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A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah quasi 

eksperimental (eksperimen semu). Pada penelitian kuasi eksperimen ini siswa 

tidak dikelompokkan secara acak, tetapi peneliti menerima keadaan siswa 

seadanya (Russefendi, 2005, hlm. 52). Hal ini disebabkan pengelompokkan 

kelompok baru di lapangan sering tidak memungkinkan. 

Penelitian dengan metode quasi eksperimental ini dilakukan untuk 

menguji pengaruh multimedia berbasis adventure game dengan model 

Creative Problem Solving terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

siswa dalam pembelajaran Pemrograman Web.  

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Nonequivalent Control Group Design. Sugiyono (2014, hlm. 116) 

menyatakan bahwa desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control 

group design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kontrol 

tidak dipilih secara random. Penelitian ini dilakukan pada dua kelas yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen akan diterapkan 

pembelajaran menggunakan multimedia pembelajaran berbasis adventure 

game yang akan diterapkan ke dalam model pembelajaran Creative Problem 

Solving sedangkan kelas kontrol diperlakukan menggunakan media 

konvensional dengan menggunakan model pembelajaran Creative Problem 

Solving. Kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol akan diberikan 

pretest terlebih dahulu, kemudian diberikan perlakuan yang berbeda dan pada 

tahap akhir akan diberi posttest. Desain penelitian dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

O3 O4 

 O2 X O1 
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 (Sugiyono, 2014, hlm. 116) 

Gambar 3. 1. Nonequivalent Control Group Design 

Keterangan: 

 O1  =   Pretest untuk kelas eksperimen 

 O3  =   Pretest untuk kelas kontrol 

 O2  =   Posttest untuk kelas eksperimen 

 O4  =   Posttest untuk kelas kontrol 

 X  =  Perlakuan berupa penggunaan multimedia pembelajaran 

berbasis adventure game dengan  menggunakan model 

pembelajaran Creative Problem Solving 

 Y =   Perlakuan berupa penggunaan media konvensional dengan 

menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Dalam penelitian ini, dibutuhkan sekumpulan orang untuk ikut 

terlibat di dalamnya. Menurut Supangat (2007, hlm. 3), “Populasi adalah 

sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian 

(penelaahan) dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama” 

Sugiyono (2014, hlm. 117) mengatakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa di salah satu SMK Negeri di Kota Bandung tahun 

ajaran 2016-2017. 

2. Sampel 

Penarikan sampel dilakukan dengan teknik non probability 

sampling dengan jenis purposive sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel dengan pertimbangan bahwa sampel yang dipilih telah sesuai 

dengan masalah yang diangkat peneliti. Teknik ini cocok digunakan 

karena jumlah sampel yang diambil hanya pada siswa kelas X Program 

Teknik Komputer Jaringan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini 
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yaitu siswa kelas X TKJ 1 yang berjumlah 30 orang dijadikan kelas 

eksperimen, sedangkan siswa kelas X TKJ 2 yang berjumlah 30 orang 

dijadikan kelas kontrol.  

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. Berikut merupakan 

skema dan penjelasan dari masing-masing tahapan: 
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Gambar 3. 2. Tahapan Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahapan awal yang bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi yang relevan mengenai masalah dan tujuan 

yang akan diteliti. Data yang diperoleh pada tahap ini menentukan 

keperluan yang dibutuhkan dalam pengembangan multimedia dan 

pembuatan instrumen penelitian dengan melibatkan tujuan pembelajaran, 

peserta didik, guru dan lingkungan.  

Dalam tahap ini pengumpulan data dilakukan melalui studi 

lapangan dan studi pustaka. Adapun penjelasan dari kedua studi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan untuk memperoleh 

informasi pendukung penelitian berdasarkan teori yang mendukung 

dikarenakan penelitian ini berhubungan dengan pembelajaran maka 

dari itu digunakan kurikulum terbaru pada tingkat SMK agar tujuan 

dan materi pembelajaran dalam multimedia pembelajaran berbasis 

game ini sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilaksanakan untuk mengetahui tanggapan 

pengguna terhadap multimedia pembelajaran berbasis game yang akan 

dikembangkan, dengan menggunakan angket survey lapangan dan 

wawancara yang diberikan pada guru, sehingga diharapkan dapat 

mengetahui kebutuhan di lapangan. 

2. Tahap Pengembangan 

Data yang diperoleh dari tahap persiapan akan digunakan dalam 

tahap pengembangan sebagai bahan untuk mengetahui kebutuhan apa 

yang diperlukan dalam membuat rancangan pengembangan multimedia. 

Tahap ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu; perancangan instrumen; 
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serta perancangan dilanjutkan dengan pengembangan multimedia berbasis 

game. 

 

 

a. Perancangan instrumen 

Tujuan dalam bagian ini adalah menentukan instrumen yang 

akan digunakan saat penelitian, selain itu tahap ini juga menentukan 

bagaimana bentuk pembelajaran dengan multimedia yang akan 

diterapkan (RPP) dan menentukan soal tes yang akan digunakan. Pada 

bagian ini data yang dikumpulkan pada tahap persiapan sangat 

berpengaruh. 

Sebelum instrumen tes ini digunakan, dilakukan pengujian 

instrumen terlebih dahulu untuk mengetahui validitas dan reabilitas 

instrumen tersebut. Pengujian Validitas konstrak (Costruct Validity) 

menggunakan pendapat dari dua orang ahli. Kemudian diteruskan 

dengan uji coba instrumen ke lapangan. 

b. Perancangan multimedia berbasis game 

Tujuan dalam tahap ini adalah membuat desain dari 

multimedia dan pengembangan multimedia berbasis game. Dalam 

bagian ini akan dibuat flowchart dan storyboard. Apabila flowchart 

dan storyboard telah dibuat dikatakan layak maka dilanjutkan dengan 

pengembangan multimedia game. 

c. Pengembangan multimedia berbasis game 

Tahap pengembangan merupakan proses dalam membuat 

produk multimedia. Dalam tahap ini akan dibuat multimedia sesuai 

dengan flowchart dan storyboard yang telah dibuat di tahap 

sebelumnya. Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam 

pengembangan multimedia game adalah Construct 2. Selanjutnya 

akan dilakukan uji validasi ahli untuk mengetahui kelayakan 

multimedia yang dibuat. Jika terdapat kekurangan maka dilakukan 

perbaikan (revisi). Setelah multimedia dianggap layak maka dilakukan 

tahap pelaksanaan penelitian. 
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3. Tahap Pelaksanaan 

Setelah instrumen penelitian dan multimedia berbasis game yang 

dibuat dinyatakan layak untuk dapat diimplementasikan pada 

pembelajaran, maka tahap selanjutnya adalah tahap penerapan untuk 

mengukur peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa . Pada tahap ini 

dilakukan dua tahap penilaian, yaitu pretest dan posttest. Pada tahap ini, 

yang dilakukan pertama kali adalah pretest, kemudian dilanjutkan dengan 

implementasi pembelajaran menggunakan model pembelajaran Creative 

Problem Solving berbantu multimedia berbasis game, dan dilanjutkan 

dengan penilaian kedua yaitu posttest. Setelah mendapatkan kedua nilai 

tersebut, kemudian data dianalisis untuk mendapatkan perolehan 

peningkatan kemampuan berpikir  kreatif siswa. 

4. Tahap Analisis 

Setelah tahap penelitian selesai maka data yang diperoleh akan 

diolah dan dianalisis hasilnya. Pada tahap ini juga akan dilakukan 

penarikan kesimpulan yang nantinya akan dibuat laporan. Dimana laporan 

merupakan kompilasi dari keseluruhan penelitian dalam bentuk dokumen 

lengkap. Sistematika dokumentasi pelaporan penelitian mengikuti 

pedoman baku yang dikeluarkan universitas dan program studi. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Arikunto, 2002).  

Pengadaan instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai alat atau fasilitas 

yang digunakan oleh peneliti untuk memudahkan memperoleh data.  Pada 

sebuah penelitian instrumen dapat berfungsi sebagai substitusi (berperan 

sebagai pengganti) dan suplemen (alat bantu pelengkap). 

1. Instrumen Validasi Ahli Media 

Digunakan untuk mengetahui apakah multimedia yang telah 

dikembangkan telah layak diuji cobakan, maka media akan di validasi 

oleh ahli. Media yang dikembangkan merupakan media untuk membantu 

pembelajaran. Maka validasi dilakukan oleh ahli media dan ahli materi, 
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instrumen yang digunakan adalah angket. Penilaian tersebut dilakukan 

berdasarkan kriteria tertentu dan menggunakan jenis pengukuran Rating 

Scale. 

Agar kualitas rancangan multimedia pembelajaran interaktif 

berbasis Creative Problem Solving baik, kriteria yang digunakan dalam 

penilaian multimedia memperhatikan beberapa aspek pada LORI 

(Learning Object Review Instrument), diantaranya: content quality, 

learning goal alignment, feedback and adaptation, motivation, 

presentation design, interaction usability, accessibility, reusability, 

standar compliance. Menurut Nesbit, Belfer dan Leacock (2007), Aspek-

aspek yang diperhatikan dalam LORI diantaranya: 

a. Kualitas Konten (content quality) diantaranya memiliki komponen 

kebenaran (varicity), akurasi (accuracy), keseimbangan penyajian 

ide-ide (balance presentation of idea), dan sesuai dengan detail 

tingkatan (appropriate level of detail). 

b. Keselarasan tujuan pembelajaran (learning goal alignment) 

diantaranya keselarasan antara tujuan pembelajaran (alignment 

among learning goals), kegiatan (activities), kegiatan penilaian 

(assessment), dan karakterristik peserta didik (learn 

charachteristics). 

c. Timbal balik dan adaptasi (feedback and adaptation) merupakan 

konten adaptasi atau timbal balik yang didapatkan dari masukan dan 

model pembelajaran yang berbeda-beda (adaptive cotent or feedback 

driven by differential learner input or learning modeling). 

d. Motivasi (motivation) merupakan kemampuan untuk memotivai dan 

menarik banya populasi pembelajar (ability to motivate and interest 

and identified population of learner). 

e. Presentasi desain (prestation design) merupakan desain visual dan 

suara untuk meningkatkan pembelajaran dan mengefesiensikan 

proses mental (design of visual and auditory information for 

enchanced learning and efficient mental processing). 
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f. Interaksi usability di antaranya kemudahan navigasi (ease of 

navigation), tampilan yang profesional (predictable of the user 

interface) dan kualitas dari tampilan fitur bantuan (quality of the 

interface help features). 

g. Aksesbilitas (accessibilty) merupakan komponen penilaian disain 

kontrol dan format presentasi, untuk mengakomodasi pelajar 

penyandang cacat dan pembelajaran aktif (design of controls and 

presentation formats to accommodate disable and mobile learner). 

h. Penggunaan kembali (reusability) merupakan kemampuan yang 

digunakan dalam berbagai kontek pelajaran, dan untuk pelajar dari 

latar belakang yang berbeda (ability to use in varying learning 

cotexts and with learner from differing backgrounds). 

i. Standar kepatuhan (standar coliance) merupakan kepatuhan 

terhadap standar internasional dan spesifikasinya (adherence to 

international standards and specifications). 

2. Instrumen Respons Siswa Terhadap Media 

Instrumen respons siswa ini berbentuk angket, angket diberikan 

kepada responden setelah responden menggunakan multimedia 

pembelajaran interaktif berbasis Creative Problem Solving pada mata 

pelajaran Pemrograman Web. Angket ini digunakan untuk mengetahui 

tanggapan responden terhadap multimedia yang di kembangkan. Skala 

yang digunakan dalam instrumen ini adalah skala sikap Likert. Sugiyono 

(2014) mengungkapkan bahwa “Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial”. Jawaban dari skala Likert ini adalah Baik Sekali, Baik, 

Cukup, Kurang, dan Sangat Kurang. Aspek multimedia yang dinilai 

meliputi aspek perangkat lunak, pembelajaran, dan komunikasi visual. 

3. Instrumen Penilaian Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siswa 

Instrumen tes keterampilan berpikir kreatif menggunakan jenis tes 

uraian. Setiap soal disusun berdasarkan indikator keterampilan berpikir 

kreatif, yakni Fluency, Flexibility dan Elaboration. Tes ini diberikan 
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sebanyak dua kali, yaitu di saat tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) 

dengan soal yang sama, dengan anggapan bahwa peningkatan 

keterampilan berpikir kreatif siswa dapat dilihat dan diukur dengan soal 

yang sama. 

Sebelum instrumen tes ini digunakan, dilakukan pengujian 

instrumen terlebih dahulu untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

instrumen tersebut. Pengujian Validitas konstrak (Costruct Validity) 

menggunakan pendapat dari dua orang ahli. 

Kemudian diteruskan dengan uji coba instrumen ke lapangan. 

Setelah uji coba instrumen tes dilakukan, hasil dari uji coba tersebut 

diolah untuk mengetahui validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, maupun 

daya pembeda dari instrumen tersebut. Adapun uraian dari hasil uji coba 

instrumen test adalah sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas pada hakekatnya digunakan untuk mengukur 

tingkat ke-valid-an suatu instrumen dalam hal ini instrumen 

dinyatakan valid apabila mengukur apa yang hendak diukur (valid) 

Arikunto (2011). Teknik yang digunakan untuk menentukan validitas 

adalah dengan menggunakan rumus korelasi product moment dengan 

angka kasar. 

Rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh 

Pearson (Pearson Product Moment) dengan angka kasar: 

  ........................... (Rumus 3.1.) 

(Arikunto, 2010, hlm. 213) 

Keterangan : 

 : koefisien korelasi. 

x  : skor tiap item dari tiap responden 

y  : skor total seluruh item dari tiap responden 

Σx  : jumlah skor tiap item dari seluruh responden 

Σy  : jumlah skor total seluruh item dari seluruh responden 

N  : jumlah responden. 
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Interpretasi koefisien korelasi nilai validitas  yang diperoleh 

dari perhitungan diatas diperlihatkan pada tabel berikut: 

 

 

 

 

Tabel 3. 1. Klasifikasi Koefisien Validitas 

Koefisien Validitas Kriteria Validitas 

0,90 1,00 Sangat Tinggi 

0,70 0,90 Tinggi 

0,40 0,70 Cukup 

0,20 0,40 Rendah 

0,00 0,20 Sangat Rendah 

Suherman (2003, hlm. 113) 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu instrumen dinyatakan dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Suatu tes 

dapat dikatakan reliabel jika selalu memberikan hasil yang sama bila 

ditestkan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan 

yang berbeda. (Arifin, 2011, hal. 258). 

Untuk menguji reliabilitas butir soal uraian digunakan rumus 

alpha (Arikunto, 2010): 

 ..................................... (Rumus 3.2.) 

(Arikunto, 2010, hlm. 239) 

Keterangan : 

r11 : Reliabilitas instrumen 

k : Banyaknya soal 

 : Jumlah varians butir 

 : Varian total 
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Untuk menginterprestasikan nilai reliabilitas tes yang 

diperoleh dari perhitungan diatas, digunakan kriteria realiabilitas tes 

seperti yang ditunjukan pada tabel 3.2 yang dibuat oleh J.P. Guilford: 

 

 

 

Tabel 3. 2. Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Kriteria Reliabilitas 

0,90 1,00 Sangat Tinggi 

0,70 0,90 Tinggi 

0,40 0,70 Cukup 

0,20 0,40 Rendah 

0,20 Sangat Rendah 

(Suherman, 203, hlm. 139) 

c. Daya Pembeda 

Untuk menentukan daya pembeda tiap butir soal tes 

keterampilan berpikir kreatif digunakan persamaan: 

 .......................................................(Rumus 3.3) 

(Suherman, 2003) 

DP = Daya Pembeda 

XA = Rerata skor kelompok atas 

XB  = Rerata skor kelompok bawah 

SMI  = Skor maksimum ideal 

Untuk menginterpretasikan indeks daya pembeda yang 

diperoleh dari perhitungan diatas, digunakan tabel kriteria daya 

pembeda seperti berikut : 

Tabel 3. 3. Klasifikasi Daya Pembeda 

Daya Pembeda Interpretasi 

0,70 1,00 Sangat Baik 
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0,40 0,70 Baik 

0,20 0,40 Cukup 

0,00 0,20 Jelek 

DP  0,00 Sangat Jelek 

(Suherman, 2003, hlm. 161) 

 

d. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran dinyatakan dalam bentuk indeks, semakin 

besar indeks tingkat kesukaran suatu butir soal semakin mudah butir 

soal tersebut. Tingkat kesukaran butir soal atau disebut juga tingkat 

kemudahan butir soal untuk tes keterampilan berpikir kreatif 

menggunakan rumus: 

 ........................................................... (Rumus 3.4.) 

(Suherman, 2003) 

Keterangan: 

IK = Taraf Kesukaran 

X = Rata-rata skor tiap butir soal 

SMI = skor maksimum ideal 

Untuk menginterpretasikan indeks tingkat kesukaran yang 

diperoleh dari perhitungan di atas, digunakan kriteria tingkat 

kesukaran seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3. 4. Interpretasi Tingkat Kesukaran 

Taraf Kesukaran Interpretasi 

 1,00 Terlalu Mudah 

0,70  0,10 Mudah 

0,30  0,70 Cukup 

0,00  0,30 Sukar 

IK  0,00 Terlalu Sukar 

 (Suherman, 2003, hal. 170) 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Instrumen Studi Lapangan 

Data yang diperoleh dari studi lapangan langsung dideskripsikan 

karena merupakan hasil dari wawancara dan angket terbuka. 

2. Analisis Data Instrumen Validasi Ahli 

Teknik analisis data validasi oleh ahli media maupun ahli materi 

menggunakan rating sale. Perhitungan menggunakan rating scale dapat 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2014, hlm. 143): 

 ................. (Rumus 3.5.) 

(Sugiyono, 2014, hlm. 143) 

Keterangan: 

 P   = angka presentase 

 skor ideal = skor tertinggi tiap butir x jumlah 

    responden  x  jumlah  butir 

Setelah itu data diperoleh berupa angka kemudian diterjemahkan 

dalam pengertian kualitatif. Untuk mengukur hasil perhitungan skala, 

digolongkan menjadi empat kategori, yaitu: 

Apabila empat kategori di atas direpresentasikan dalam tabel, maka 

akan seperti berikut: 

Tabel 3. 5. Klasifikasi Perhitungan berdasarkan Rating Scale 

Skor presentase (%) Interpretasi 

P ≤ 25 Tidak Baik 

25 < P ≤ 50 Kurang Baik 

50 < P ≤ 75 Baik 

75 < P ≤ 100 Sangat baik 

 

Hasil data  penelitian yang bersifat kualitatif seperti komentar dan saran 

menjadi rujukan dalam perbaikan multimedia pembelajaran interaktif.  

3. Analisis Data Respons Siswa Terhadap Multimedia 
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Instrumen penilaian siswa terhadap multimedia dan tanggapan 

siswa setelah menggunakan multimedia menggunakan skala angket, 

skala angket yang digunakan adalah skala Likert. Sugiyono (2010, hlm. 

93) menyatakan bahwa “skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial.”. Masing-masing pilihan jawaban yang berupa data 

kualitatif terlebih dahulu untuk memudahkan penghitungan sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3. 6. Kriteria Skor Angket 

Skor Keterangan 

5 Baik Sekali 

4 Baik 

3 Cukup 

2 Kurang 

1 Sangat Kurang 

(Sugiyono, 2010, hlm. 93) 

Selanjutnya, dilakukan perhitungan tiap butir soal menggunakan 

rumus berikut: 

   ........... ........................ (Rumus 3.6.) 

(Sugiyono, 2014, hlm. 143) 

Keterangan: 

P   = presentasi tiap butir soal 

Skala perolehan = skor yang diperoleh dari  suatu butir soal dengan  

   Cara menjumlahkan skor yang diberikan oleh  

   seluruh responden pada butir soal 

Skor ideal  = skor tertinggi tiap butir x jumlah 

    Responden jumlah butir 
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Setelah itu maka hasil dari perhitungan dari masing-masing soal 

diinterpretasikan menurut kriteria interpretasi berikut,  

Tabel 3. 7. Kriteria Interpretasi Skor 

Presentase Interpretasi 

P ≤ 20% Sangat lemah 

20% < P ≤ 40% Kurang 

40% < P ≤ 60% Cukup 

60% < P ≤ 80% Baik 

80% < P ≤ 100% Sangat Baik 

 

4. Analisis Data Instrumen Peningkatan Kemampuan Berpikir Siswa 

a. Uji Normalitas 

Uji  normalitas  yang  dilakukan  terhadap  data hasil penelitian  

bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  sampel  yang ada terdistribusi 

normal atau tidak.  Pengujian  normalitas  data  menggunakan  uji  

statistik Kolmogorov  menggunakan taraf signifikansi α = 5% atau α = 

0,05 (Supardi, 2013).  Jika kelas  penelitian  memiliki  data pretest,  

dan posttest yang  berdistribusi  normal,  maka  dilanjutkan  dengan  

uji homogenitas  variansi.  Namun  jika  salah  satu  dari  kedua  kelas  

tersebut berdistribusi  tidak  normal,  maka  tidak  dilanjutkan  uji  

homogenitas  varians melainkan  dilakukan  uji  statistika  non  

parametrik.  Uji  normalitas  dilakukan menggunakan Microsoft 

Excel. Dimana dasar pengambilan keputusannya adalah: 

1) Jika D maks > D tabel maka H0 ditolak artinya data tidak berasal 

dari distribusi normal.  

2) Jika D maks ≤ D tabel maka H0 diterima artinya data berasal dari 

distribusi normal. 

b. Uji Homogenitas Variansi (Uji Fisher) 

Uji  homogenitas dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki  varian  yang  sama  atau  

tidak.  Jika  ketiga kelas eksperimen  berdistribusi  normal,  maka  
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pengujian  dilanjutkan dengan  menguji  homogenitas  varians  

kelompok  menggunakan  uji Fisher dengan taraf signifikasi α = 5% 

atau α = 0,05 (Supardi, 2013). Selanjutnya dilakukan uji kesamaan 

dua rata-rata.  Jika salah  satu  kelas  tidak  berdistribusi  normal  

maka  dilanjutkan  uji statistika  non  parametric.  Uji  homogenitas  

varians  dilakukan  menggunakan Microsoft excel. Dimana dasar 

pengambilan keputusannya adalah: 

1) Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 diterima dan disimpulkan kedua 

kelompok data memiliki varian yang sama atau homogen. 

2) Jika Fhitung  Ftabel, maka H0 diterima dan disimpulkan kedua 

kelompok data memiliki varian tidak sama atau heterogen. 

c. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Apabila data hasil penelitian telah dinyatakan terdistribusi normal dan 

homogen, maka selanjutnya dilakukan pengujian perbedaan dua rata-

rata menggunakan uji-test. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan rata-rata tes kemampuan peserta didik kelas eksperimen 

dan kontrol. Rumus yang digunakan adalah uji-test separated varians 

sebagai berikut: 

 ........................................................ (Rumus 3.7.) 

(Sugiyono, 2014, hlm. 274) 

Keterangan: 

t = koefisien t 

 = mean sampel 1 

 = mean sampel 2 

 = standar deviasi sampel 1  

 = variansi sampel 1 

 = variansi sampel 2 

 = jumlah sampel 1  

 = jumlah sampel 2 

 = Korelasi antara dua sampel 
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Selanjutnya hasil uji t-test dibandingkan dengan t tabel. Dengan acuan 

sebagai berikut : 

Apabila –t tabel < t hitung < t tabel maka H0 diterima. 

Apabila –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. 

Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

H0 : Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata antara kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen. 

H1 : Terdapat perbedaan nilai rata-rata antara kelas kontrol dengan 

kelas eksperimen. 

 

d. Analisis Indeks Gain  

Perhitungan indeks gain dalam analisis data kuantitatif dimaksudkan 

untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kuratif siswa 

sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan (treatment). Perlakuan 

disini adalah menerapkan multimedia interaktif berbasis Creative 

Problem Solving. Berikut ini rumus uji gain ternormalisasi: 

< g > =  .......... (Rumus 3.8.) 

(Hake, 1999) 

Nilai gain ternormalisasi <g> yang diperoleh, diinterpretasikan dengan 

klasifikasi pada tabel 3.8. sebagai berikut: 

Tabel 3. 8. Kriteria Indeks Gain 

Nilai Gain Keterangan 

0,70 < g < 1 Tinggi 

0,30 < g < 0,7 Sedang 

0 < g < 0,3 Rendah 

(Hake, 1999) 

 

 


