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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

       Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat pengaruh, 

yang mengkaji dua variabel yaitu Model Cooperative Type Student Facilitator 

and Explaining (SFE) Berbantu Media Prezi sebagai variabel bebas (variabel 

X)  dan hasil belajar ekonomi sebagai variabel terikat (variabel Y). 

Rancangan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian Quasi Eksperimental untuk menguji coba Model Cooperative Type 

Student Facilitator and Explaining (SFE) Berbantu Media Prezi dalam 

pembelajaran Ekonomi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kemudian 

membandingkan hasil tersebut antara pembelajaran kelas eksperimen 

dengan pembelajaran kelas kontrol. Desain yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Non-Equivalen Group Design. Dalam desain ini terdapat dua kelas 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol yang tidak dipilih secara random. 

Dua kelompok yang ada akan diberi pretest kemudian diberi perlakuan dan 

yang terakhir diberi posttest untuk membandingkan kedua kelas tersebut. 

       Adapun bentuk  Quasi Experimental Design bentuk  Non-Equivalent 

Control Group Design menurut Sugiyono (2016:79) adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar  2. Non-Equivalent Control Group Design 

       O1 merupakan kelas eksperimen dan O3 merupakan kelas kontrol. 

Kemudian kedua kelas ini diberikan pre-test untuk mengetahui perbedaan 

O1 X O2 

O3  O4 
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awal hasil belajar kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Setelah itu akan 

dilaksanakan proses pembelajaran di kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. Kelas eksperimen menggunakan Model Cooperative Type Student 

Facilitator and Explaining (SFE) Berbantu Media Prezi. sedangkan kelas 

kontrol menggunakan metode yang berbeda. Di akhir penelitian akan 

dilakukan post-test untuk mengetahui pengaruh pada kelas eksperimen (O2) 

dan mengetahui hasil dari kelas kontrol (O4). Pengaruh penggunaan Model 

Cooperative Type Student Facilitator and Explaining (SFE) Berbantu Media 

Prezi terhadap hasil belajar Ekonomi adalah (O2-O1) – (O4- O3).  

       Proses pembelajaran dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tatap 

muka sebanyak 2 kali baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, 

dengan perincian waktu satu kali pertemuan untuk pre-test, dua kali 

pertemuan untuk menyampaikan materi dan penerapan Model Cooperative 

Type Student Facilitator and Explaining (SFE) Berbantu Media Prezi serta 

tahap evaluasi post-test. Bentuk soal yang digunakan pada tes evaluasi pre-

test dan post-test adalah bentuk pilihan ganda sebanyak 40 soal dengan 

alternatif 5 option (a,b,c d, dan e) yang akan dibagikan baik kepada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

       Hasil belajar yang diperoleh setelah dilakukan proses pembelajaran 

pada kelas sampel kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus regresi 

linier sederhana, selanjutnya data dianalisis kembali untuk menguji hipotesis. 

Dari hasil pengujian hipotesis tersebut maka  dapat dijadikan sebagai 

landasan untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian. 

 
B. Definisi Istilah Dan Definisi Operasional Variabel 

       Definisi istilah yaitu batasan istilah yang berhubungan dengan penelitian. 

Definisi istilah dalam penelitian ini yaitu Model Cooperative Type Student 



25 
 

Facilitator and Explaining (SFE) Berbantu Media Prezi adalah sebagai 

variabel bebas (X) dan hasil belajar sebagai variabel (Y) 

       Definisi operasional variabel penelitian adalah batasan atau spesifikasi 

dari variabel-variabel penelitian yang secara kongkrit berhubungan dengan 

reabilitas yang akan diukur. Adapun batasan atau definisi operasional yang 

akan diteliti adalah: 

1. Model Cooperative Type Student Facilitator and Explaining (SFE) 

       Model Cooperative Type Student Facilitator and Explaining (SFE) 

Berbantu Media Prezi merupakan pembelajaran yang memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk menjelaskan ide atau pendapat nya 

kepada peserta didik lain. 

       Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining (SFE) Berbantu Media Prezi, yaitu: 

7. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya 

dalam kehidupan sehari-hari; 

8. Menyampaikan garis besar cakupan materi melalui media bagan  

9. Peserta didik dibentuk menjadi 5 kelompok yang berisi 6-7 orang 

anggota. 

10. Guru menyajikan materi dengan berbantu Prezi menyajikan garis 

besar materi yang akan disampaikan. Peserta didik beserta kelompok 

menyimak penjelasan guru dengan melihat buku pelajaran ekonomi. 

11. Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi dengan kelompoknya 

untuk menentukan ide pokok dari materi yang dipelajari. 

12. Peserta didik dapat mengungkapkan hasil temuannya dengan cara 

menjelaskan isi bagan tentang materi yang telah dipelajari dan 

mengkomunikasikan hasil temuannya dengan kelompok sehingga 

pembelajaran lebih bermakna. 
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13. Guru memberikan kesempatan kepada  kelompok untuk 

mempresentasikan hasil temuannya kepada kelompok lain. 

14. Masing-masing kelompok bisa mengajukan tanggapan kepada 

kelompok yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya. 

15. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

16. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 
2. Hasil belajar  

       Hasil belajar (Y) adalah suatu perubahan tingkah laku dan pola 

berfikir masing-masing individu yang terjadi pada peserta didik setelah 

selesai melakukan aktivitas pembelajaran. Perubahan tingkah laku 

peserta didik dalam proses pembelajaran yang ditandai dengan 

perubahan dalam bidang kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik. 

Hasil belajar tersebut yaitu perubahan yang tampak dalam bidang kognitif 

yang didapat peserta didik dari mengerjakan soal yang berupa nilai yang 

dapat dilihat dari KKM Ekonomi di MAN 1 Metro yaitu ≥ 75. 

 
C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

       Populasi merupakan keseluruhan individu yang dijadikan 

pengamatan dan penelitian. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga 

obyek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar 

jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subyek/obyek.  

       Menurut Sugiyono (2016:80) menyatakan bahwa “Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempelajari 

kualitas dan kemudian ditarik kesimpulanya”. 
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       Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh peserta 

didik kelas X semester genap MAN 1 Metro Tahun Pelajaran 2019/2020 

yang terdiri dari 4 kelas, dengan jumlah 140 peserta didik dengan rincian 

sebagai berikut: 

 Tabel 2. Populasi 
  

No Kelas dan jurusan Jumlah Peserta Didik 

1 X IPS 1 34 

2 X IPS 2 34 

3 X IPS 3 34 

4 X IPS 4 27 

Jumlah 129 

 Sumber: Arsip MAN 1 Metro tahun 2019/2020 

2. Sampel 

       Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut 

Sugiyono (2016: 81) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik  

yang dimiliki oleh populasi tersebut, berdasarkan pendapat di atas penulis 

dapat menyimpulkan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi 

penelitian”. 

       Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan 

menggunakan Sampling Purposive. Menurut Sugiyono (2016:85) 

“Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

pertimbangan tertentu yaitu dengan melihat ketuntasan belajar dari hasil 

belajar MID semester yang dilakukan peserta didik ”. Sehingga kelas X 

IPS 2 yang berjumlah 34 peserta didik sebagai kelas control dan kelas X 

IPS 4 yang berjumlah 27 peserta didik sebagai kelas eksperimen. 

 
D. Instrumen Penelitian 

       Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk 

pengumpulan data. Instrumen ini dapat berupa kuesioner (daftar pertanyaan) 

formulir-formulir yang berkaitan dengan pencatatan data dan sebagainya. 
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Menurut Arikunto (2014:192), menyatakan bahwa “Instrumen penelitian 

adalah alat pada waktu penelitian menggunakan sesuatu metode. Instrumen 

penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam keseluruhan 

kegiatan penelitian”. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang 

terkumpul. Dalam penelitian ini peneliti mengggunakan soal pre test dan soal 

post test yang berjumlah 40 soal yang masing masing berjumlah 20 soal 

dengan tipe pilihan ganda yaitu a,b,c,d dan e yang diuji cobakan untuk 

mengetahui kelayakannya. 

1. Uji Validitas 

       Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan. Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari variable yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang 

dimaksud.  

       Validitas menurut Arikunto (2014: 211) adalah “Suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahaan suatu instrument”. 

Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu test atau instrument 

pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat 

tersebut menjalankan  ukurnya atau memberikan hasil ukur benar, dan 

yang menghasilkan data yang tidak respon dengan tujuan pengukuran 

dikatakan sebagai test yang memiliki validitas rendah.  

       Menurut Arikunto (2014: 211) menyatakan bahwa “Instrument 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan”. Validitas 



29 
 

tes ditentukan dengan menggunakan teknik kolerasi product moment (r)  

menurut Arikunto (2014: 213) dengan rumus sebagai berikut: 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑ 
 
 (∑  )+ * ∑   (∑  +

 

Keterangan: 

     = angka indeks korelasi product moment 

N = Jumlah peserta tes 

X = skor item soal 

Y = skor total 

                Item soal dapat dikatakan valid 

Tabel 3. Klasifikasi kriteria validitas 

Rentang Nilai     Kategori 

0,8-1,0 Sangat Tinggi 

0,6-0,79 Tinggi 

0,4-0,59 Cukup 

0,2-0,39 Rendah 

0,0-0,19 Sangat Rendah 

Sumber: Astute (2017: 102) 

       Kriteria pengujian validitas apabila rhitung > rtabel maka soal dapat 

dikatakan valid dengan rentang nilai     0,4 sebaliknya jika rhitung < rtabel 

maka soal dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

       Reliabilitas menyatakan sampai dimana ketelitian atau kecermatan 

mengukur apa yang diukur untuk mengetahui reliabilitas. Pengukuran 

reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus Spearman-Brown.  

Menurut Arikunto rumus Spearman-Brown (2014: 223), yaitu: 
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Keterangan: 

r 11    = reliabilitas instrument 

r 1/21/2  = rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua  

belahan instrument  

       Selanjutnya hasil yang diperoleh diintrepretasikan dengan kriteria 

penafsiran atau indeks, menurut Arikunto (2014: 319) yaitu: 

Tabel 4. Tabel interpretasi nilai r 

Kefesien Korelasi Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 Sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 Tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 Cukup 

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 Rendah 

Antara 0,00 sampai dengan 0,199 Sangat rendah 

   Sumber: Arikunto (2014: 319) 

3. Taraf  Kesukaran 

       Tingkat kesukaran ini merupakan persentase yang memperlihatkan 

tingkat kesukaran soal yang dibuat. Menganalisis tingkat kesukaran soal 

artinya mengkaji soal-soal mana yang tergolong mudah, sedang dan 

sukar. Menurut Arikunto (2013: 207) “Soal yang baik adalah soal yang 

tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar”. Suatu tes tidak boleh terlalu 

mudah, dan juga tidak boleh terlalu sukar. Indeks kesukaran tes hasil 

belajar prakarya dan kewirausahaan dihitung dengan menggunakan 

rumus difficult index. Menurut Arikunto (2013: 224) rumus difficult index 

adalah sebagai berikut: 

  
 

  
 

Keterangan :  
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P   = Indeks Kesukaran 

B   = banyaknya peserta didik yang menjawab benar 

JS = Jumlah seluruh peserta didik peserta tes 

Tabel 5. Klasifikasi Indeks Kesukaran  

Indeks  Kriteria 

0,00 ≤ P ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < P ≤ 0,70 
Sedang 

0,70 < P ≤ 1,00 
Mudah 

   Sumber: Arikunto (2013: 225) 

       Berdasarkan tabel 5. dapat di ketahui bahwa besarnya indeks 

kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,00. In deks kesukaran ini 

menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,00 

menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, sebaliknya indeks 1,00 

menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah.  

4. Daya Pembeda 

       Daya pembeda soal yaitu kemampuan suatu soal untuk 

membedakan kemampuan peserta didik. Daya pembeda soal dapat di 

hitung menggunakan rumus D menurut Arikunto (2013: 228) adalah 

sebagai berikut: 

   
  

  
 

  

  
         

Dimana:  

     = Indeks Deskriminasi 

    = Banyaknya peserta didik kelompok atas yang menjawab soal benar 

   = Banyaknya peserta didik kelompok bawah yang menjawab soal 

benar 

   = Banyaknya peserta didik kelompok atas 

   = Banyaknya peserta didik kelompok bawah 
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  = Proporsi peserta didik kelompok atas yang menjawab benar (ingat, P 

sebagai indeks kesukaran 

  = Proporsi peserta didik kelompok bawah yang menjawab benar 

Tabel 6. Klasifikasi Daya Pembeda 

  Daya pembeda Keterangan 

D : 0,00 – 0,20 Jelek 

D : 0,20 – 0,40 Cukup 

D : 0,40 – 0,70 Baik 

D : 0,70 – 1,00 Baik sekali 

D : Negatif Di hilangkan 

Sumber: Arikunto (2013: 232) 

Berdasarkan tabel 6. tersebut diketahui bahwa indeks diskriminasi 

(daya pembeda) sama halnya dengan indeks kesukaran yaitu berkisar 

antar 0,00 sampai 1,00. Hanya bedanya, indeks kesukaran tidak 

mengenal tanda negatif (-), tetapi pada indeks diskriminasi ada tanda 

negatif. Butir-butir soal yang baik adalah butir soal yang mempunyai 

indeks diskriminasi 0,40 sampai dengan 0,70. 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

       Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber, dan berbagai cara. Setiap peneliti memerlukan data sehingga 

peneliti harus menggunakan metode pengumpulan data yang tepat supaya 

kegiatan penelitian yang dilakukan berhasil sesuai dengan data yang 

terkumpul dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara teori maupun 

sesuai kenyataan dilapangan. Dalam penelitian metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data adalah : 

1. Observasi 

       Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi 

kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera. Menurut Sutrisno Hadi dalam 
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Sugiyono (2016: 145) mengemukakan bahwa “Observasi merupakan 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis”. Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, proses 

kerja, gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

       Metode ini dilkukan pada saat sebelum dan akan melakukan 

program penelitian di MAN 1 Metro. Pelaksanaan observasi oleh peneliti 

dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti, mengenai proses 

pembelajaran di kelas dengan melihat kegiatan pembelajaran di kelas 

yang dijadikan sebagai bahan laporan penelitian. Selain itu, peneliti juga 

mencatat model pembelajaran apa yang digunakan oleh guru dan 

melihat hasil evaluasi pembelajaran peserta didik di kelas. 

2. Wawancara 

       Wawancara merupakan salah satu tehnik yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan informasi dari guru mata pelajaran. Wawancara 

dilakukan dengan pengajuan pertanyaan kepada guru, sehinggga 

informasi yag diperoleh langsung dari narasumber pertama. 

Menurut Sugiyono (2016: 137): 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalah yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 
mengetahui  hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 
respondennya sedikit. 

 
       Pelaksanaan metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara 

langsung kepada guru mata pelajaran Ekonomi di MAN 1 Metro tahun 

pelajaran 2019/2020. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan 

data tentang model pembelajaran di MAN 1 Metro. 

3. Dokumentasi 
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       Metode yang digunakan oleh peneliti selanjutnya adalah metode 

dokumentasi. Dokumen adalah sebuah tulisan ataupun gambar yang 

memuat informasi. Menurut Arikunto (2014: 231) metode dokumentasi 

adalah ”Metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

dan sebagainya”. 

       Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melihat arsip yang 

tersedia di lokasi penelitian, arsip itu dapat berupa catatan, transkip nilai, 

data sekolah, dan lain-lain. Dalam pengumpulan data melalui 

dokumentasi penulis akan mengungkapkan data sebagai pelengkap 

bahan laporan penelitian melalui arsip-arsip khususnya yang berkaitan 

dengan sejarah berdirinya MAN 1 Metro, jumlah staf, jumlah guru, jumlah 

peserta didik dan keadaan sekolah tahun pelajaran 2019/2020.  

  
4. Test  

       Test merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan seseorang. Menurut Arikunto (2014: 193), menyatakan 

bahwa tes adalah “Serentetan pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok”. 

       Test yang digunakan pada penelitian ini ialah bentuk tes tertulis. 

Sebelumnya, dalam uji soal instrumen tes disusun sebanyak 60 soal  dan 

setelah divalidasi masing masing pretest dan post test menjadi 40 soal 

dengan tipe pilihan ganda yaitu, a, b, c, d dan e. Selanjutnya instrumen 

soal diberikan pada kelas uji coba untuk mengetahui tingkat kevalidan, 

tingkat reabel, taraf kesukaran, dan daya beda. Soal yang memenuhi 

kriteria pada uji instrumen selanjutnya digunakan pada kelas eksperimen 
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dan kelas kontrol dibagi dalam soal pre-test dan soal post-test. Soal pre-

test yang memenuhi kriteria uji diberikan kepada seluruh peserta didik 

yang menjadi sampel dalam penelitian sebagai tes awal bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik sebelum pembelajaran dan soal 

post-test yang memenuhi kritra uji diberikan kepada seluruh peserta didik 

sebagai tes akhir dalam penelitian yang diberikan pada kelas eksperimen 

serta kelas kontrol.  

       Teknik tes ini nantinya akan digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi dengan menggunakan 

Model Cooperative Type Student Facilitator and Explaining (SFE) 

Berbantu Media Prezi pada kelas eksperimen yang telah ditentukan 

sebelumnya. Instrument soal yang digunakan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan, dan butir 

butirnya disesuaikan dengan indikator dalam penyusunan Rancangan 

Proses Pembelajaran (RPP). 

  
F. Teknik Analisis Data 

       Data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif (berupa nilai angka) dari 

hasil belajar peserta didik yang telah diberi perlakuan menggunakan Model 

Cooperative Type Student Facilitator and Explaining (SFE) Berbantu Media 

Prezi dari masing-masing sampel. Dalam penelitian ini yang akan digunakan 

dalam menganalisis data tersebut adalah meliputi uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji hipotesis. 

1. Uji Normalitas 

       Uji normalitas sampel bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berasal dari sampel yang berdistribusi normal. Setelah data 

tentang hasil belajar peserta didik didapatkan, maka akan diuji 
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kenormalannya dari data tersebut. Uji normalitas digunakan untuk 

menguji kenormalan data. Langkah-langkah uji normalitas dilakukan  

sebagai berikut : 

a. Rumus Hipotesis : 

H0 : Sampel diambil dari populasi berdistribusi normal 

H1: Sampel diambil dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

b. Rumus Statistik Chi Kuadrat Usman (2017: 278) 

    
  ∑

(     )
 

  

 

   

 

Keterangan: 

     = Chi Kuadrat 

     = Frekuensi  yang diobservasi 

     = Frekuensi yang diharapkan 

       Untuk menentukan atau mencari Oi (frekuensi pengamatan) dan Ei 

(frekuensi yang diharapkan), menggunakan langkah sebagai berikut : 

1) Membuat daftar distribusi frekuensi 

a) Menentukan rentang (R) = Data terbesar - data terkecil. 

b) Menentukan kelas interval (K) = 1 + 3,3 log n. 

c) Menentukan panjang kelas interval (P)  
 

 
 

2) Membuat daftar distribusi frekuensi harapan (Ei) dan frekuensi 

pengamatan (Oi) 

       Data tersebut kemudian dimasukkan ke rumus statistik Chi-

kuadrat Usman (2017: 279) sebagai berikut : 

    
  ∑

(     )
 

  

 

   

 



37 
 

c. Kriteria Uji 

Tolak H0 jika:     
    (   )(   )

  

Dimana  (   )(   )
  diperoleh dari daftar H. 

Keterangan:  

α = taraf signifikan 

k = banyak kelas interval. 

2. Uji Homogenitas  

       Jika sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, maka 

selanjutnya akan diuji kesamaan dua varians (uji homogenitas) menurut 

Usman (2017: 134) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Rumus Hipotesis 

H0:
2

1 = 
2

2  (kedua populasi memiliki varian yang sama) 

H1 = 
2

1 
2

2  (kedua populasi tidak memiliki varian yang sama) 

b. Rumus s tatistik yang digunakan: 

      
                

                
 

c. Taraf signifikansi (α) = 10% dan 2% 

d. Hitung Ftabel dengan rumus: 

Ftabel = F1/2α (dk varians terbesar – 1, dk varians terkecil – 1) 

 

e. Kriteria Uji Ho yaitu: 

Jika:            , maka Ho diterima (homogen)  

Jika:            , maka Ho ditolak 

 
3. Uji Hipotesis 

       Uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh penggunaan Model 

Cooperative Type Student Facilitator and Explaining (SFE) Berbantu 
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Media  Prezi terhadap hasil belajar ekonomi, maka digunakan rumus 

regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2016: 188)  yaitu sebagai 

berikut: 

bXaY '  

Keterangan :  

Y’ : Subjek dalam variabel terikat yang diprediksi 

a     : Harga Y bila X = 0 (harga konstanta) 

b : Koefisien regresi 

X : Subjek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu 

       Rumus untuk menghitung nilai a dan b adalah: 

a =

 
 




22

2

)(.

))(())((

XXn

XYXXY
 

b= 
  
  





22.

.

XXn

YXXYn
 

       Selanjutnya untuk menghitung nilai-nilai 
2X dan 

2Y menggunakan 

rumus: 

 





n

X
XX

2

22  

 





n

Y
YY

2

22

 

Keterangan : 

X2  = variabel bebas 

Y2  =variabe terikat 

n    = jumlah yang diuji 

       Kemudian untuk menguji apakah ada pengaruh penggunaan Model 

Cooperative Type Student Facilitator and Explaining (SFE) Berbantu 
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Media Prezi terhadap hasil belajar maka dibuktikan dengan menggunakan 

rumus t-hitung: 

bS

b
t   

Dimana
2

2

X

S
S e

b 
 

Sedangkan 

2

. 222

2





 

n

XbY
Se

 

 
       Setelah diketahui nilai t-hitung, maka langkah selanjutnya 

menganalisis t-tabel, jika t-hitung lebih besar dari pada t-tabel berarti 

hipotesisnya diterima. Apabila t-hitung lebih kecil dari pada t-tabel berarti 

hipotesisnya ditolak. 
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