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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode 

kuasi eksperimen (quasi experimental research). Alasan pemilihian metode ini 

adalah karena penelitian ini membutuhkan perbandingan saat responden belum 

mengenal Edmodo dan setelah responden diberikan waktu khusus untuk 

menggunakan Edmodo secara intens. Studi eksperimental merupakan metode 

penelitian yang dilaksanakan melalui eksperimen, suatu upaya untuk 

menyesuaikan kondisi suatu peristiwa dengan tujuan mengamati dan 

menginterpretasi perubahan yang terjadi pada peristiwa tersebut. Studi 

eksperimental terbagi menjadi studi eksperimental murni dan studi kuasi 

eksperimen, yang perbedaannya terdapat pada subjek sampel. Studi eksperimental 

murni memilih subjek dan menugaskan subjek tersebut untuk dipecah menjadi 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara acak. Metode ini memiliki 

resiko menghilangkan keaslian data yang diperoleh selama pengamatan. Studi 

kuasi eksperimen menggunakan kelompok yang sudah terbentuk dalam 

lingkungan asalnya untuk meminimalisir kehilangan perolehan data yang alami. 

Penelitian ini menggunakan desain kelompok kontrol tak setara (non-

equivalent control group design). Ciri khas dari desain penelitian ini adalah 

kehadiran dua kelompok yang diambil secara keseluruhan dari kelompok yang 

telah terbentuk sebelumnya. Kedua kelompok ini diberikan peran sebagai 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian kelompok eksperimen 

diberikan perlakuan diantara pre-test dan post-test. Karena dua kelompok ini 

merupakan kelompok yang sudah terbentuk sebelumnya atau alami, ada 

kemungkinan jumlah subjek pada masing-masing kelompok tidak setara. Adapun 

bagan desain kelompok kontrol tak setara adalah sebagai berikut : 

O1 X O2 

O1  O2 
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Apabila skor pre-test dan post-test berkorelasi 0,40 sampai kurang 0,60, analisis 

data dapat dilakukan dengan menggunakan metode statistika uji signifikansi rata-

rata dengan t test. 

3.2   Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang 

dapat berupa orang, benda, atau suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan 

atau dapat memberikan informasi (data) penelitian. Sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian 

kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga 

dapat mewakili populasinya (Ismiyanto dalam Sora, 2015).  

Peneliti menggunakan purposive sampling yang merupakan teknik 

penentuan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu, bertujuan 

agar mencapai data yang dapat lebih representatif terhadap penelitian (Sugiyono, 

2010). Dengan kata lain, peneliti menentukan sendiri sampel yang akan menjadi 

bagian dari proses penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA 

Negeri 9 Bogor, sementara sampelnya adalah siswa kelas X MIPA 5 sebagai 

kelompok eksperimen (Experiment Group) dan kelas X MIPA 1 sebagai  

kelompok kontrol (Control Group). Jumlah siswa yang dijadikan sebagai sampel 

adalah sebanyak 32 orang pada kelompok kontrol dan 33 orang pada kelompok 

eksperimen. Dengan demikian, total sampel yang digunakan adalah sebanyak 65 

orang siswa. 

3.3   Variabel Penelitian 

Variabel dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ada dan 

keberadaannya memiliki lebih dari satu label atau lebih dari satu nilai. Contoh 

variabel adalah produktivitas, usia,  jenis kelamin, jenis pekerjaan motivasi, skor 

tes, dan semacamnya. Variabel riset secara garis besar dapat dibedakan ke dalam 

dua jenis, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau 

dependent variable. Variabel bebas adalah variabel yang kemunculannya 

diasumsikan menjadi sebab munculnya variabel lain. Adapun variabel terikat 

adalah variabel yang kemunculannya diasumsikan sebagai akibat dari adanya 

variabel sebab. Jadi, variabel bebas adalah variabel sebab, sedangkan variabel 

terikat adalah variabel akibat. Dalam menguji hubungan antar variabel, persoalan 
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yang mungkin timbul adalah apakah variabel bebas merupakan satu-satunya sebab 

yang mengakibatkan munculnya variabel terikat. Jawaban terhadap persoalan ini 

dapat dicari dengan jalan melakukan analisis variabel, yakni menganalisis mana 

yang termasuk dalam kategori-kategori variabel tersebut serta bagaimana 

hubungan antar variabel itu. (Ali, 2014:75). Berikut adalah variabel dalam 

penelitian ini : 

Variabel X : Penggunaan Edmodo sebagai Media Pembelajaran 

Variabel Y : Tingkat Literasi Media 

3.4   Instrumen Penelitian 

3.4.1  Pengumpulan Data Primer 

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sampel 

penelitian. Teknik pengumpulan data primer penelitian ini adalah metode angket 

dengan menggunakan kuesioner. Metode angket memiliki ciri khas data yang 

dikumpulkan dari responden yang banyak jumlahnya dengan menggunakan 

kuesioner. 

Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup 

dengan alternatif jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti untuk dijawab oleh 

responden. Jawaban yang telah disediakan dalam kuesioner menggunakan 

jawaban ya dan tidak. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara memberikan secara langsung kepada siswa dalam bentuk print. 

Penyebaran kuesioner dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada saat pre-test 

dan post-test. Kuesioner yang diberikan pada saat pre-test dan post-test adalah 

sama, baik untuk kelompok kontrol maupun eksperimen. Perlakuan pada 

kelompok eksperimen diberikan setelah seluruh responden pada kelompok 

tersebut melakukan pre-test. Perlakuan yang diberikan berupa pengenalan 

terhadap media Edmodo, seperti pengunduhan media, pengenalan fitur-fitur dasar 

hingga pengoperasian sederhana, seperti mengirimkan hasil tugas yang diberikan 

oleh guru.  

Responden pada kelompok eksperimen kemudian melakukan kegiatan 

belajar dengan melibatkan aplikasi Edmodo selama 2 minggu. Total tugas yang 

diberikan melalui grup Edmodo adalah sebanyak 4 kali, selain itu juga terdapat 

beberapa informasi serta pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui status 
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dalam feed. Sementara itu, pada kelompok kontrol tidak ada perlakuan pengenalan 

dan penggunaan media Edmodo setelah pre-test berlangsung. Penggunaan 

Edmodo sebagai media pembelajaran dilakukan terlepas dari kegiatan belajar 

mengajar dalam kelas, sehingga waktu selain aktivitas dalam sekolah termasuk 

dalam waktu perlakuan. 

3.4.2  Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang ataupun 

pelengkap. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan 

(library research). Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara 

mempelajari berbagai laporan, referensi, jurnal, kepustakaan, buku dan literatur 

lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini guna memperoleh pelandasan teori. 

3.4.3  Operasionalisasi Konsep 

Masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel 

X dan Y memiliki sub variabel dengan indikator tertentu. Variabel X memiliki 2 

sub variabel dengan total pertanyaan sebanyak 13 pertanyaan, sementara variabel 

Y memiliki 4 sub variabel dengan total pertanyaan sebanyak 22 pertanyaan. 

Perincian variabel X dan Y yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

dalam Tabel 3.1 dan 3.2. 

Tabel 3.1 Perincian Variabel Penggunaan Edmodo sebagai Media Pembelajaran 

Variabel 
Definisi 

Variabel 

Sub 

Variabel 
Indikator Pertanyaan 

Penggunaan 

Edmodo 

sebagai 

media 

pembelajaran 

Penggunaan 

Edmodo 

sebagai 

media 

pembelajaran 

dapat dilihat 

dari 

kemampuan 

dan tujuan 

penggunaan 

Edmodo 

sebagai 

Kemampuan Mengenal 

Edmodo 

1. Apakah Anda 

mengenal Edmodo? 

2. Apakah Anda 

mampu mengunduh 

aplikasi Edmodo tanpa 

bantuan? 

3. Apakah Anda 

mampu menginstall 

aplikasi Edmodo di 

komputer atau 

smartphone? 
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media 

pembelajaran.  

4. Apakah Anda 

mampu memperbarui 

fitur (mengupgrade) 

Edmodo? 

Mampu 

menggunakan 

Edmodo 

5. Apakah Anda 

mengetahui fungsi 

messages dalam 

Edmodo? 

6. Apakah Anda 

mengetahui fungsi feed 

dalam Edmodo? 

7. Apakah Anda 

mengetahui fungsi 

assignment dalam 

Edmodo? 

8. Apakah Anda dapat 

mengoperasikan 

Edmodo berdasarkan 

fungsinya? 

9. Apakah menurut 

Anda Edmodo mudah 

untuk digunakan? 

Tujuan Menggunakan 

Edmodo 

sebagai alat 

komunikasi 

10. Apakah Anda 

menggunakan Edmodo 

untuk berkomunikasi 

dengan teman sekolah? 

11. Apakah Anda 

menggunakan Edmodo 

untuk berkomunikasi 

dengan guru? 

Menggunakan 

Edmodo 

sebagai media 

pembelajaran 

12.Apakah Anda 

menggunakan Edmodo 

untuk melaksanakan 

tugas sekolah? 

13.Apakah Anda 

mampu menggunakan 

Edmodo sebagai sarana 

untuk melaksanakan 

tugas sekolah? 
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Tabel 3.2 Perincian Variabel Tingkat Literasi Media 

Variabel 
Definisi 

Variabel 
Sub Variabel Indikator Pertanyaan 

Literasi 

Media 

Seorang yang 

memiliki 

literasi media 

yang baik 

dapat 

mengakses, 

menganalisis, 

mengevaluasi, 

dan 

memproduksi 

baik media 

cetak maupun 

media 

elektronik 

(Kellner dan 

Share, 2005). 

Mengakses 

Media 

Dapat mengakses 

media 

14. Apakah Anda 

memiliki 

smartphone/komputer? 

15. Apakah Anda 

dapat menggunakan 

internet dengan 

smartphone/komputer? 

16. Apakah Anda 

dapat mengakses 

Edmodo menggunakan 

smartphone/komputer 

milik sendiri? 

17. Apakah Anda 

dapat mengakses 

Edmodo dengan 

meminjam 

smartphone/komputer 

milik orang lain? 

Dapat 

menggunakan 

media dengan baik 

18. Apakah Anda 

mampu menggunakan 

Edmodo melalui 

smartphone/komputer? 

19. Apakah Anda 

dapat menggunakan 

Edmodo untuk 

berkomunikasi dengan 

guru? 

20. Apakah Anda 

dapat menggunakan 

Edmodo untuk 

berkomunikasi dengan 

teman sekolah? 
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Menganalisis 

Media 

Dapat memahami 

pesan 

21. Apakah Anda 

membaca semua pesan 

tanpa kecuali? 

22.Apakah Anda 

memilih pesan yang 

ingin Anda baca? 

23.Apakah Anda 

memahami isi pesan 

yang Anda baca? 

24.Apakah Anda 

langsung merespon 

ketika ada pesan 

masuk? 

Mengevaluasi 

Media 

Dapat 

mempertimbangkan 

efek dan 

konsekuensi pesan. 

25. Apakah Anda 

dapat mengerti 

maksud dari pesan 

yang Anda terima? 

26. Apakah menurut 

Anda pesan yang 

disampaikan melalui 

Edmodo mudah 

dimengerti? 

27. Apakah Anda 

mampu menilai bahwa 

suatu pesan itu penting 

atau tidak? 

28. Apakah Anda 

mampu 

menyampaikan 

kembali pesan yang 

sudah Anda terima? 

29. Apakah menurut 

Anda media dapat 

menimbulkan efek 

negatif? 
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3.4.4   Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono dalam 

Ira, 2016). Sebanyak 35 butir pertanyaan yang akan digunakan diukur validitasnya 

terlebih dahulu dengan melihat nilai korelasi antar variabelnya menggunakan 

rumus korelasi Pearson atau yang lebih dikenal sebagai rumus korelasi Product 

Moment. Berikut adalah rumus korelasi Pearson: 

  

Keterangan: 

rxy  :  Koefisien korelasi antara variabel X dan Y (r-hitung) 

 : jumlah skor variabel X (penggunaan edmodo) 

 : jumlah skor variabel Y (literasi media) 

N  : jumlah responden 

   

  


}2Y)(2Y}.{N.2X)( 2X{N.

Y)X).(( -XY)N(
rxy

X

Y

30. Apakah Anda 

merasa telah menjadi 

pengguna media yang 

baik? 

Menciptakan 

Pesan 

Dapat membuat 

konten media. 

31.Apakah Anda 

mampu membuat 

status dalam Edmodo? 

32.Apakah Anda 

mampu menghapus 

status dalam Edmodo? 

33. Apakah Anda 

mampu menghapus 

komentar dalam 

Edmodo? 

34. Apakah Anda 

mampu menyimpan 

file dalam Backpack? 

35.Apakah Anda 

mampu mengubah 

learning style Anda 

dalam profil Edmodo? 
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Hasil perhitungan rxy atau r-hitung selanjutnya dibandingkan dengan  r-

tabel, dengan tingkat kesalahan 5%. Jumlah responden yang digunakan dalam 

pengujian ini adalah sebanyak 35 responden, sehingga nilai r-tabel nya adalah 

sebesar 0.334. Validitas instrumen ditentukan berdasarkan ketentuan sebagai 

berikut:  

a. Bila rxy >  r tabel, maka pernyataan dinyatakan valid.  

b. Bila rxy <  r tabel, maka pernyataan dinyatakan tidak valid. 

Tabel 3.3 Hasil Pengujian Validitas Instrumen 

Butir soal Nilai r-hitung
a 

r-tabel Keterangan 

1 0.473 0.334 Valid 

2 0.589 0.334 Valid 

3 0.589 0.334 Valid 

4 0.655 0.334 Valid 

5 0.668 0.334 Valid 

6 0.544 0.334 Valid 

7 0.627 0.334 Valid 

8 0.477 0.334 Valid 

9 0.641 0.334 Valid 

10 * * * 

11 * * * 

12 * * * 

13 0.475 0.334 Valid 

14 * * * 

15 0.375 0.334 Valid 

16 0.640 0.334 Valid 

17 0.429 0.334 Valid 

18 0.677 0.334 Valid 

19 0.613 0.334 Valid 

20 0.613 0.334 Valid 

21 0.383 0.334 Valid 

22 0.359 0.334 Valid 

23 0.348 0.334 Valid 

24 0.399 0.334 Valid 

25 0.403 0.334 Valid 

26 0.544 0.334 Valid 

27 0.449 0.334 Valid 

28 0.449 0.334 Valid 

29 0.385 0.334 Valid 

30 0.343 0.334 Valid 

31 0.627 0.334 Valid 

32 0.627 0.334 Valid 

33 0.627 0.334 Valid 

34 0.616 0.334 Valid 

35 0.668 0.334 Valid 
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a
Tanda * menunjukkan bahwa data tidak dapat dianalisis dikarenakan seluruh 

responden memberikan jawaban yang sama 

Pengujian validitas terhadap kuesioner yang digunakan dilakukan terhadap 

siswa kelas X MIPA 4 sebagai responden uji coba yang berjumlah 35 orang siswa. 

Analisis data kuesioner untuk uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

software SPSS Statistics 17.0.  

Hasil pengujian masing-masing instrumen dapat dilihat pada Tabel 3.1.  

Berdasarkan data pada Tabel 3, terdapat 4 item pertanyaan yang tidak dapat 

dianalisis korelasinya, yaitu pertanyaan no 10, 11, 12, dan 14. Keempat item 

pertanyaan tersebut tidak dapat dianalisis dikarenakan seluruh responden 

memberikan jawaban yang sama. Pertanyaan no 10 – 12 terkait dengan 

penggunaan Edmodo oleh responden dan seluruh siswa yang menjadi responden 

menyatakan belum pernah menggunakan Edmodo sebagai media pembelajaran.  

Sementara itu, pertanyaan no 14 berkaitan tentang kepemilikan responden 

terhadap smartphone/komputer dan seluruh responden menyatakan memiliki 

smartphon /komputer sebagai perangkat utama dalam menggunakan aplikasi 

Edmodo. Meskipun tidak menunjukkan validitas, namun keempat pertanyaan 

tersebut tidak dihilangkan dari kuesioner yang akan digunakan. Hal ini 

dikarenakan keempat pertanyaan tersebut penting untuk diketahui sebagai data 

pendukung dari evaluasi yang akan dilakukan. 

Selain keempat pertanyaan tersebut, 31 item pertanyaan lainnya 

menunjukkan hasil yang valid berdasarkan hasil analisis korelasi Pearson. Oleh 

karena itu, berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, seluruh pertanyaan 

(35 butir) yang terdapat di dalam kuesioner adalah valid dan dapat digunakan 

untuk penelitian selanjutnya. 

3.4.5   Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukan sejauh mana instrumen penelitian dipercaya 

sebagai alat pengumpul data. Metode pengukuran reliabilitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode alpha cronbach. Koefisien alpha cronbach 

menunjukan sejauh mana konsistensi responden dalam menjawab instrumen 

penelitian. Rumus uji reliabilitas dengan menggunakan metode alpha cronbach 

adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 

α  : Koefisien reabilitas alpha cronbach 

K  : Jumlah item pernyataan yang diuji 

 : Jumlah varians skor item 

Sx
2
  : Varians skor-skor tes (seluruh item K) 

 

Penentuan tingkat reliabilitas menggunakan alpha cronbach akan 

menghasilkan skala 0-1 dengan 5 tingkatan reliabilitasnya seperti yang terdapat di 

bawah ini: 

Tabel 3.4  Tabel Pengukuran Tingkat Reliabilitas 

Alpha Cronbach Tingkat Reliabilitas 

0.0 - 0.20 Kurang Reliabel 

0.201 - 0.40 Agak Reliabel 

0.401 - 0.60 Cukup Reliabel 

0.601 - 0.80 Reliabel 

0.801 - 1.00 Sangat Reliabel 

Sumber: Nugroho dalam Ira (2016) 

Pengujian reliabilitas terhadap kuesioner yang akan digunakan dilakukan 

dengan menggunakan software SPSS Statistics 17.0. Hasil pengujian reliabilitas 

menunjukkan bahwa nilai Alpha Cronbach dari kuesinoner yang digunakan 

adalah sebesar 0.897. Nilai 0.897 tersebut termasuk kedalam kategori sangat 

reliabel, dengan demikian kuesioner yang telah dibuat dapat digunakan dalam 

penelitian selanjutnya. 

3.5    Prosedur Penelitian 

Dalam suatu penelitian, baik itu penelitian komunikasi maupun penelitian 

lainnya, merupakan hal penting untuk memiliki panduan atau langkah-langkah 

yang sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini 

menggunakan tahapan penelitian dari Earl Babbie (dalam Ira, 2016) yaitu sebagai 

berikut: 
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a.  Mendefinisikan dan merumuskan masalah  

b. Melakukan tinjauan pustaka atau menyusun kerangka pemikiran 

(conceptualization), menentukan perangkat metodologi dan populasi ataupun 

sampel penelitian 

c.  Merumuskan hipotesis dan operasionalisasi konsep menjadi alat ukur 

d.  Mengumpulkan data 

e.  Mengolah dan menyajikan data 

Penelitian dilaksanakan dengan kelompok yang sudah ditentukan 

sebelumnya, yakni X MIPA I sebagai kelompok kontrol dan X MIPA V sebagai 

kelompok eksperimen. Kegiatan tatap muka dalam kelas terjadi hanya pada awal 

dan akhir masa perlakuan. Penelitian dimulai pada 4 Januari 2018 dan 

berlangsung selama dua minggu hingga 18 Januari 2018. Guru yang turut bekerja 

sama dalam penelitian ini adalah Sri Lestari Setyaningsih, S.Pd yang mengajar 

mata pelajaran Bahasa Inggris. 

3.6   Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan hipotesis 

komparatif (perbandingan) dan hipotesis yang menyatakan suatu hubungan 

(asosiatif). Untuk menentukan analisis uji komparatif yang tepat dalam menjawab 

hipotesis yang diajukan terlebih dahulu dilakukan uji normalitas terhadap masing-

masing data yang akan diuji. Uji normalitas dilakukan terhadap data hasil pre-test 

dan post-test pada kelompok kontrol dan eksperimen. Penelitian ini menggunakan 

uji normalitas Kolmogorov Smirnov dan diproses menggunakan software SPSS 

Statistics 17.0.  

Hasil uji normalitas data pre-test dan post-test kelompok eksperimen dan 

kontrol menunjukkan bahwa semua kelompok data memiliki nilai signifikansi 

Kolmogorov Smirnov Z diatas 0.05. Nilai Kolmogorov Smirnov Z pada kelompok 

kontrol 0.986 (pre-test) dan 0.885 (post-test), sementara pada kelompok 

eksperimen sebesar 1.021 (pre-test) dan 0.104 (post-test) (Tabel 3.5 dan 3.6). 

Berdasarkan data tersebut, seluruh kelompok data dinyatakan memenuhi asumsi 

normalitas (berdistribusi normal), sehingga analisis uji komparatif yang 

digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan adalah Uji T. Paired Sample 
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T-test digunakan untuk menjawab hipotesis 1 dan 2, sementara untuk hipotesis 3 

menggunakan Independent Sample T-test. 

Paired Sample T-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rata-rata dua kelompok yang berpasangan atau berhubungan sesuai 

dengan asumsi yang diajukan pada hipotesis 1 dan 2. Rumus Paired Sample T-test 

adalah sebagai berikut: 
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dimana: 

  
̅̅ ̅   : Rata-rata sampel sebelum perlakuan 

  
̅̅ ̅   : Rata-rata sampel sesudah perlakuan 

s1    : Simpangan baku sebelum perlakuan 

s2    : Simpangan baku sesudah perlakuan 

n1    : jumlah sampel sebelum perlakuan 

n2    : jumlah sampel sesudah perlakuan 

 

Tabel 3.5   Analisis Kolmogorov Smirnov Z Data Pre Test dan Post Test 

Kelompok Kontrol 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pretest Posttest 

 N 32 32 

Normal Parametersa,,b Mean 12.9688 12.4688 

Std. Deviation 4.76874 4.60003 

Most Extreme Differences Absolute .174 .156 

Positive .174 .156 

Negative -.110 -.093 

 Kolmogorov-Smirnov Z .986 .885 

Asymp. Sig. (2-tailed) .286 .413 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Tabel 3.6 Analisis Kolmogorov Smirnov Z Data Pre Test dan Post Test 

Kelompok Eksperimen 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pre test Post test 

 N 33 33 

Normal Parametersa,,b Mean 9.9394 18.5455 

Std. Deviation 4.28617 2.39910 

Most Extreme Differences Absolute .178 .211 

Positive .178 .181 

Negative -.102 -.211 

 Kolmogorov-Smirnov Z 1.021 1.215 

Asymp. Sig. (2-tailed) .248 .104 

a. Test distribution is Normal.  

b. Calculated from data. 

 

Analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis 3 adalah Independent 

Sample T-test. Independent sample T-test digunakan untuk mengetahui apakah 

dua kelompok sampel memiliki perbedaan secara signifikan atau tidak, seperti 

halnya asumsi yang diajukan pada hipotesis 3. Rumus Independent Sample T-test 

adalah sebagai berikut: 
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dimana: 

X1    : Rata-rata sampel kelompok 1 

X2    : Rata-rata sampel kelompok 2 

s1    : Simpangan baku kelompok 1 

s2    : Simpangan baku kelompok 2 

n1    : jumlah sampel kelompok 1 

n2    : jumlah sampel kelompok 2 

 

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi. 

Apabila nilai signifikansi < 0.05 maka tolak Ho, sebaliknya apabila nilai 
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signifikansi > 0.05 maka terima Ho. Seluruh analisis data dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS Statistics 17.0. 

 Selain analisis Independent sample T-test, untuk menjawab hipotesis 3 

juga dilakukan analisis terhadap hubungan antara penggunaan Edmodo sebagai 

media pembelajaran terhadap tingkat literasi media melalui uji Pearson Product 

Moment. Selain untuk uji validitas, uji Pearson Product Moment juga dapat 

digunakan untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara kedua variabel (Tabel 

3.7). 

Tabel 3.7   Keeratan Hubungan Korelasi 

No Interval Nilai Keeratan Hubungan 

1 KK=0 Tidak ada korelasi 

2 0 < KK < 0.20 Korelasi sangat rendah atau lemah 

sekali 

3 0.20 < KK < 0.40 Korelasi rendah atau lemah tapi pasti 

4 0.40 < KK < 0.70 Krelasi yang cukup berarti 

5 0.70 < KK < 0.90 Korelasi yang tinggi, kuat 

6 0.90 < KK < 1.00 Korelasi sangat tinggi, kuat sekali, 

dapat diandalkan 

7 KK = 1.00 Korelasi sempurna 

Sumber: Iqbal Hasan (2005) 

Kriteria pengujian hipotesis asosiatif melalui uji Pearson Product Moment 

adalah sebagai berikut: 

a. Apabila koefisien korelasi > r tabel maka H0 ditolak 

b. Apabila koefisien korelasi < r tabel maka H0 diterima 

Selain itu signifikansi korelasi juga dapat dilihat dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Apabila nilai sig. < 0.05 maka ada korelasi yang signifikan 

b. Apabila nilai sig. > 0.05 maka tidak ada korelasi yang signifikan 

 


