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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan penelitian yang sistematis 

dengan menggunakan analisis data secara statistik dan berupa angka-

angka. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti suatu populasi dan 

sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel secara acak, 

mengumpulkan data dengan instrumen penilitian, serta analisis data yang 

diperoleh bersifat statis untuk mengukur atau menguji hipotesis tertentu 

(Sugiyono, 2015, hlm. 14). 

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sudah sejak 

lama digunakan. Sugiyono (2015, hlm.14) mengatakan bahwa: 

Penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan dengan cara 

random, pengumpulan data dan analisis data bersifat kuantitatif 

atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode eksperimen adalah metode yang peneliti gunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel independen (perlakuan) terhadap 

variabel dependen (hasil) dalam sebuah kondisi yang dikendalikan 

(Sugiyono, 2014, hlm. 160). 

Menurut Arikunto dalam Taniredja dan Mustafidah (2014, hlm. 53) 

penelitian eksperimen adalah jenis penelitian kuantatif yang sangat kuat 

dalam mengukur hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja 
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ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau 

menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu, eksperimen selalu 

dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat suatu perlakuan. 

Peneliti menggunakan metode eksperimen untuk mengetahui sebab 

akibat dari penggunaan media komik sains terhadap pemahaman siswa 

dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Penggunaan media komik sains 

merupakan perlakuan yang diterapkan terhadap kelas eksperimen untuk 

mencari tahu pengaruh penggunaan media tersebut dalam pembelajaran 

IPA. 

Menurut Sugiyono (2015, hlm. 108) untuk mencari seberapa besar 

pengaruh metode mengajar kontekstual terhadap kecepatan pemahaman 

siswa, maka harus membandingkan pemahaman siswa sebelum 

menggunakan metode dan sesudah menggunakan metode atau dengan cara 

membandingkan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 

C. Desain Penelitian 

Peneliti menggunakan Desain Kuasi Eksperimen (Quasi 

Eksperiment Design) yang mempunyai sebuah kelompok kontrol, namun 

tidak sepenuhnya mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan penelitian eksperimen (Sugiyono, 2014, hlm. 168). Bentuk 

desain yang digunakan adalah Nonequivalent Kontrol Group Design 

dengan penjabaran seperti berikut: 

Tabel 3.1 

Desain nonequivalent Conrol Group 

Kelas Pretest Treatment Post test 

Eksperimen O1 Xp O2 

Kontrol O3 - O4 

Sumber :Sugiyono (2015, hlm.116) 

Keterangan : 

O1 . O3  = Pre-test 
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O2 . O4  = Post-test 

Xp  = Perlakuan 

 Peneliti mencari pengaruh penggunaan media komik sains terhadap 

pemahaman siswa dengan rancangan pretest-postest non equivalent. O1 

dan O3 adalah kondisi pemahaman siswa terhadap materi sains sebelum 

diberikan perlakuan. Sedangkan O2 dan O4 adalah hasil pemahaman siswa 

terhadap materi setelah menggunakan media komik sains dalam belajar di 

kelas. Sehingga, pengaruh media komik terhadap pemahaman materi siswa 

adalah (O2 - O1) - (O4 - O3).  

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara membandingkan 

pembelajaran dengan menggunakan media yang berbeda. Pada kelas 

eksperimen dilaksanakan pembelajaran IPA dengan menggunakan media 

komik sains, sedangkan pada kelas kontrol dilaksanakan pembelajaran IPA 

dengan media flash card. Setiap siswa di kelas diberikan pre-test sebelum 

eksperimen dan post-test setelah eksperimen. 

 

D. Partisipan 

Penelitian dilaksanakan di SDN Kuranji yang berlokasi di Kecamatan 

Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten. Partisipan yang terlibat dalam 

penelitian ini berjumlah 54 siswa. Subjek penelitian yaitu peserta didik 

kelas III dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. Berada pada rentang usia peserta didik SD yakni 9-11tahun. 

2. Tercatat secara resmi sebagai siswa SDN Kuranji. 

Melihat kondisi siswa-siswi yang sesuai dengan karakteristik 

partisipan serta terdapat kelas paralel yang dapat digunakan sebagai kelas 

kontrol dan eksperimen dalam penelitian. Maka siswa-siswi kelas III SDN 

Kuranji telah memenuhi syarat sebagai partisipan. 
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E. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan objek penelitian 

(Mustafidah & Taniredja, 2014, hlm. 33). Liberty (2014, hlm. 5) 

mengatakan bahwa sekumpulan objek yang dijadikan sebagai bahan 

penelitian (penelaahan) dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama 

merupakan populasi.  

Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari populasi, atau 

kelompok kecil yang diamati (Taniredja & Mustafidah, 2014, hlm. 34). 

Dapat dikatakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi sehingga sampel yang diambil 

dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili). 

Menurut Bungin (Taniredja dan Mustafidah, 2014, hlm. 34) salah 

satu syarat agar sampel yang digunakan dapat representatif adalah dengan 

menggunakan teknik sampling yang tepat. Menurut Sugiyono (2012, hlm. 

62) Teknik sampling adalah teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel pada penelitian, terdapat dua kelompok teknik sampling yaitu 

Probability Sampling dan Nonprobability Sampling. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas III SDN 

Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang yang berjumlah 54 orang. 

Terdiri dari 27 orang di kelas III A dan 27 orang di kelas III B. 

Sampel yang dipilih oleh peneliti adalah siswa-siswi kelas III A 

yang berjumlah 27 orang sebagai kelas eksperimen dan siswa-siswi kelas 

III B yang berjumlah 27 orang sebagai kelas kontrol. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik Sampling Jenuh. Sampling Jenuh adalah teknik 

pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel (Sugiyono, 2012, hlm. 62). 
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F. Instrumen Penelitian 

Data memiliki kedudukan yang tinggi dalam penelitian, oleh sebab 

itu penggunaan instrumen yang baik sangat mempengaruhi baik tidaknya 

sebuah data, maka instrumen penelitian haruslah valid dan reliabel 

(Taniredja dan Mustafidah, 2014, hlm. 41). Instrumen adalah alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian. Instrumen  

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan 

menggunakan tes.  

Tes biasa digunakan untuk mengukur atau menilai hasil belajar siswa. 

Sudjino dalam Taniredja dan Mustafidah (2014, hlm. 49) mengungkapkan 

bahwa: 

Tes merupakan cara yang dilakukan atau prosedur yang 

ditempuh dalam pengukuran dan penilaian dalam bidang 

pendidikan, berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas 

yang berupa pertanyaan-pertanyaan, atau perintah-perintah yang 

harus dikerjakan oleh testee, sehingga dapat menghasilkan nilai 

yang merupakan prestasi atau tingkah laku teste; nilai tersebut 

dapat dibandingkan dengan nilai-nilai testee yang lainnya, atau 

dibandingkan dengan standar tertentu. 

 

Dalam penelitian ini, instrumen tes yang digunakan oleh penulis 

terdiri pre-test dan post-test. Pre-test dilakukan pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol untuk mengukur kemampuan awal 

masing-masing kelompok dan diberikan sebelum pembelajaran dimulai. 

Sedangkan post-test diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

setelah perlakuan, post-test diberikan untuk mengukur peningkatan 

kemampuan pemahaman siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Pemahaman siswa dalam pembelajaran diukur dengan menggunakan 

tes hasil belajar. Tes hasil belajar tersebut peneliti gunakan untuk 

mengumpulkan data terkait pemahaman siswa sebelum diberikan 

perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Tes pada umumnya digunakan 

dalam penilaian dan mengukur hasil dari belajar, terutama pada hasil 
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belajar ranah kognitif yang berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran 

sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Tes dapat pula mengukur 

atau menilai hasil belajar ranah afektif dan psikomotor. (Sudjana, 2011, 

hlm. 35) 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian 

ini adalah dengan menggunakan tes. Tes dilakukan sebelum (pretest) dan 

sesudah (postest) perlakuan dan diberikan kepada kedua kelompok baik 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Waktu pelaksanaan 

disesuaikan dengan jadwal pada masing-masing kelas. 

 

H. Uji Instrumen 

Sebuah instrumen yang baik haruslah memenuhi persyaratan yang 

penting yaitu valid dan reliabel. Instrumen soal yang digunakan dalam 

penelitian contohnya seperti tes, angket atau yang lainnya, harus diuji coba 

terlebih dahulu. Agar dapat diketahui validitas dan reliabilitasnya. 

(Taniredja & Mustafidah, 2014, hlm. 41) 

1. Validitas 

Arikunto (Taniredja & Mustafidah, 2014, hlm. 42) mengatakan 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau keshahihan suatu instrumen.  Sebuah instrumen dapat 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. 

Validitas dapat dibedakan antara (a) validitas isi, (b) validitas 

bangun pengertian, (c) validitas ramalan dan (d) validitas kesamaan. 

Dua validitas pertama dapat dibuat penyusunan tes tanpa pengujian 

statistika. Sedangkan validitas kesamaan dan ramalan dilakukan 

pengujian statistika melalui uji korelasi. 
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Arikunto (Taniredja& Mustafidah, 2014, hlm 134) untuk menguji 

validitas instrumen penelitian digunakan korelasi product moment atau 

metode Pearson, dengan rumus: 

 

 

(Mustafidah & Taniredja, hlm. 134) 

Keterangan : 

rxy = koefision korelasi antara x dan y 

N = jumlah subjek 

x = jumlah total skor x 

y = jumlah skor y 

y
2 

= jumlah dari kuadrat y 

x
2 

= jumlah dari kuadrat x 

 

Tabel 3.2 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 -0,20 Tidak ada validitas 

0,21 -0,40 Validitas rendah 

0,41 -0,60 Validitas cukup 

0,61 -0,80 Validitas tinggi 

0,81 -1,00 Validitas sangat tinggi 

Sumber : Mustafidah & Taniredja (2011, hlm.135) 

2. Uji Reliabilitas 

Sudjana (Taniredja & Mustafidah, 2014, hlm 135) 

mengatakan reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau 

keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Seperti 

halnya yang dikatakan oleh Farnady & Evelyn (1982, hlm 246) 

“reliability is a statistic concepts. Second, measurement of 

reliability is an important part of research process”.  Reliabilitas 

adalah proses penting dalam statistik, dengan reliabilitas kita dapat 
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mengukur apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian tepat 

atau tidak.  

Pengujian reliabilitas yang digunakan oleh peneliti adalah 

dengan teknik Alfa Cronbach. Teknik pengujian tersebut 

digunakan apabila jenis data yang digunakan berupa data interval 

atau essay. 

Rumus mengukur reliabilitas Alfa Cronbach sebagai 

berikut :
 

 

(Sugiyono, 2012, hlm. 365) 

Keterangan: 

K  = mean kuadrat antara subjek 

  = mean kuadrat kesalahan 

  
= varians total 

  Instrumen yang digunakan dalam penelitian harus reliabel 

artinya instrumen tersebut bersifat ajeg dalam menilai apa yang 

dinilainya maka setiap instrumen harus terlebih dahulu dicek atau 

diuji keajegannya. Hasil uji reliabilitas dapat disimpulkan melalui 

tabel interpretasi koefisien reliabilitas di bawah ini: 

Tabel 3.3 

Koefisien Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas  Interpretasi 

 ≤ 0,20 Reliabilitas sangat rendah 

0,20 <  ≤ 0,40 Reliabilitas rendah 

0,40 < ≤ 0,60 Reliabilitas sedang 

≤ 0,80 Reliabilitas tinggi 

≤ 1,00 Reliabilitas sangat tinggi 

Sumber: Arikunto, 2010, hlm. 221 
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3. Daya Pembeda 

Daya pembeda digunakan untuk mengkaji butir-butir soal 

dengan tujuan untuk mengetahui kesanggupan soal dalam 

membedakan siswa yang tergolong mampu (tinggi prestasinya) 

dengan siswa yang tergolong kurang atau lemah prestasinya 

(Sudjana, 2011, hlm. 141). Artinya jika tes diberikan kepada anak 

yang mampu maka prestasinya akan tergolong tinggi; dan bila 

diberikan kepada anak yang tidak mampu maka hasilnya akan 

rendah. 

Tes dikatakan tidak memiliki daya pembeda jika diberikan 

atau diujikan kepada anak anak yang berprestasi hasilnya rendah, 

tetapi ketika diujikan kepada anak yang lemah, hasilnya tinggi. 

Rumus yang biasa digunakan dalam menganalisa daya pembeda 

adalah dengan menggunakan tabel atau kriteria dari Rose dan 

Stanley (Sudjana, 2011, hlm. 141). 

Daya Pembeda = SR- ST 

 

Keterangan : 

ST = Jumlah siswa yang menjawab salah dari kelompok tinggi 

SR = Jumlah siswa yang menjawab salah dari kelompok rendah 

Tabel 3.4 

Interpretasi Daya Pembeda 

 

Koefisien Korelasi Kriteria 

DP ≤ 0,00 Sangat Jelek 

0.00 – 0.19 Jelek 

0.20 – 0.39 Cukup 

0.40 – 0.69 Baik 

0.70 – 1.00 Sangat Baik 

Sumber: Arikunto, 2010, hlm.218 
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4. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal dilihat dari kesanggupan atau 

kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut 

guru sebagai pembuat soal, ada beberapa pertimbangan dalam 

membuat soal seperti dalam menentukan proporsi jumlah soal 

kategori rendah, sedang dan sukar (Sudjana, 2011, hlm. 135). 

Nana Sudjana (2014, hlm. 136) mengatakan bahwa 

perbandingan soal antara kategori mudah, sedang, dan sukar bisa 

dibuat 3:4:3, artinya 30% kategori mudah, 40% kategori sedang, 

dan 30% kategori sukar atau dengan perbandingan 3:5:2. 

Cara melakukan analisis untuk menentukan tingkat 

kesukaran soal adalah dengan menggunakan rumus: 

 

 

Keterangan: 

I  = indeks kesulitan untuk setiap butir soal 

B = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N = banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal 

yang dimaksudkan 

Makin kecil indeks yang diperoleh, makin sulit soal 

tersebut. Sebaliknya, semakin besar indeks yang diperoleh, makin 

mudah soal tersebut. 

Tabel 3.5 

Indeks Kesukaran 

 

No Interval Koefisien Kategori Soal 

1 0 – 0,30 Kategori sukar 

2 0,31 – 0,70 Kategori sedang 

3 0,71-1,00 Kategori rendah 

 Sumber: Nana Sudjana (2011, hlm. 137) 
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 Penentuan kriteria soal berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut (Sudjana, 2011, hlm. 136): 

1. Abilitas dapat diukur berdasarkan pertanyaan. Misalnya aspek 

pengetahuan dan pemahaman termasuk kategori rendah, aspek 

penerapan dan analisis termasuk kategori sedang, aspek 

sintesis dan evaluasi termasuk kategori sukar. 

2. Sifat materi yang diujikan atau ditanyakan. Misalnya fakta 

(mudah), konsep dan prinsip (sedang), dan hukum serta 

generalisasi (sukar). 

3. Isi bahan yang ditanyakan sesuai dengan bidang keilmuannya. 

4. Bentuk soal, misalnya tes pilihan uraian, tes objektif. 

I. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Ketiga tahap tersebut meliputi sebagai 

berikut: 

1. Tahap Perencanaan Penelitian 

a) Peneliti menentukan permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian. 

b) Mencari teori pendukung dan merumuskan masalah penelitian. 

c) Membuat RPP penelitian, menentukan dan menyusun instrumen 

yang digunakan saat penelitian. 

d) Mengurusi surat perizinan serta administrasi lainnya untuk 

melakukan penelitian di sekolah dasar. 

e) Melakukan observasi ke sekolah sebagai tempat penelitian dan 

menentukan kelas yang akan dijadikan sampel penelitian. 

f) Melakukan uji coba instrumen penelitian pada kelas lain yang 

sederajat selain kelas penelitian 
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2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a) Memberikan pretest kepada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

untuk mengetahui data awal. 

b) Memberikan perlakuan kepada kelas eksperimen dengan 

menggunakan media komik sains dan menggunakan media flash 

card pada kelas kontrol. 

c) Setelah memberikan perlakuan selanjutnya memberikan postest 

kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai data akhir 

penelitian. 

d) Mengumpulkan data dari hasil instrument. 

 

3. Tahap Akhir 

a) Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian yang kemudian 

dibuat pembahasannya. Langkah-langkah dalam mengolah data 

sebagai berikut: 

1) Memberikan skor pada tes. 

2) Menganalisis skor mentah menjadi nilai. 

3) Menghitung nilai minimum, nilai maksimum, dan rata-rata 

4) Menganalisis n-gain : 

5) Klasifikasikan  n-gain pada Tabel 3.6 

 

 

Tabel 3.6 

Interpretasi Gain Ternormalisasi 

 

Gain Klasifikasi 

g > 0,7 Gain tinggi 

0,3 < g ≤ 0,7 Gain sedang 

g ≤ 0,3 Gain rendah 

 

b) Menarik kesimpulan penelitian. 
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J. Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas apabila dihitung secara manual menggunakan rumus Chi 

Kuadrat. 

Penggunaan metode chi kuadrat adalah untuk mengadakan 

pendekatan dari pengujian normalitas data dengan chi kuadrat 

dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk 

dari data yang telah terkumpul (B) dengan kurva normal baku/standar 

(A), (Sugiyono, 2012, hlm 79). Dalam penelitian ini perhitungan akan 

dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 16 for windows. 

Uji normalitas apabila dihitung secara manual menggunakan rumus 

Chi Kuadrat, yaitu sebagai berikut (Riduwan, hlm. 190): 

 

Keterangan: 

= frekuensi yang diamati 

= frekuensi yang diharapkan 

 = banyak kelas 

= (k-3), derajat kebebasan (k= banyak kelas) 

akan dibandingkan dengan  dengan  adalah taraf 

signifikan 0,01. Kaidah keputusan Riduwan (2006, hlm. 191): 

a. Jika,    , maka distribusi data Tidak Normal. 

b. Jika, ≤  , maka distribusi Normal. 
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Apabila menggunakan program software SPSS, statistik uji 

normalitas yang dilakukan menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan 

menggunakan kaidah nilai: 

a. Jika nilai Sig, ≥ 0,05, maka distribusi data Normal. 

b. Jika nilai Sig, ≤ 0,05, distribusi data Tidak Normal. 

Apabila telah melakukan uji normalitas dan mempeoleh data 

berdistribusi normal, maka setelah itu melakukan uji homogenitas. 

 

2. Uji Homogenitas Variansi 

Uji homogenitas variansi digunakan untuk mengetahui apakah 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang 

homogen. 

Apabila menghitung secara manual, uji homogenitas variansi ini 

membandingkan varian terbesar dengan varian terkecil menggunakan 

tabel F sebagai berikut (Riduwan, 2006, hlm. 184): 

 

Keterangan: 

 = varian terbesar. 

= varian terkecil. 

Setelah mendapatkan nilai  , kemudian bandingkan antara 

 dan  dengan  : n-1 (untuk varian terbesar) 

dan   : n-1 (untuk varian terkecil). Kriteria pengujian 

(Riduwan, 2006, hlm 186): 

a. Jika:  , maka tidak homogen. 

b. Jika: ≤ , maka homogen. 
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Apabila menggunakan program software SPSS, statistik uji 

normalitas yang dilakukan menggunakan Levene’s Test dengan 

menggunakan kaidah nilai: 

a. Jika nilai Sig, ≥ 0,05, maka data Homogen 

b. Jika nilai Sig, ≤ 0,05, maka data Tidak Homogen. 

 

3. Uji Hipotesis 

Setelah data dikatakan berdistribusi normal dan bervarian yang 

sama, maka selanjutnya yaitu melakukan uji hipotesis parametic 

statistic dengan menggunakan Uji-t Dua Sampel. Namun jika salah 

satu data tidak berdistribusi normal dan tidak memiliki varian yang 

sama, maka selanjutnya pengujian hipotesis menggunakan uji hipotesis 

statistic non parametic dengan menggunakan The Mann Whitney Test. 

a. Uji Tes Dua Sampel 

Tujuan uji-t pada penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui 

perbedaan kemampuan siswa kelas eksperimen dan kontrol 

sebelum dilakukan perlakuan; 2) untuk mengetahui perbedaan 

kemampuan pemahaman anak di kelas eksperimen dan control  

sebelum dan sesudah proses pembelajaran dengan 

menggunakan media komik sains; 3) untuk mengetahui 

kemampuan pemahaman siswa di kelas eksperimen sebelum 

dan sesudah pembelajaran dengan media komik sains. Data 

yang digunakan adalah data pretest dari kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, serta data posttest kelas eksperimen dan kontrol.  

Jika perhitungan dilakukan secara manual, rumus yang 

digunakan yaitu t-test sample related (Riduwan, 2006, hlm. 

213): 

 



41 
 

 
Destika Yusiana Faradilla, 2016 

PENGARUH MEDIA KOMIK SAINS TERHADAP PEMAHAMAN SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA KONSEP 
ENERGI GERAK SISWA KELAS III (PENELITIAN KUASI EKSPERIMEN DI KELAS III SDN KURANJI 
KECAMATAN TAKTAKAN TAHUN AJARAN 2015/2016) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Keterangan: 

 = Rata-rata sampel ke-1 

= Rata-rata sampel ke-2 

= Nilai korelasi X1 dengan X2 

= Standar deviasi sampel ke-1 

= Varians sampel ke-1 

 = Varians sampel ke-2 

= Standar deviasi sampel ke-2 

= Jumlah sampel 

Perhitungan uji dua rata-rata pada aplikasi SPSS 

menggunakan Compare means Independent Independen 

Sample Test, dengan melihat hasil Equal Variance Assumsed.  

Apabila perhitungan uji-t menggunakan SPSS maka kriteria 

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

1) Jika signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka ditolak 

2) Jika signifikasi lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima. 

 

b. The Man- Whitney Test 

Digunakan untuk menguji rata-rata dari dua sampel 

berukuran tidak sama, dikembangkan oleh H.B Mann dan D.R 

Whitney (Liberty, 2014, hlm. 88). Data yang digunakan pada 

pengujian The Mann Whitney Test adalah data Gain kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan aplikasi software SPSS 16 untuk menghitung 

statistik, mencari apakah terdapat perbedaan pemahaman siswa. 

Apabila dilakukan secara manual menggunakan rumus 

(Liberty, 2014, hlm. 89): 
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Keterangan: 

U  = U statistik 

E(U) = Nilai harapan (mean) 

  = Standar deviasi 

Dengan kriteria, H0 diterima jika Zhit ≤ Ztab dan H0 ditolak 

jika Zhit Ztab Ftabel kemudian bandingkan. Jika perhitungan 

menggunakan SPSS maka kriteria pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

1) Jika Asymp Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 maka 

ditolak. 

2) Jika Asymp Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka 

diterima. 

 


