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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, 

karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Arikunto (2006:12) yang mengemukakan penelitian kuantitatif 

adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menguakan angka, 

mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 

penampilan hasilnya.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

Pre-Experimental. Dalam metode ini tidak adanya variabel kontrol (kelas 

kontrol)  dan tidak dipilih secara random. Sugiyono (2009:109), 

mengatakan bahwa karena masih terdapat variabel luar yang ikut 

berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen, maka hasil 

eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata 

dipengaruhi oleh variabel independen.          

3.2  Desain Penelitian 

 Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah One 

Group Pretest-Posttest. Desain ini mempunyai paradigma bahwa terdapat 

suatu kelompok diberi treatment / perlakuan dan selanjutnya di observasi 

hasilnya, akan tetapi sebelum diberi perlakuan terdapat pretest untuk 

mengetahui kondisi awal. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat lebih 

akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi 

perlakuan. Oleh karena itu, dalam desain ini dilakukan dua kali observasi, 

yaitu sebelum eksperimen yang disebut pretest (O1) dan setelah 

eksperimen yang disebut posttest (O2). 
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Gambar 3.1  

One Group Pretest-Posttest Design 

3.3 Populasi dan Sampel 

Sugiono (2005), mengatakan “Populasi adalah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa SMK Medika 

Com Bandung. Pertimbangan peneliti mengambil sekolah tersebut sebagai 

populasi karena SMK tersebut memiliki akreditasi yang amat baik dan 

telah bekerjasama dengan berbagai perusahaan swasta baik dalam negeri 

maupun asing. 

Ramadhani (2014), menyatakan “Sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan memiliki karakteristik yang ada pada populasi tersebut”. 

Pengambilan sampel menggunakan Non Probability Sampling dengan 

teknik purposive sampling. Sugiono (2012), purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam 

penelitian ini adalah Siswa XI RPL-A SMK Medika Com Bandung. 

Pertimbangan peneliti menggunakan kelas tersebut sebagai sampel 

penelitian adalah rekomendasi dari guru mata pelajaran Pemrograman 

Web di sekolah tersebut, karena kelas ini cukup representative jika dilihat 

dari kemampuan siswa dibandingkan kelas lainnya.  

3.4 Prosedur Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan secara garis besar terdiri dari tiga tahap, 

yaitu tahap pra penelitian, tahap penelitian dan tahap pasca penelitian. 

Tiga tahapan tersebut dikembangkan lagi sehingga lebih rinci seperti 

berikut ini : 

O1   X   O2 
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Telaah Kompetensi Mata 

Pelajaran Pemrograman SMK 

Observasi Awal ke Sekolah yang Akan 

Dijadikan Lokasi Penelitian 

Perumusan Masalah 
Studi Literatur tentang Multimedia Game 

Adventure dan Model Explicit Instruction 

Pembuatan RPP 

Pembuatan Instrumen Tes : Tes Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa 

Pembuatan Media -> 

Judgment : 

Uji Validitas Isi dan Validitas Konstruk Instrumen Tes, Media 

Uji Coba : 

Instrumen Test (Validitas, Reliabilitas, Daya Pembeda, Tingkat Kesukaran) dan Media 

Penentuan Sampel 

Kelas Penelitian : 

Penerapan Multimedia Game Adventure 

menggunakan Model Explicit Instruction 

Tes Akhir 

Tes Peningkatan Pemahaman Konsep 

Pengolahan Data 

Kelas Penelitian 

Tes Awal  

Tes Peningkatan Pemahaman Konsep 

Analisis Data dan Hasil 

Temuan Penelitian 

Kesimpulan 

Pengolahan Data 

Perbaikan 

Gambar 3.2  Prosedur Penelitian 

Analisis Kebutuhan 

Desain Multimedia 

Produksi Multimedia 
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3.4.1 Penjelasan Prosedur Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan terlebih dahulu 

telaah kompetensi mata pelajaran pemrograman web di SMK dan juga 

melakukan observasi awal ke sekolah yang akan dijadikan lokasi 

penelitian sebagai data awal yang nantinya dijadikan sebagai perumusan 

masalah. Kemudian setelah itu peneliti melakukan :  

1) Studi Literatur 

Kegiatan pendahuluan yang bertujuan untuk mengumpulkan data, 

informasi dan teori yang dapat membantu penelitian, sumber yang 

digunakan yaitu buku, jurnal dan penelitian-penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

2) Studi Lapangan 

Kegiatan pendahuluan yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang 

ada di lapangan secara langsung. Kegiatan ini dilakukan dengan 

langsung melakukan penelitian awal terhadap masalah yang ada. 

3) Pembuatan RPP 

Kegiatan pembuatan RPP  mengacu pada silabus mata pelajaran yang 

sesuai ada di SMK  berdasarkan kelas dan semester yang akan di buat 

di RPP tersebut 

4) Pembuatan Instrumen Soal 

Pembuatan instrumen soal mengacu pada indikator kemampuan 

pemahaman konsep. 

5) Pembuatan Multimedia 

Pada tahap pengembangan produk, peneliti mulai melakukan 

pembuatan multimedia game adventure.  Metode yang digunakan 

dalam pembuatan multimedia ini adalah menggunakan model 
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pengembangan multimedia pembelajaran diadaptasi dari Borg & Gall, 

Dick & Carey, dan Ariesto Hadi Sutopo (dalam Maulani) , yaitu : 

a. Tahap Analisis  

Pada tahap awal pengembangan multimedia ini, pengembang 

multimedia menentukan sasaran pengguna multimedia dan 

menganalisis kebutuhan pengguna multimedia.  

b. Desain Multimedia  

Pada tahap desain, pengembang multimedia menentukan tujuan 

yang dicapai dari pengembangan multimedia, menentukan materi 

ajar yang digunakan, membuat diagram alir (flowchart) 

multimedia, membuat papan cerita (storyboard) multimedia, dan 

merancang penyampaian materi yang disesuaikan dengan model 

pembelajaran explicit instruction  

c. Produksi Multimedia  

Pada tahap produksi multimedia, pengembang multimedia mulai 

mengembangkan multimedia sesuai dengan desain yang telah 

dibuat.  

d. Validasi Ahli  

Pada tahap validasi ahli, multimedia yang telah dikembangkan 

diujicobakan pada ahli multimedia agar sesuai dengan sasaran dan 

tujuan pengembangan multimedia. 

e. Revisi  

Pada tahap revisi, pengembang multimedia melakukan perbaikan 

multimedia berdasarkan rekomendasi hasil ahli multimedia pada 

tahap validasi ahli. Revisi yang dilakukan dapat berupa perbaikan 

pada tahap desain pembelajaran dan atau perbaikan pada tahap 

produksi multimedia. Siklus ini terus berulang sampai tidak 

terdapat lagi revisi dari ahli multimedia. 

f. Uji Coba Produk  

Pada tahap ini, multimedia yang dikembangkan diujicobakan pada 

pengguna. 
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Setelah media dinyatakan layak dan sesuai maka langkah selanjutnya 

peneliti menentukan sampel untuk dijadikan kelas penelitian, disini 

peneliti hanya menggunakan satu kelas saja sebagai kelas penelitian. 

Kemudian diberikan tes awal sebagai pretest berupa tes pemahaman 

konsep yang nantinya setelah dilakukan tes awal kemudian dilakukan 

treatment atau penerapan multimedia game adventure dengan 

menggunakan model explicit instruction untuk meningkatkan pemahaman 

konsep siswa. Dan diakhiri dengan tes akhir berupa posttest untuk 

mengetahui peningkatan pemahaman konsep siswa. Setelah semua data di 

ambil kemudian diolah, maka data dianalisis sesuai dengan hasil temuan 

penelitian, analisis dan hasil temuan penelitian dilakukan untuk 

mengetahui secara pasti kelebihan dan kelemahan multimedia yang telah 

dikembangkan dengan cara menganalisis keberhasilan sebagai multimedia 

game adventure dengan menggunakan model explicit instruction untuk 

meningkatkan pemahaman konsep siswa serta respons yang diberikan 

siswa setelah menggunakan multimedia tersebut. Keberhasilan diperoleh 

dari analisis peningkatan pretest dan posttest. Respons siswa diperoleh dari 

hasil penyebaran angket dengan penilaian skala Likert setelah 

pembelajaran berakhir. 

Jika semua tahap telah dilalui, disusunlah semua laporan tersebut menjadi 

satu buah kesatuan berupa laporan akhir pembuatan multimedia dan 

kemampuan berpikir komputasi berupa dokumentasi dan Laporan akhir 

Penelitian. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian instrumen 

adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu (seperti alat yang 

dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optil, dan kimia), 

perkakas, sarana penelitian (berupa seperangkat tes dan sebagainya) untuk 

mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Arikunto (2014) 

mengatakan, “Instrumen merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan 
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oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah dilakukan”. 

3.5.1 Instrumen Studi Lapangan 

Instrumen studi lapangan menggunakan wawancara dan 

angket. Wawancara dilakukan kepada guru terhadap mata pelajaran 

pemrograman web dan kepada siswa RPL untuk mengetahui 

kesulitan dalam pembelajaran pemrograman web. Berikut acuan / 

indikator pertanyaan yang diajukan kepada guru mata pelajaran :  

1. Kegiatan belajar mengajar 

2. Materi pembelajaran tentang pemrograman web 

3. Kurikulum yang digunakan 

4. Metode pembelajaran yang digunakan serta kendala yang 

dialami dan respon siswa terhadap metode tersebut 

5. Media pembelajaran yang digunakan 

Berikut indikator pertanyaan yang diajukan kepada siswa RPL  

1. Materi yang sulit dikuasai dalam pemrograman web 

2. Keefektifan media pembelajaran yang digunakan oleh guru 

 Angket digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa 

terhadap multimedia yang digunakan, sedangkan wawancara untuk 

mendapatkan permasalahan selama proses pembelajaran dalam 

mata pelajaran pemrograman web. 

3.5.2 Instrumen Tes (Tes Kemampuan Pemahaman) 

Tes ini diberikan setelah mempelajari setiap materi dalam 

multimedia berbasis game adventure. Tujuan dari tes ini adalah 

untuk mengukur kemampuan mahasiswa terhadap materi tersebut. 

Tes kemampuan pemahaman dikembangkan berdasarkan indikator 

pada pokok bahasan sesuai pada silabus yang ada. Sebelum 

digunakan, instrumen tes ini diujicobakan terlebih dahulu untuk 
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mengetahui tingkat validitas, reabilitas, daya pembeda dan indeks 

kesukaran masing-masing butir soal yang menentukan kualitas tes 

kemampuan pemahaman ini. Sehingga, dari hasil tersebut dapat 

diketahui apakah tes kemampuan pemahaman yang telah dibuat 

layak digunakan dalam penelitian atau tidak. Berikut kisi-kisi / 

indikator instrument tes :  

1. Memahami konsep domain dan hosting 

2. Memahami prinsip pemilihan domain dan hosting 

3. Meggunakan aplikasi cpanel 

3.5.3 Instrumen Validasi Ahli Media 

Instrumen angket digunakan untuk proses oleh para ahli terhadap 

media yang telah dikembangkan atau disebut juga dengan istilah 

expert judgement. Validasi tersebut dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan media berdasarkan aspek-aspek penilaian tertentu 

sebagai validasi terhadap media yang telah dikembangkan untuk 

selanjutnya diterapkan di lapangan. Berikut kisi-kisi instrumen 

validasi ahli media: 

Penilaian Media Multimedia Pembelajaran Berdasarkan 

Learning Object Review Instrument (LORI)  

Tabel 3.1 Aspek Penilaian Ahli Media Terhadap 

Multimedia 

No Indikator 

Interaction Usability 

 Komunikatif 

 Kreatif dalam ide 

 Sederhana 

 Bahasa visual dan audio yang harmonis 

 Pencitraan objek  
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 Pemilihan warna 

 Tipografi 

 Layout 

 Unsur visual bergerak 

 Navigasi 

 Unsur audio 

Accesbility 

 Aksesbilitas 

Reusability 

 Usabilitas 

 Reusable 

Standards Compliance 

 Efektif dan efisien 

 Reliable 

 Ketepatan memilih jenis aplikasi 

 Kemampuan 

 

3.5.4 Instrumen Penilaian Siswa 

Instrumen validasi penilaian siswa menggunakan skala 

sikap likert. Jawaban dari skala likert ini seperti sangat setuju, 

setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Angket ini diberikan 

kepada responden setelah menggunakan multimedia berbasis game 

adventure untuk mengetahui bagaimana penilaian dan tantangan 

responden terhadap game tersebut. 

 Aspek-aspek game yang dinilai dalam angket ini meliputi 

tata letak tombol dalam game, tampilan game, dan interaksi game. 

Selain itu melalui angket ini juga dikumpulkan data mengenai 

tanggapan siswa setelah menggunakan game. 
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Berikut kisi-kisi instrumen validasi ahli media: 

Tabel 3.2 Aspek Penilaian Siswa Terhadap Multimedia 

No Aspek Indikator 

Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

 

Usable 
Multimedia mudah digunakan 

 Multimedia nyaman digunakan 

 

Reliable 
Multimedia tidak mudah macet 

 Selama digunakan tidak ada error 

 Kompatibilitas 
Dapat diinstalasi/dijalankan di komputer 

lain 

Aspek Pembelajaran 

 

Interaktivitas 

Respon multimedia mudah dipahami 

 Multimedia merespon segala yang 

diperintahkan pengguna 

 

Motivasi 

Memberikan semangat belajar 

 Menambah pengetahuan & pemahaman 

konsep 

 

Kesesuaian bidang 

studi 

Materi sesuai dengan bahan pelajaran 

pemrograman web 

 
Pertanyaan atau soal – soal sesuai dengan 

materi 

Aspek Komunikasi Visual 

 

Visual 

Tampilan dan komposisi warna multimedia 

menarik 

 Penjelasan materi berupa unsur visual 

 

Layout 

Tampilan menu – menu multimedia 

menarik 

 Menu – menu diposisikan dengan tepat 

 

3.5.5 Instrumen Peningkatan Pemahaman Konsep 

Instrumen ini berupa instrumen tes, yaitu alat pengumpul 

informasi mengenai pemahaman konsep terhadap materi yang 

disediakan berupa pertanyaan atau kumpulan pertanyaan yang 
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digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman konsep 

materi setiap pengguna. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

data kuantitatif. Analisis data secara kuantitatif dilakukan dengan 

menganalisis data hasil penelitian expert judgement dan siswa sebagai 

pengguna produk. Hasil pengolahan data kemudian dianalisis untuk 

mendapatkan penilaian terhadap produk dari aspek pembelajaran dan 

rekayasa perangkat lunak. Kemudian data kuantitatif juga diperoleh dari 

hasil kuisioner validasi serta angket uji coba terbatas diproses dengan 

menggunakan statistika deskripsi, meliputi teknik-teknik perhitungan 

statistika deskriptif serta data pada tabel. 

3.6.1 Analisis Data Instrumen Studi Lapangan 

Teknik analisis data instrumen studi lapangan dilakukan 

dengan merumuskan hasil data yang diperoleh melalui 

kuisioner/angket dan observasi. Hartati (dalam Sulaeman, 2012) 

menjelaskan bahwa untuk mengukur data angket digunakan rumus 

sebagai berikut: 

   𝑃 =
𝑓

𝑛
𝑥 100% 

Keterangan: 

P=Angka presentase, 

f= frekuensi jawaban, 

n= banyaknya responden. 

3.6.2 Analisis Data Tes (Tes Kemampuan Pemahaman) 

a. Validitas Instrumen 

Untuk menguji validitas digunakan rumus korelasi Product 

Moment sebagai berikut: 
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𝑟𝑥𝑦  =  
𝑁∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑁∑𝑋2 – (∑𝑋)2}{𝑁∑𝑌2 – (∑𝑌)2}
 

 

Keterangan : 

rxy = keterangan korelasi yang dicari 

N  = banyaknya pengguna yang mengikuti tes 

X  = skor item tes;   Y = skor responden 

 

b. Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus yang 

ditemukan oleh Kuder dan Richardson yaitu KR20: 

𝑟𝑖 =  (
𝑘

𝑘 − 1
) (

𝑆𝑡
2 −  ∑𝑃𝑖𝑄𝑖

𝑆𝑡
2 ) 

Keterangan : 

ri = reliabilitas instrumen 

k = jumlah item (soal) dalam instrument 

pi = proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item i 

qi = 1- pi 

St
2 

= variansi soal 

c. Indeks Kesukaran 

Untuk menguji indeks kesukaran soal digunakan rumus : 

𝑃 =  (
𝐵

𝐽𝑆
) 

Kerangan : 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya pengguna yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh peserta tes 

 

d. Daya Pembeda 

Daya pembeda dihitung menggunakan rumus : 
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𝐷 =  
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 

 

Keterangan : 

D = indeks deskriminasi (daya pembeda) 

BA = jumlah peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan 

benar 

BB = jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu 

dengan benar 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

3.6.3 Analisis Data Validasi Ahli Media 

Sugiyono (dalam Sulaeman, 2012) menjelaskan bahwa 

perhitungan rating scale ditentukan dengan rumus berikut: 

   𝑃 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑥 100% 

Keterangan: 

P= angka presentase, 

Skor ideal= skor tertinggi tiap butir x jumlah responden x jumlah 

butir 

 

Sehingga diketahui presentase dari kriteria yang ditetapkan. 

Selanjutnya data secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai 

berikut : 

 

 

 

Tidak Baik     Kurang Baik Baik  Sangat Baik 

Gambar 3.3 Interval Kategori Hasil Validasi Ahli 

0 25 10

0 

50 75 
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Data penelitian yang bersifat kualitatif seperti komentar dan 

saran dijadikan dasar dalam merevisi multimedia game adventure 

dengan model explicit instruction.  

3.6.4 Analisis Data Instrumen Penilaian Siswa 

Instrumen tanggapan siswa berbentuk angket memiliki 

empat pilihan jawaban yaitu 1 = Sangat Kurang, 2 = Kurang, 3 = 

Cukup, 4 = Baik, 5 = Baik Sekali. Langkah-langkah dalam 

menganalisis data instrumen tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran menggunakan multimedia adalah sebagai berikut 

(Sugiyono, 2014, hal. 135) : 

a. Pilihan Jawaban Diberi Skor 

- Baik Sekali  5 

- Baik   4 

- Cukup   3 

- Kurang  2 

- Sangat Kurang  1 

b. Menghitung Jumlah Skor Kriterium 

Skor kriterium merupakan skor bila setiap butir mendapat 

skor tertinggi. 

Skor kriterium = Skor Tertinggi x Jumlah Butir x Jumlah Responden 

c. Menghitung Jumlah Skor Hasil Pengumpulan Data 

Jumlah skor hasil pengumpulan data merupakan skor yang 

diperoleh dari responden, ditabulasikan ke dalam tabel 

kemudian dihitung jumlah keseluruhan skor. 

d. Menentukan Presentase Skor Kategori Data 

Presentase kategori dapat dicari dengan rumus berikut : 

p = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚
 x 100%  
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Sehinga diketahui presentase dari kriteria yang ditetapkan. 

Selanjutnya data secara keseluruhan dapat dibuat kategori 

sebagai berikut : 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

Tidak Baik     Kurang Baik Baik  Sangat Baik 

Gambar 3.4 Interval Kategori Hasil Angket Siswa 

3.6.5 Analisis Data Peningkatan Pemahaman Konsep 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang telah 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Apabila data yang 

dihasilkan berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan uji 

homogenitas. Namun apabila data yang dihasilkan tidak 

berdistribusi normal maka dilakukan uji statistik non parametrik. 

Rumus untuk pengujian normalitas data menggunakan Chi Kuadrat 

sebagai berikut (Sugiyono, 2014, hal. 241) : 

𝑋ℎ
2 =  ∑

(𝑓𝑜 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ

𝑘

𝑖=1
 

 

Keterangan : 

𝑋ℎ
2 = Chi Kuadrat 

f0 = Frekuensi data yang nyata 

fh  = Frekuensi yang diharapkan 

 

0 25 10

0 

50 75 
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Langkah – langkah normalitas data dengan Chi Kuadrat adalah 

sebagai berikut (Sugiyono, 2014, hal. 241-243) 

 

1) Menentukan jumlah kelas interval (K) dengan rumus 

K = 1+ 3,3 log n 

Dimana n adalah jumlah siswa 

2) Menentukan panjang kelas interval dengan rumus: 

P = 
𝑅

𝐾
 = 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
 ; R = Skor Maksimum – Skor Terendah 

3) Menghitung rata – rata dan standar deviasi dari data yang akan 

diuji normalitasnya. 

4) Untuk menghitung nilai rata-rata (mean)  dari gain digunakan 

persamaan: 

�̅� =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

5) Sedangkan untuk menghitung besarnya standar deviasi dari gain 

digunakan persamaan 

S = √
∑(�̅�𝑖−�̅�)2

(𝑛−1)
 

 

Keterangan: 

�̅� = niai rata-rata gain 

�̅�i = nilai gain yang diperoleh siswa 

N = jumlah siswa 

S = standar deviasi 

6) Menentukan nilai baku z dengan menggunakan persamaan 

Z = 
𝑏𝑘−�̅�

𝑆
 ; bk = batas kelas 

7) Mencari frekuensi observasi (Oi) dengan menghitung banyaknya 

respon yang termasuk pada interval yang telah ditentukan 

8) Mencari frekuensi harapan Ei 
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Ei = n x I 

9) Mencari harga Chi-Kuadrat (x
2
) dengan menggunakan 

persamaan: 

 

∑(𝑂𝑖 −  𝐸𝑖)2

𝑘

𝑖=1

 

Keterangan : 

𝑥 2
 hitung = chi kuadrat hasil perhitungan 

Oi = frekuensi observasi 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

10) Membandingkan harga 𝑥 2
 hitung dengan 𝑥 2

 tabel 

Jika 𝑥 2
 hitung < 𝑥 2

 tabel , maka data berdistribudi normal, 

sedangkan 

Jika 𝑥 2
 hitung > 𝑥 2

 tabel, maka data tidak berdistribusi normal 

11) Setelah dilakukan uji normalitas, jika diketahui datanya 

berdistribusi normal maka kita gunakan uji statistik parametrik. 

b. Uji homogenitas 

Pengujian homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

kedua kelompok eksperimen memiliki varians yang homogen. 

Pengujian homogen menggunakan uji Barlett dengan rumus 

sebagai berikut  

X
2
 = (ln 10) {B - ∑dk log s

2
}  

Harga X selanjutnya dibandingkan dengan harga X tabel. Bila 

harga X hitung lebih kecil dari X tabel maka varian data homogen. 

c. Uji Perbedaan Rerata 

Setelah data berdistribusi normal dan homogen maka 

selanjutnya dilakukan pengujian rerata nilai siswa. Uji rerata nilai 

ini menggunakan analisis varian satu jalur (one way anova). 

𝑥 2
  = 
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Langkah – langkah untuk menggunakan one way anova adalah 

sebagai berikut (Sugiyono, 2014, hal. 279) 

1) Menghitung jumalh kuadrat total 

JKtot = ∑Xtot
2
 - 

 (∑Xtot)2

𝑁
 

2) Menghitung jumlah kuadrat antar kelompok  

JKant = 
(∑𝑋1)

2

𝑛1
 + 

(∑𝑋2)
2

𝑛2
 + 

(∑𝑋𝑚)
2

𝑛𝑚
 - 

(∑𝑋𝑡𝑜𝑡)
2

𝑁
 

3) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompol 

JKdal = JKtot - JKant 

4) Menhitung rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok 

MKant = 
𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡

𝑚−1
 

5) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok 

MKdal = 
JKdal

N−m
 

6) Menghitung harga F 

Fh = 
MKant

MKdal
 

Harga F hitung dibandingkan dengan harga F tabel dengan dk 

pembilang m-1 dan penyebut N-m. Apabila harga F hitung < F 

tabel maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata 

nilai siswa kelompok atas, tengah, dan bawah. 

Perumusan hipotesanya adalah sebagai berikut 

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata nilai 

kelompok atas, nilai kelompok tengah dan nilai kelompok bawah. 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata niai 

kelompok atas, nilai kelompok tengah dan nilai kelompok bawah 

Selanjutnya dilakukan uji Tukey-Kramer untuk 

membandingkan nilai antara dua kelompok. Uji Tukey Kramer 

untuk membandingkan dengan membandingkan beda mean dengan 

beda kritik. 

Menurut (Purwanto, 2011, p. 156) menjelaskan bahwa beda 

mean merupakan selisih rata-rata pasangan kelompok yang 
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dibandingkan, sedangkan beda kritik mempunyai rumus sebagai 

berikut : 

BK = SR √𝑅𝐽𝐾 (𝐷𝐾)(
1

2𝑛𝑗
+  

1

2𝑛𝑘
)  

 

 

Keterangan : 

BK  = Beda kritik 

SR  = Harga studentized range 

RJK(DK) = Rata-taya jumlah kuadrat dalam kelompok 

nj  = Jumlah sampel kelompok 1 

nk  = Jumlah sampel kelompok 2 

d. Analisis Indeks Gain 

Analisis indeks gain digunakan untuk mengetahui hasil dari 

nilai pretest  dan nilai postest. Perhitungan indeks gain akan 

digunakan persamaan berikut 

<g> = 
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒−𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒−𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
 

Klasifikasi indeks gain dapat dijabarkan sebagai berikut : 

 

Tabel 0.3 Klasifikasi Kriteria Gain 

Indeks Gain Kriteria 

<g> ≥ 0,7 Tinggi 

0,7 > <g> ≥ 0,3 Sedang 

<g> < 0,3 Rendah 

 


