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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ada tidaknya perbedaan pengaruh yang signifikan
antara metode pembelajaran kooperatif tipe TSTS dan metode Ceramah terhadap hasil belajar
PKn pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Pabelan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang
semester ganjil tahun ajaran 2012/2013. Penelitian inimerupakan penelitian eksperimen, dengan
desain penelitian Postest Only Control Design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa
kelas X SMAN 1 Pabelan, yang terdiri dari lima kelas. Adapun sampel dalam penelitian ini
kelas X-2 sebagai kelas eksperimen dan kelas X-1 sebagai kelas kontrol.Teknik yang digunakan
dalam mengumpulkan data adalah tes. Hasil Uji validitas dan reliabilitas instrumen tes dari 45
soal yang diuji terdapat 37 soal yang valid dan 8 soal yang tidak valid sedangkan hasil uji
reliabilitas sebesar 0,855. Teknik analisis data menggunakan uji Independent Samples T-test
yang dilakukan dengan tahapan yaitu; Uji prasyarat analisis (Uji Normalitas dan Uji
homogenitas) dan Uji hipotesis dengan bantuan program SPSS for window version 18. Hasil
Uji normalitas berdasarkan uji Kolmorgorov-Smirnov menunjukkan bahwa distribusi nilai
sampel pada kelas eksperimen dan kontrol berasal dari populasi yang normal.Pada taraf
signifikansi kelas kontrol adalah 0,81, pada kelas eksperimen taraf signifikansinya 0,70. Uji
homogenitas dengan Levene Statistic pada kelas eksperimen dan kontrol taraf signifikansinya
adalah 0,622 menunjukkan bahwa varians kelas eksperimen dan kontrol adalah homogen.
Nilai rata-rata teshasil belajar pada kelas eksperimen (80,24) dan kelas kontrol (76,24) yang
mempunyai selisih rata-rata 4 poin. Nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan
dengan nilai rata-rata kelas kontrol. Hasil analisis uji hipotesis dengan uji Independent Sample
T-Test menunjukkan bahwa dalam pengujian statistik uji T (T

tcs|
) ,pada taraf signifikansi 5%, df

40, dan Ttabel = 1
,684 diperoleh T

hitung
= -2

,131 sehingga -1,684 < -2,131 < 1,
684. Hal ini

menunjukkan H0ditolak dan Hÿiterima, yang berarti ada perbedaan pengaruh yang signifikan
antarametode pembelajaran kooperatif tipe TSTS dan metode Ceramah terhadap hasil belajar
siswa pada mata pelajaran PKn.
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PENDAHULUAN

Paradigma lama yang muncul dalam
proses pembelajaran adalah guru memberikan
pengetahuan kepada siswa dan siswa hanya
menerima pengetahuan dari guru. Menurut Lie

(Made, 2011) dalam proses pembelajaran ini
guru mengajar dengan menggunakan metode
ceramah dan mengharapkan siswa duduk,

diam, dengar, catat dan hafal. Hampir dalam
segala keadaan metode ini dianggap cara yang
paling baik bagi seorang pendidik untuk
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