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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pengembangan Multimedia 

 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan suatu 

multimedia interaktif berbasis metode picture and picture untuk meningkatkan 

pemahaman siswa SMK pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar.  

Menurut Munir (2012), terdapat berbagai metodologi yang telah 

dikemukakan oleh para ahli dalam bidang pengembangan software untuk keperluan 

Pengajaran dan Pembelajaran Berbantu Komputer (PBK). Munir dan Zaman juga 

memaparkan lima tahap pengembangan software multimedia dalam pendidikan 

yang meliputi lima fase, selengkapnya bisa dilihat pada gambar 3.1 

 

Gambar 3.1 Tahap Pengembangan Software 

Multimedia dalam Pendidikan 
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Adapun penjelasan dari gambar tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Analisis 

Pada tahap analisis, peneliti melakukan studi pendahuluan yang 

merupakan tahapan mengumpulkan data berdasarkan studi literatur dan 

studi lapangan tentang penelitian. Studi literatur dilakukan untuk mengkaji 

teori-teori maupun konsep-konsep yang mendasari penelitian ini, selain itu 

juga untuk mengkaji konsep dan teknik pelaksanaan penelitian penerapan 

multimedia interaktif berbasis metode pembelajaran picture and picture 

untuk meningkatkan pemahaman siswa smk. Studi literatur dilakukan 

dengan cara mencari jurnal nasional maupun internasional terbaru di 

internet dan perpustakaan, menghasilkan berbagai teori dan hasil penelitian 

yang menjadi acuan peneliti untuk meneliti lebih lanjut teori-teori yang 

didapat seperti: teori pembelajaran aktif, teori pembelajaran student 

centered, teori metode pembelajaran picture and picture, cara meningkatkan 

pemahaman siswa, teori pembelajaran jaringan dasar, dan sebagainya. Studi 

lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung yang ada di 

lapangan. Teknik yang digunakan adalah wawancara dan angket. 

b. Tahap Desain 

Pada tahap desain, peneliti melakukan penyusunan materi yang 

disesuaikan dengan metode pembelajaran picture and picture, RPP dengan 

metode pembelajaran picture and picture, penyusunan soal evaluasi, 

pembuatan flowchart dan storyboard multimedia interaktif berbasis metode 

pembelajaran picture and picture. Hasil dari tahapan ini dijadikan acuan 

untuk membangun multimedia. 

c. Tahap Pengembangan 

Pada tahap pengembangan, peneliti mulai membangun dan 

mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif berbasis metode 

picture and picture. Pengembangan yang dilakukan mulai dari 

pengembangan antarmuka, melakukan pengkodean, pengujian blackbox, 

validasi ahli materi terkait soal yg akan digunakan pada evaluasi, validasi 

ahli multimedia terkait antarmuka multimedia dan terakhir revisi 

multimedia. 
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d. Tahap Implementasi 

Pada tahap implementasi, peneliti mulai menerapkan multimedia 

yang telah dibangun kepada sample penelitian. Implementasi ini dimulai 

dengan melakukan uji coba. Setelah dilakukan uji coba, kemudian 

multimedia diterapkan pada pembelajaran di kelas. 

e. Tahap Penilaian 

Pada tahap penilaian, peneliti menganalisa data dari tahap 

sebelumnya untuk mengetahui secara pasti kelebihan dan kelemahan 

multimedia interaktif yang dikembangkan sehingga dapat membuat analisa 

perubahan agar multimedia menjadi lebih sempurna. 

3.2 Metode Penelitian 

 

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kuantitatif 

dengan menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen, mengingat dalam 

penelitian ini tidak memungkinkan peneliti melakukan pengontrolan secara penuh 

terhadap variabel dan kondisi eksperimen saat pemberian perlakuan pada subjek 

penelitian untuk diketahui pengaruhnya. Menurut Panggabean (1996) penelitian 

kuasi eksperimen bertujuan untuk memperoleh informasi yang merupakan 

perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya 

dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi 

semua variable yang relevan. 

 

3.3 Desain Penelitian 

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonequivalent 

control group design, dimana terdapat dua kelompok yaitu kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol yang dipilih secara tidak acak dan tanpa adanya penugasan 

secara acak. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberikan perlakukan 

berupa penerapan multimedia pembelajaran game berbasis model picture and 

picture pada saat pembelajaran sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang 

diberi perlakuan berupa pembelajaran konvensional. Untuk lebih jelasnya bisa 

dilihat pada table 3.1 
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Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Kelompok Pretes Treatment Posttes 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O1 X2 O2 

Keterangan :  

O1 : Tes awal  

O2 : Tes akhir  

X1 : Penerapan multimedia interaktif berbasis metode picture and picture   

X2 : Pembelajaran konvensional. 

Kedua kelompok diberikan pretes untuk mengetahui keadaan awal, 

kemudian diberikan posttes kepada masing-masing kelompok setelah diberikan 

treatment. Selanjutnya hasil posttes tersebut digunakan untuk mengetahui keadaan 

akhir dari masing-masing kelompok. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Menurut Boyesen M. dan Edvin B (1999) tentang jumlah populasi siswa “Di 

kelas kecil siswa berada dalam hubungan yang lebih dekat, mereka 

mengembangkan pemahaman yang lebih baik dan mengasosiasikan diri mereka 

dengan teman sekelas mereka serta dengan guru mereka” maka populasi dalam 

penelitian ini adalah hampir seluruh siswa kelas X TKJ SMK Sahida Cirebon yang 

berjumlah 81 orang dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas 

dari keseluruhan populasi dikurangi siswa yang tidak hadir sebanyak 11 orang. 

Pemilihan sampel menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik 

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2014), purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan mempertimbangkan 

kebutuhan penelitian yang menggunakan multimedia pembelajaran, dalam 

pembelajaran maka dipilih sampel yang memiliki sarana yang memadai. Kelas yang 

digunakan pada peneltitian ini ada dua kelas yaitu kelas X TKJ-1 dan X TKJ-2, 

kelas tersebut dipilih karena memiliki kemampuan yang sama dengan kelas lain. 

Adapun Kelas X TKJ-1 sebagai kelas eksperimen yang akan diberikan perlakuan 

pembelajaran dengan menerapan multimedia interaktif berbasis metode picture and 

picture ini dipilih dengan pertimbangan tambahan yaitu banyaknya siswa yang 
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memiliki laptop. Pemilihan kelas sampel tersebut merupakan rekomendasi yang 

diberikan oleh guru mata pelajaran computer dan jaringan dasar di sekolah 

bersangkutan. Dalam pengambilan sampel penelitian ini disesuaikan dengan 

keadaan kelas sebenarnya tanpa ada perubahan. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan terdiri dari instrumen tes berbentuk pilihan 

ganda dan angket. Instrumen tes berupa soal C1, C2, C3. Berikut penjelasan 

mengenai instrumen pengumpulan data yang akan digunakan.  

a. Instrumen Tes  

Tes digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa 

terhadap materi ajar yang telah disampaikan. Pada penelitian ini, tes yang 

digunakan berbentuk soal pilihan ganda yang relevan dengan indikator 

pencapaian kompetensi dasar yang terdiri dari dua puluh butir soal pretes 

dan dua puluh butir soal posttes yang memiliki tingkat kesukaran yang sama 

sehingga dapat diketahui pemahaman siswa setelah pembelajaran. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan tes adalah sebagai 

berikut:  

1) Menentukan indikator soal agar sesuai dengan indikator materi 

pembelajaran yang sesuai KI-KD mata pelajaran komputer dan 

jaringan dasar kelas X.  

2) Membuat kisi-kisi soal dan membuat kunci jawabannya. Kisi-kisi soal 

yang dibuat berdasarkan kurikulum 2013 mata pelajaran komputer 

dan jaringan dasar SMK kelas X semester satu, dengan materi pokok 

konsep teknologi jaringan komputer dan topologi jaringan. 

3) Instrumen yang dibuat kemudian dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing, kemudian meminta pertimbangan (judgement) kepada 

ahli.   

4) Melakukan uji coba instrumen penelitian kepada siswa kelas XI yang 

telah memperlajari materi pengantar organisasi komputer.  
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5) Melakukan analisis instrumen. Analisis yang dilakukan diantaranya 

analisis uji validitas, daya pembeda, tingkat kesukaran dan uji 

realibilitas soal. 

b. Angket 

Angket survey lapangan diberikan kepada siswa yang sudah 

menempuh mata pelajaran jaringan dasar. Skala pengukuran yang 

digunakan dalam instrumen ini adalah skala sikap Likert. Sugiyono (2014) 

mengungkapkan bahwa “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial”. Jawaban dari sakala Likert ini adalah baik sekali, baik, cukup, 

kurang, dan sangat kurang. Aspek-aspek multimedia yang dinilai meliputi 

aspek perangkat lunak, aspek pembelajaran dan aspek komunikasi visual.  

Angket respon siswa diberikan kepada kelas eksperimen untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia pembelajaran game berbasis model picture and picture. Skala 

pengukuran yang digunakan dalam instrumen ini adalah skala sikap Likert. 

Angket validasi ahli digunakan untuk proses validasi oleh ahli 

media dan ahli materi perihal multimedia interaktif yang akan digunakan 

dalam penelitian ini.  Validasi ahli media dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan media berdasarkan aspek-aspek penilaian tertentu sebagai 

validasi terhadap media yang telah dikembangkan dan akan diterapkan pada 

saat proses belajar mengajar.  Sedangkan validasi ahli materi dilakukan 

untuk melihat kelayakan materi terhadap pembelajaran yang dikembangkan 

sesuai hasil analisis data pada survei lapangan dan studi literatur. 

Dalam penilaian materi dan multimedia pembelajaran, peneliti 

merujuk pada penilaian berdasarkan Learning Object Review Instrumen 

(LORI) yang dijelaskan oleh Nesbit dkk. (2007). Penilaian materi meliputi 

beberapa aspek yaitu aspek kualitas isi/materi (content quality), aspek 

pembelajaran (learning goal alignment), umpan balik dan adaptasi 

(feedback and adaptation) dan motivasi (motivation). Sedangkan untuk 

penilaian multimedia meliputi desain (presentation desain),  kemudahan 

untuk digunakan (interaction usability), kemudahan mengakses 
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(Accessibility), kemudahan dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan 

media lain (Reusability) dan memenuhi standar (strandars compliance). 

Uraian aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Kualitas konten (content quality) diantaranya memiliki komponen 

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

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

tingkatan (appropriate level of detail).  

2) Keselarasan tujuan pembelajaran (Learning goal alignment) 

diantaranya keselarasan antara tujuan pembelajaran (alignment 

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

(assessments), dan karakteristik peserta didik (learner characteristics).  

3) Timbal balik dan adaptasi (feedback and adaptation) merupakan 

konten adaptasi atau timbal balik yang didapatkan dari masukan dan 

model pembelajaran yang berbeda-beda (adaptive content or feedback 

driven by differential learner input or learner modeling).  

4) Motivasi (motivation) merupakan kemampuan untuk memotivasi dan 

menarik banyak populasi pembelajar (ability to motivate and interest 

an identified population of learners).  

5) Presentasi desain (presentation design) merupakan desain visual dan 

suara untuk meningkatkan pembelajaran dan mengefisiensikan proses 

mental (design of visual and auditory information for enhanced 

learning and efficient mental processing).  

6) Interaction usability diantaranya kemudahan navigasi (ease of 

navigation), tampilan yang proporsional (predictable of the user 

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

interface help features).  

7) Aksesibilitas (accessibility) merupakan komponen penilaian desain 

kontrol dan format presentasi, untuk mengakomodasi pelajar 

penyandak cacat dan pembelajar yang aktif (design of controls and 

presentation formats to accommodate disable and mobile learners).  

8) Penggunaan kembali (reusability) merupakan kemampuan yang 

digunakan dalam berbagai konteks pelajar, dan untuk pelajar dari latar 
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belakang yang berbeda (ability to use in varying learning contexts and 

with learners from differing backgrounds).  

9) Standar kepatuhan (standars compliance) merupakan kepatuhan 

terhadap standar internasional dan spesifikasinya (adherence to 

international standards and specifications). 

 

3.6 Teknik Analisis Instrumen Penelitian 

Setalah dibuat instrumen berupa pilihan ganda, maka diadakan uji coba 

instrumen, sehingga ketika instrumen diberikan kepada sampel penelitian, 

instrumen tersebut telah valid, reliabel dan layak digunakan.  

a. Analisis Validitas Instrumen  

Uji validitas tes yang digunakan adalah uji validitas isi (content 

validity) dan uji validitas yang dihubungkan dengan kriteria (kriteria related 

validitry). Untuk mengetahui validitas isi tes, dilakukan judgement terhadap 

butir-butir soal, sedangkan untuk mengetahui validitas yang dihubungkan 

dengan kriteria (kriteria related validity) digunakan uji statistik. Pertama uji 

statistik digunakan untuk mencari koefisien validitas dengan menggunakan 

rumus korelasi produk-moment memakai angka kasar (Arikunto, 2013) 

sebagai berikut: 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)2}{𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌)2}
 

 

 Keterangan  

rxy = koefesiensi korelasi antara X dan Y  

N = jumlah peserta tes  

X = skor tiap butir soal  

 Y = skor total tiap peserta tes 

Selanjutnya koefisien yang diperoleh dinterpretasikan ke dalam klasifikasi 

koefisien korelasi menurut Guilford (Arikunto, 2013). Dalam hal ini nilai 

rxy diartikan sebagai koefisien validitas. Interpretasi validitas soal seperti 

pada tabel. 
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Tabel 3.2 Klasifikasi Interpretasi Validitas 

Koefisien Korelasi Interpretasi 

0,80 < rxy ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < rxy ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < rxy ≤ 0,60 Sedang 

0,20 < rxy ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < rxy ≤ 0,20 Sangat Rendah 

 

b. Analisis reliabilitas 

Dalam penelitian ini digunakan reliabilitas internal yang dapat 

diperoleh dengan menggunakan K-R 20 (Arikunto, 2013), yaitu: 

𝑟11 =
𝑛

(𝑛 − 1)

𝑆𝑡
2 − ∑𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑆𝑡
2  

 

Keterangan 

𝑟11 = Koefisien reliabilitas tes 

n = Banyaknya butir item 

1 = Bilangan konstan 

𝑆𝑡
2 = Varian total 

𝑝𝑖 = Proporsi testee yang menjawab dengan betul butir item yang  

bersangkutan 

𝑞𝑖 = Proporsi testee yang jawabannya salah, atau: 𝑞𝑖=1-𝑝𝑖. 

∑𝑝𝑖𝑞𝑖 = Jumlah dari hasil perkalian antara 𝑝𝑖 dengan 𝑞𝑖. 

 

Nilai r11 yang diperoleh dapat diinterpretasikan untuk menentukan 

reliabilitas instrumen dengan menggunakan kriteria pada tabel interpretasi 

reliabilitas. 

Tabel 3.3 Klasifikasi Interpretasi Reliabilitas 

Koefisien Realibilitas Kriteria Reliabilitas 

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < r11 ≤ 0,60 Sedang 
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0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < r11 ≤ 0,20 Sangat Rendah 

 

c. Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Adapun rumus untuk mencari taraf kesukaran (P) menurut Arikunto 

(2012, hlm. 223) yaitu: 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan 

P = Indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Nilai P yang diperoleh dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kriteria Kesukaran 

Taraf kesukaran (P) Kriteria 

0,00-0,30 Soal Sukar 

0,31-0,70 Soal Sedang 

0,71-1,00 Soal Mudah 

 

a. Daya Pembeda 

Untuk menentukan daya pembeda adalah dengan menggunakan rumus 

seperti berikut : 

𝐷𝑃 =
𝐵𝑎

𝐽𝑎
−

𝐵𝑏

𝐽𝑏
 

Keterangan  

DP = Indeks daya pembeda 

Ba = Jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

Bb = Jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan  

benar 

Ja = Jumlah siswa kelompok atas 

Jb = Jumlah siswa kelompok bawah 
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Adapun kriteria daya pembeda soal menurut Arikunto (2012, hlm. 232) 

adalah sebagai berikut 

 

Tabel 3.5 Kriteria Daya Pembeda 

Daya Pembeda  Interpretasi 

Negatif Semuanya tidak baik, harus dibuang 

0,00-0,20 Buruk (poor) 

0,21-0,40 Cukup (satisfactory) 

0,41-0,70 Baik (good) 

0,71-1,00 Baik Sekali (excellent) 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menurut Uep Tatang Sontani dan Sambas Ali Muhidin 

(2011:158) adalah cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan 

mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat 

datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah- 

masalah  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  penelitian,  baik  berkaitan dengan 

deskripsi data maupun untuk membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang 

karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel 

(statistik). 

Maksud dari teknik analisis data adalah untuk mengolah data hasil 

eksperimen. Data tersebut diolah dan dianalisis untuk menguji hipotesis penelitian 

ini. Tujuan analisis data ini adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk 

yang dapat dimengerti dan ditafsirkan. 

a. Uji Normalitas 

Peneliti menggunakan uji normalitas untuk mengetahui normal 

atau tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui karena 

berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang akan dipergunakan. 

Peneliti menggunakan uji normalitas dengan metode liliefors. Langkah-

langkah uji normalitas dengan metode liliefors menurut Sambas Ali 

Muhidin (2010:93) sebagai berikut: 

1) Susunlah data dari kecil ke besar 
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2) Periksa data, beberapa kali munculnya bilangan-bilangan itu 

(frekuensi harus ditulis). 

3) Dari frekuensi susun frekuensi kumulatifnya. 

4) Berdasarkan frekuensi kumulatif, hitunglah proporsi empirik. 

5) Hitung nilai z untuk mengetahui theoritical proportion pada tabel z 

6) Menghitung theoritical proportion. 

7) Bandingkan empirical proportion dengan theoritical proportion, 

kemudian carilah selisih terbesar didalam titik observasi antara 

kedua proporsi. 

8) Carilah selisih terbesar di luar titik observasi. 

Untuk melakukan uji normalitas untuk kedua variabel tersebut 

dengan menggunakan bantuan Microsoft Office Excel. 

 

b. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya 

variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Peneliti menggunakan uji 

homogenitas untuk mengasumsikan bahwa skor setiap variabel memiliki 

varians yang homogen. Pengujian homogenitas data yang akan dilakukan 

pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji F. 

 
                

       

 

Harga ini selanjutnya dibandingkan dengan harga Ftabel dengan dk 

pembilang (n1 - 1) dan dk penyebut (n2 – 1). Berdasarkan dk tersebut dan 

dengan mengambil taraf signifikan 5%, maka data dapat dikatakan 

memiliki varians yang homogen bila Fhitung lebih kecil dari Ftabel. 

 

c. Perhitungan N-Gain 

N-Gain adalah normalisasi gain, perhitungan N-gain dilakukan 

untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini dilakukan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Skor gain diperoleh dari selisih skor tes awal 

dan tes akhir. Perbedaan skor tes awal dan tes akhir ini diasumsikan 

𝑭 =  
𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏 𝑻𝒆𝒓𝒃𝒆𝒔𝒂𝒓

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏 𝑻𝒆𝒓𝒌𝒆𝒄𝒊𝒍
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sebagai efek dari “treatment”. Perhitungan yang digunakan untuk 

menghitung nilai gain adalah sebagai berikut:  

 

 

       

   

Keterangan: 

G = Gain skor ternormalisasi  

Sf = Skor Posttest 

Si = Skor Pretest 

100  = Skor maksimal 

Selanjutnya, perolehan normalisasi gain diklasifikasikan menjadi 

tiga kategori yaitu: 

a. N-Gain tinggi: nilai (g) > 0.70 

b. N-Gain sedang: 0.70 > (g) > 0.3 

c. N-Gain rendah: nilai (g) < 0.3 

 

d. Uji Hipotesis 

Adapun langkah-langkah uji hipotesis sebagai berikut: 

1) Nyatakan hipotesis statistik (H0 dan H1) yang sesuai dengan 

penelitian yang diajukan 

2) Gunakan statistik uji yang tepat 

3) Hitung nilai statistik berdasarkan data yang terkumpul 

4) Berikan kesimpulan 

5) Menentukan ρ (ρ-value) 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji apakah hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian diterima atau tidak. Untuk pengujian dalam 

penelitian ini menggunakan uji t. Uji t bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan dua rata-rata dari data pretest yang diperoleh. Pengolahan data 

dilakukan dengan ketentuan bila n1 ≠ n2 ,  dapat  digunakan  uji  t  statistik  

dengan pooled varian. 

 

𝑮 =  
𝑺𝒇 − 𝑺𝒊

𝟏𝟎𝟎 − 𝑺𝒊
  

𝑡 =  
�̅�1− �̅�2

√
(𝑛1−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2 

𝑛1+𝑛2−2
[

1

𝑛1
+

1

𝑛2
]
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Keterangan: 

 �̅�1 : Rata-rata skor pretest kelas eksperimen. 

 �̅�2 : Rata-rata skor pretest kelas kontrol. 

𝑠1 
2  : Simpangan baku kelas eksperimen. 

𝑠2
2 : Simpangan baku kelas kontrol. 

Kriteria  pengujian  didapat  dari  daftar  distribusi t dengan 𝑑𝑘 =  𝑛1 + 𝑛2 −

2 

dan peluang  (𝑡1 −  
1

2
�́�). H0 diterima jika −𝑡1 −  

1

2
�́� < 𝑡 < 𝑡1 −  

1

2
�́� dan H0  

ditolak   untuk nilai t lainnya. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% 

(�́� = 0,05) maka kriteria pengujiannya adalah : 

a. Jika nilai signifikansi (Sig.)  ≥ 0,05 maka H1 diterima. 

b. Jika nilai signifikansi (Sig.)  < 0,05 maka H0 ditolak. 

 

Pasangan hipotesis nol dan tandingannya yang akan diuji adalah 

H0: Pemahaman siswa dengan Metode Picture and picture berbantuan 

multimedia interaktif tidak lebih tinggi dibandingkan dengan Metode 

Picture and picture tanpa bantuan multimedia interaktif. 

H1: Pemahaman siswa dengan Metode Picture and picture berbantuan 

multimedia interaktif lebih tinggi dibandingkan dengan Metode Picture 

and picture tanpa bantuan multimedia interaktif. 


