jenis dan Lokasi 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. Dengan membandingkan kelas eksperimen 

yang menggunakan metode kooperatif tipe STAD dan kelas kontrol yang 

menggunakan metode mengajar seperti yang sering dilakukan atau metode 

konvensional. Kemudian kedua kelas dilakukan evaluasi dan dibandingkan 

antara kelas yang mendapat metode kooperatif tipe STAD dan kelas dengan 

metode konvensional. Dalam kelas eksperimen tersebut apakah mengalami 

perubahan baik mengalami peningkatan atau penurunan yang terjadi setelah 

belajar IPS menggunakan metode kooperatif tipe STAD dibandingkan hasil 

sebelum menggunakan metode kooperatif tipe STAD. 

Desain eksperimen ini melalui tiga langkah yaitu:  

1. Memberikan pretest untuk mengukur variabel terikat sebelum 

treatment atau perlakuan dilakukan. 

2. Memberikan treatment atau perlakuan kepada kelas eksperimen yaitu 

berupa penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

pembelajaran IPS kelas V sekolah dasar. 

3. Memberikan posttest untuk mengukur variabel terikat setelah 

perlakuan. 

3.1.2 Desain Penelitian 

Penelitian quasi eksperimen ini menggunakan desain Nonequivalent 

Control Group Design. Bagannya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Bagan desain penelitian 
Keterangan : 

E    :  kelompok eksperimen 

K   :   kelompok kontrol 

O1  :  nilai pretest kelompok eksperimen 

O3  :  nilai pretest kelompok kontrol 

X    :  perlakuan/treatment 

O2  :  nilai posttest kelompok eksperimen 

O4  :  nilai posttest kelompok kontrol 

O5   : motivasi kelompok eksperimen 

O6   : motivasi kelompok kontrol  

Berdasarkan bagan di atas dapat dilihat bahwa kedua kelompok 

diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selain diberi pretest, 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol juga diberikan angket motivasi 

belajar untuk mengetahui keadaan awal motivasi dari kedua kelompok. 

Setelah posisi kedua kelompok tersebut seimbang, yaitu tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol, maka kelompok eksperimen diberi perlakuan/treatment untuk diajar 

dengan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan kelompok kontrol 

diajar dengan pembelajaran konvensional. O2 berarti nilai posttest 

kelompok eksperimen setelah diajar dengan metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dan O4 adalah nilai posttest kelompok kontrol yang 

diajar dengan pembelajaran konvensional. Nilai O2 secara signifikan lebih 

tinggi dari O4 maka metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

mempunyai pengaruh yang lebih baik terhadap kelompok eksperimen 

dibandingkan metode konvensional yang diberikan terhadap kelompok 

kontrol. Pengaruh treatment adalah bila rata-rata nilai O2 lebih besar dari 

O4 dan perbedaannya signifikan.  

E  O1  X O2 O5 

K  O3      04 O6
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3.1.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di SDN Kandangan 03 dan SDN 

Polosiri 01. 

2. Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini  dimulai pada bulan Februari 2012 sampai 

dengan bulan Maret 2012 dan dilakukan secara bertahap.  

Adapun tahapannya meliputi:  

a. Tahap persiapan 

Tahap ini mencakup judul, pembuatan proposal, pembuatan 

instrument, permohonan izin serta survey di sekolah yang 

direncanakan sebagai tempat penelitian. 

b. Tahap pelaksanaan 

Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah 

yang meliputi uji coba instrumen dan pengambilan data. 

c. Tahap penyusunan 

Yaitu tahap pengelolaan data dan konsultasi yang diikuti penyusunan 

laporan serta persiapan ujian. 

        3.2  Variabel Penelitian  

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini ada tiga variabel yang terdiri dari  satu variabel bebas 

dan dua variabel terikat. Variabel-variabel tersebut antara lain : 

1. Variabel Independen  

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen atau 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dan pembelajaran konvensional. Penerapan metode kooperatif 

tipe STAD ini diharapkan akan mempengaruhi motivasi dan hasil belajar 

siswa. 
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2. Variabel Dependen   

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas. Variabel dependen atau variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar IPS  dan motivasi belajar. Hasil belajar 

IPS dinyatakan dengan nilai test. Selain hasil belajar, variabel yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah motivasi belajar. Hasil belajar dan motivasi 

belajar siswa akan dipengaruhi oleh penerapan metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Melalui penerapan metode ini dalam pembelajaran 

IPS, diharapkan akan mempengaruhi hasil belajar dan motivasi belajar 

siswa terhadap pembelajaran IPS. Untuk mengukur variabel hasil belajar 

digunakan instrumen tes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini 

berbentuk pilihan ganda. Sedangkan untuk mengukur variabel motivasi 

belajar  menggunakan instrumen angket. 

3.2.1 Definisi Operasional Variabel 

1. Metode pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu metode di mana 

pembelajarannya siswa akan dibagi menjadi 4-5 orang dan setiap 

kelompok harus heterogen. Guru menyajikan pelajaran kemudian siswa 

bekerja dalam kelompok untuk memastikan seluruh anggota tim telah 

menguasai pelajaran tersebut. Selanjutnya siswa dikenai kuis tentang 

materi itu. Skor siswa dibandingkan dengan rata-rata yang lalu dan 

diberikan poin berdasarkan seberapa jauh siswa melampaui prestasinya 

yang lalu. Poin tiap anggota tim ini dijumlahkan untuk mendapatkan 

skor tim, dan tim yang mencapai kriteria tertentu akan diberikan 

penghargaan.  

2. Motivasi belajar adalah suatu dorongan yang timbul dari dalam diri 

siswa yang menggerakkannya untuk melakukan aktivitas belajar 

ataupun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam belajarnya. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat hal-hal yang dapat 

merangsang motivasi siswa. Yaitu aspek perhatian, relevansi, percaya 

diri, dan kepuasan. Selanjutnya dari keempat aspek tersebut dibagi 

menjadi beberapa indikator sebagai acuan dalam pembuatan item 
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instrumen angket yang digunakan untuk mengukur motivasi belajar 

siswa. 

3. Hasil Belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri seseorang 

sebagai hasil dari proses belajar yang dapat tercermin dalam bentuk 

pengetahuan atau berasal dari ranah kognitif. Hasil belajar dalam 

penelitian ini diukur menggunakan pretest dan posttest untuk 

mendapatkan data berupa nilai tes. 

 3.3  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SDN 

Kandangan 03 dan siswa kelas V SDN Polosiri 01. Siswa kelas V SDN 

Kandangan 03 adalah sebagai kelompok eksperimen dan siswa kelas V SD 

N Polosiri 01 sebagai kelompok kontrol. Selanjutnya kelompok eksperimen 

dalam penelitian ini akan mendapatkan perlakuan atau treatment berupa 

penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD sedangkan kelompok 

kontrol tidak mendapatkan perlakuan atau treatment dengan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD akan tetapi dengan metode 

pembelajaran konvensional. 

3.4  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

 3.4.1   Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang pencapaian pengajar 

dalam pemberian perlakuan atau treatment di dalam kelas. Sehingga dalam 

pelaksanaan pembelajaran benar-benar sesuai dengan kondisi dan proses 

yang diharapkan. Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran dengan 

menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

b. Test 

Data selanjutnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

IPS siswa. Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah mengadakan pretest pada masing-masing 

kelompok, memberikan perlakuan atau treatment pada kelompok 

eksperimen dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 
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STAD  dalam pembelajaran IPS, dan yang terakhir memberikan posttest 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

c. Angket 

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

motivasi belajar siswa dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Jadi angket dalam penelitian ini berfungsi untuk mengukur perbedaan 

motivasi belajar antara siswa dari kelompok eksperimen dengan siswa dari 

kelompok kontrol. 

3.4.2   Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.2.1 Instrumen Pengumpulan Data Penerapan Metode Pembelajaran 

Kooperatif tipe STAD 

Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi/pengamatan 

yang dilakukan pada saat pembelajaran. Observasi dilaksanakan untuk 

mengontrol proses pembelajaran agar sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan. 

1) Lembar Observasi Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

Sebelum instrumen observasi dibuat, terlebih dahulu dibuat kisi-kisinya. 

Konsep dasar penyusunan instrumen observasi dalam hal ini adalah 

prosedur pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan dalam penelitian ini 

yaitu metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
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a. Kisi-kisi Observasi 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Lembar Observasi Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

Variabel X Kegiatan Indikator No. Item 

 Pendahuluan - Melakukan apersepsi 
- Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
- Memberikan motivasi 

1,2 
3 
 

4 
Kegiatan Inti - Menyampaikan materi  

- Membagi siswa 
menjadi beberapa 
kelompok 

- Memberikan kuis 
individu  

- Menghitung skor 
perkembangan 
individu 

- Memberikan 
penghargaan untuk 
kelompok terbaik 

5 
6 
 
 

7 
 

8 
 
 

9 
 
 
 

Penutup - Menyimpulkan materi  10 
 

2) Item Observasi 

Item instrumen observasi disusun berdasarkan pada kisi-kisi lembar 

observasi yang telah dibuat. 

3.4.2.2 Instrumen Pengumpulan Data Variabel Motivasi Belajar 

Instrumen pengumpulan data selanjutnya yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan pemberian angket motivasi belajar pada saat 

sebelum dan sesudah siswa diberikan perlakuan atau treatment. Instrumen 

ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur perbedaan motivasi belajar 

siswa sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan maka 

instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu angket. Angket 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu angket 

yang pengisiannya memberikan tanda centang atau menyilang dari beberapa 

item. Angket ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang motivasi 
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belajar siswa ketika mengikuti pembelajaran IPS. Pembuatan angket 

motivasi belajar ini mengacu pada skala Likert. Di mana setiap pernyataan 

memiliki alternatif 4 pilihan yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan 

sangat tidak setuju.  Angket ini diadopsi dari skripsi Sinta Wijayanti 

“Hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar IPS pada siswa 

kelas VI SD Gugus Diponegoro Kecamatan Selomerto Kabupaten 

Wonosobo Semester I 2009/2010”. Di bawah ini adalah kisi-kisi dari angket 

motivasi belajar IPS. 

Tabel 3.2  

Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar IPS 

No Aspek Indikator No. 
Pernyataan 

Jumlah 

1. Perhatian   a. Minat siswa terhadap 
mata pelajaran IPS 
 

 2, 3, 4, 10, 
17 

5 

2. Relevan a.Mengetahui tujuan belajar 
 

1, 9 2 

3 Kepercayaan 
Diri 

a.Harapan untuk sukses 12, 25, 26 
 

3 

b.Kesuksesan karena usaha 5 1 
c.Ketekunan dalam 
mengerjakan tugas 

7, 15, 16, 23, 
24, 27 

6 

d.Keuletan dalam 
menghadapi tugas 

6, 8, 13, 20, 
28, 29 

6 

e.Percaya dengan 
kemampuan sendiri 

14, 18, 19 3 

4 Kepuasan  a.Kepuasan terhadap 
pembelajaran di sekolah 
 

11, 22 2 

Kepuasan terhadap sarana 
belajar di rumah 

30, 31 2 

Jumlah 31 
Skor tertinggi = 4 x jumlah pernyataan 

Skor terendah = 1 x jumlah pernyataan   

Kriteria Penilaian: 

• Rendah : 21 - 59 

• Sedang : 60 - 69 

• tinggi    : 70 – 84 
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3.4.2.3 Instrumen Pengumpulan Data Variabel Hasil Belajar 

Prosedur pembuatan tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Kisi-kisi Tes 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan soal tes yang digunakan dalam tes hasil belajar untuk mengetahui 

hasil belajar IPS siswa kelas V. Sebelum pembuatan instrumen tes, dibuat 

dulu kisi-kisi instrumen tes hasil belajar. 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Tes Hasil Belajar IPS 

        Materi Tokoh-tokoh Penting Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 
Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Bentuk 
Soal 

  No. 
Soal 

 
Menghargai 
peranan tokoh 
pejuang dan 
masyarakat 
dalam 
mempersiapkan 
dan 
mempertahankan 
kemerdekaan  
Indonesia. 

 

Menghargai 
jasa dan 
peranan tokoh 
perjuangan 
dalam mem-
proklamasikan 
kemerdekaan 
Indonesia.  
 

1. Menyebutkan 
cara 
menghargai 
jasa tokoh 
perjuangan 
dalam 
memproklama
sikan 
kemerdekaan 

2. Menyebutkan 
tokoh dalam 
memproklama
sikan 
kemerdekaan 

3. Menyebutkan 
jasa dan 
peranan tokoh 
dalam  
memproklama
sikan 
kemerdekaan 

 

Pilihan 
Ganda 

1, 2, 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
3, 5, 9 
14,17, 
18,19, 
20, 24, 
25  
6, 7, 8, 
10, 12, 
13, 15, 
21, 22, 
23 

Nilai per item   = 1  

Nilai tertinggi   =100 

Nilai terendah   = 0 
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Kriteria  

< 65  : tidak tuntas 

≥ 65  : tuntas 

Format penilaian : X 100    

1) Item Tes 

Item tes disusun berdasarkan kis-kisi tes yang telah dibuat. Skor yang 

dipakai adalah berdasarkan format penilaian. 

2) Uji Validitas dan  Relialibilitas Soal 

Uji persyaratan untuk variabel hasil belajar dilakukan untuk menguji 

instrumen soal tes. Setelah instrumen tes dikembangkan dari kisi-kisi dalam 

bentuk soal, maka dilakukan uji instrumen yaitu dengan cara: 

a) Uji Validitas 

Instrumen dapat dikatakan valid jika instrumen yang digunakan untuk 

mendapatkan data tersebut valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Uji validitas instrumen tes dapat dihitung dengan menggunakan bantuan  

SPSS version 17 for windows. Untuk melihat hasilnya apakah item soal itu 

valid atau tidak, dapat dilihat pada output hasil penghitungan. Berdasarkan 

kriteria yang dikemukakan oleh Azwar (Duwi Prayitno, 2010:), apabila item 

belum mencukupi dapat diturunkan batasnya menjadi 0,20. Jadi, bila nilai 

koefisien kurang dari 0,20 item soal tersebut tidak valid dan harus dibuang 

atau diganti yang baru. 

b) Uji Reliabilitas 
Setiap ada uji validitas pasti ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan 

untuk mengetahui konsistensi instrumen yang digunakan dapat diandalkan 

dan tetap konsisten jika digunakan untuk pengukuran ulang. Reliabilitas 

kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 

0,8 adalah baik. Reliabilitas suatu instrumen dapat dihitung menggunakan 

bantuan SPSS version 17 for windows. Untuk menguji reliabilitas instrumen 

seperti halnya menguji validitas, menggunakan hasil soal yang diujicobakan 

terlebih dahulu.  
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3) Taraf Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak 

terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak akan merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang tidak terlalu 

sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak bersemangat 

untuk mengerjakannya lagi karena sudah berada di luar jangkauannya. 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran (difficulty index). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 

sampai dengan 1,00. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran 

soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu 

sukar. Sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu mudah. 

Cara untuk mencari tingkat kesukaran soal ini dapat dilakukan dengan 

bantuan program SPSS version 17 for windows atau dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

I = Indeks kesukaran 

B = Banyak siswa yang menjawab dengan benar setiap butir soal 

N = Banyak siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan 

Berikui ini adalah kriteria taraf kesukaran suatu soal: 

0,00 < P ≤ 0.30 sukar  

0,30 < P ≤ 0,70 sedang  

0,70 < P ≤ 1,00 mudah 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1. Analisis Data Tahap Awal 

Sebelum subjek penelitian diberikan perlakuan, maka harus 

dianalisis terlebih dahulu hasil angket awal sebelum perlakuan dan hasil 

pretest. Analisis yang digunakan pada tahap awal penelitian ini adalah 

analisis deskriptif, uji normalitas, dan uji homogenitas. 
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Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui persentase angket 

motivasi belajar dan nilai tes hasil belajar yang diperoleh kedua kelompok 

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dari analisis deskriptif 

ini juga akan diketahui skor rata-rata angket motivasi belajar dan nilai rata-

rata hasil belajar dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

sebaran data yang akan dianalisis dan uji homogenitas untuk memastikan 

kelompok data berasal dari populasi yang homogen. Uji normalitas data 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriterianya adalah signifikansi 

hasil perhitungan lebih besar dari  0,05 berarti berdistribusi normal. Uji 

homogenitas menggunakan uji levene,  kriterianya adalah signifikansi untuk 

uji dua sisi hasil perhitungan lebih besar dari  0,05 berarti variansi pada tiap 

kelompok sama (homogen). Uji normalitas dan homogenitas dilakukan 

dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS version 17  for 

windows. 

3.5.2 Analisis Data Tahap Akhir 

Data hasil dari angket motivasi akhir setelah perlakuan dan posttest 

juga harus dianalisis. Analisis yang digunakan pada tahap akhir ini meliputi 

analisis deskriptif, uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis motivasi 

dan hasil belajar. 

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui persentase angket 

motivasi belajar akhir dan nilai posttest yang diperoleh kedua kelompok 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari analisis deskriptif ini juga 

akan diketahui skor rata-rata angket motivasi belajar akhir dan nilai rata-rata 

posttest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

sebaran data yang akan dianalisis dan uji homogenitas untuk memastikan 

kelompok data berasal dari populasi yang homogen. Uji normalitas data 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriterianya adalah signifikansi 

hasil perhitungan lebih besar dari  0,05 berarti berdistribusi normal. Uji 

homogenitas menggunakan uji levene,  kriterianya adalah signifikansi untuk 
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uji dua sisi hasil perhitungan lebih besar dari  0,05 berarti variansi pada tiap 

kelompok sama (homogen) Uji normalitas dan homogenitas dilakukan 

dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS version 17  for 

windows. 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan uji Independent Sample Test (t-test) dengan kaidah 

keputusan jika signifikansi > 0,05, maka memiliki varian yang sama. Jika 

signifikansi < 0,05 maka memiliki varian yang berbeda. Jika kedua data 

yang diuji memiliki varian yang sama maka menggunakan Equal Variance 

Assumed dan t-test for Equality of means pada sig (2-tailed), jika berbeda 

menggunakan Equal Variance not Assumed dan t-test for Equality of means 

pada sig(2-tailed). Penggunaan teknik statistik uji Independent Sample test 

dalam penelitian ini berdasarkan kepada kebutuhan dalam melakukan 

komparasi terhadap dua kelompok subyek penelitian ini. Tujuan uji 

Independent Sample Test adalah menguji signifikasi hasil penelitian yang 

berupa perbandingan dua rata-rata subyek penelitian dalam hal ini adalah 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Melalui uji Independent Sample Test dalam penelitian ini 

diharapkan dapat menemukan perbedaan motivasi dan hasil belajar IPS 

yang diajarkan dengan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD  

dibandingkan dengan yang diajarkan dengan metode pembelajaran 

konvensional. Uji Independent Sample Test ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada tingkat alpha 5%. Jika 

thitung  ≥ t tabel  dan sig  ≤  0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

3.6 Indikator Kinerja  

Dalam penelitian ini peneliti memberikan indikator kinerja yaitu : 

• Indikator motivasi belajar siswa: 75 % siswa kelas eksperimen 

mendapatkan skor angket motivasi ≥ 70 ( minimal kriteria tinggi). 

• Indikator hasil belajar siswa: 75% siswa dikelas eksperimen 

mendapatkan nilai posttest ≥ 65 (batas nilai tuntas). 

 

 


