
 

 57 

BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

A. Metoda Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metoda penelitian eksperimen, 

penelitian eksperimen adalah penelitian deskriptif yang ingin mencari 

jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa 

faktor-faktor penyebab ataupun munculnya suatu fenomena tertentu 

(Nazir, 1999).  Menurut Arikunto(2010), penelitian eksperimen akan dapat 

menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang 

benda-benda, tentang orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu 

prosedur kerja. 

Dalam penelitian ini akan mengkaji perbedaan hasil belajar antara 

pembelajaran tanpa menggunakan media interaktif  dengan pembelajaran 

yang menggunakan media interaktif pada mata pelajaran Fisika khususnya 

pada materi Wujud Zat dan Perubahannya (kalor) di SMP kelas VII 

SMPN 1 Warunggunung.  

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah upaya 

membiasakan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran Fisika 

kelas VII, untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang dalam 

pelaksanaannya meliputi kegiatan mengkaji, merefleksi, menganalisis 

yang terjadi di lapangan termasuk mencari beberapa kendala-kendala dan 

implikasinya dari kegiatan pembelajaran. 
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Penggunaan metoda ini diharapkan dapat menghasilkan 

kesimpulan dan dapat digeneralisasikan berdasarkan analisis data, untuk 

memperoleh data dari responden, penulis menggunakan test kognitif 

berupa soal pilihan ganda sebagai instrumen pengumpul data pokok. Dari 

hasil test tersebut diperoleh data tentang hasil belajar siswa yang mendapat 

perlakuan dan yang tidak mendapat perlakuan. 

  

1. Desain Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 1 

Warunggunung Kab. Lebak tahun ajaran  2010-2011, yang bejumlah 395 

siswa yang terbagi dalam 9 kelas. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 

siswa yang terbagi dalam dua kelas, yaitu kelas VII G sebanyak 40 siswa 

sebagai kelompok eksperimen dan kelas VII H sebanyak 40 siswa 

kelompok kontrol. Pemilihan sampel berdasarkan teknik purposive 

sampling dengan pertimbangan bahwa kedua kelas ini diajar oleh guru 

yang sama. 

Kelompok eksperimen dalam penelitian ini adalah kelompok 

yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan Multimedia 

Interaktif/Pembelajaran Interaktif, sedangkan kelompok kontrol dalam 

penelitian ini adalah kelompok yang dalam pembelajarannya tanpa 

menggunakan Media Interaktif.  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metoda pembelajaran 

yang menggunakan Media Pembelajaran Interaktif. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fisika. 
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Metoda penelitian yang digunakan yaitu metoda eksperimen. Metoda ini 

dengan sengaja mengusahakan timbulnya variabel-variabel dan 

selanjutnya dikontrol untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil belajar. 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan perlakuan berupa pembelajaran 

menggunakan Media Pembelajaran Interaktif pada kelas eksperimen dan 

pembelajaran yang tidak menggunakan Media Pembelajaran Interaktif 

pada kelompok kontrol. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

peneliti mencari, menjelaskan suatu perbandingan, menguji berdasarkan 

teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan 

perbandingan antar variabel dimana penelitian ini melibatkan sedikitnya 

dua variabel atau lebih (Hidayat, 2003).  

Adapun desain yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Desain 

Kontrol-Eksperimen, adapun langkah langkah yang ditempuh dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Menentukan sampel baik kelompok eksperimen maupun kelompok 

kontrol. 

b. Memberikan perlakuan baik terhadap kelompok control (pembelajaran 

secara konvensional) maupun kelompok eksperimen (menggunakan 

media interaktif) 

c. Memberikan tes pada kelompok eksperimen dan control menggunakan 

instrument  

d. Membandingkan hasil antara yang menggunakan media interaktif 
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dengan yang tidak menggunakan media interaktif. 

 

2. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan antara lain tahapan 

persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Berikut uraian 

mengenai tahapan penelitian tersebut : 

a. Tahapan persiapan : 

Tahapan ini merupakan suatu tahapan penelitian awal sebelum peneliti 

melakukan penelitian lebih lanjut, pada tahapan ini kegiatannya 

meliputi pembuatan instrumen penelitian. Tahap pembuatan instrumen 

penelitian dilakukan dengan membuat soal pilihan ganda sebanyak 40 

nomor dengan rincian 8 soal sukar, 20 soal sedang, dan 12 soal 

mudah, keseluruhan soal dirancang dengan membuat kisi-kisi terlebih 

dahulu.   

b. Tahap Uji Coba 

Pada tahap uji coba instrumen penelitian skala penilaian yang telah 

dibuat kemudian diuji cobakan kepada siswa kelas VII yang tidak 

termasuk kelompok sampel diambil sebanyak 30 orang secara acak 

dari tiap-tiap kelas. Pada tahapan ini peneliti menguji coba instrument 

penelitian dengan cara melakukan langkah-langkah penghitungan atau 

pengolahan data penelitian dengan cara menganalisis serta melakukan 

pengujian data dengan menggunakan rumus-rumus statistik. 
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c. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan penelitian penulis memberikan soal kepada 

kelompok yang mendapat perlakuan dan kelompok yang tidak 

mendapat perlakuan sehingga hasilnya bisa dilihat berdasarkan nilai 

yang didapat oleh kedua kelompok tersebut. 

d. Tahap Evaluasi 

Pada tahap evaluasi penulis melakukan analisis data dengan 

menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistika 

inferensial untuk pengujian hipotesis dengan program SPSS sehingga 

dapat ditarik kesimpulan serta diambil maknanya dari penelitian yang 

telah dilakukan. 

Bagan 3.8 
Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Persiapan Pembuatan Proposal dan penyusunan pedoman pengumpulan data 

Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data 

Uji Coba 
Kegiatan Treatment 
Implementasi Media 

Data Hasil Test 

Uji Normalitas Data 

Uji Homogenitas Varians 

Analisis Deskriptif Variabel  

Uji Hipotesis 

Lanjutan kegiatan 
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Proses kegiatan penelitian yang dimulai dari pembuatan proposal dan 

diakhiri dengan pelaporan hasil penelitian.  

Keterangan: 

- Prosedur penelitian dilakukan dengan melalui program yang sudah 

terencana dan terprogram sebelumnya.  

- Sebelum peneliti melakukan kegiatan mengkaji tes hasil belajar sehingga 

kegiatan penelitian dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang benar 

sehingga akan menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.  

- Prosedur penelitian merupakan gambaran rinci dan kejelasan langkah-

langkah dari awal hingga akhir proses penelitian   

- Penjelasan prosedur penelitian terbagi dalam 3 tahap utama dan diperjelas 

untuk setiap tahapannya yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan 

analisis data tes hasil belajar 

 

B. Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama SMP 

Negeri 1 Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

C. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, sejak 

bulan Maret  2011 sampai dengan bulan Juli 2011.  

Tabel 1 
Jadwal Penelitian 

No Tahapan Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan 

Maret 

2011 

April

2011 

Mei 

2011 

Juni

2011 

Juli 

2011  

Agustus 

2011 
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1 Persiapan Usulan Penelitian       

2 Observasi       

3 Pengumpulan Data       

4 Proses Penelitian       

5 Bimbingan       

6 Sidang       

 

D. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1.  Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau 

subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2009). 

Populasi adalah keseluruhan individu yang akan diteliti, paling 

sedikit mempunyai satu sifat atau ciri yang sama dengan kenyataan subjek 

dan akan digeneralisasikan. Maksud generalisasi adalah menyangkut 

kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi (Hadi, 

2000). 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik SMP Negeri 1 

Warunggunung kelas VII sebanyak 395 peserta didik. 

2.  Sampel 

Sampel adalah sebagian individu dari populasi yang 

karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan 
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populasi. Penelitian ini tidak semua populasi dijadikan sampel tetapi hanya 

mengambil dari sebagian populasi yang representatif yaitu sampel yang 

benar-benar mencerminkan karakteristik dari populasi (Hadi, 2000). 

Sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan 

obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmojo, 

2005). Yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik 

kelas 7G dan 7H SMPN 1 Warunggunung Tahun Pelajaran 2010-2011 

setiap kelas terdiri dari 40 siswa. Sehingga jumlah total sampel adalah 80 

siswa. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sukmadinata (2006 : 253) salah satu cara pengambilan 

sampel yang representatif adalah secara acak atau random. Pengambilan 

sampel secara acak berarti setiap individu dalam populasi mempunyai 

peluang yang sama untuk dijadikan sampel.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling atau sampling purposive dimana pengambilan sampel 

ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.   

Pemilihan kelas 7G dan 7H dilakukan atas pertimbangan-

pertimbangan : 

1. Kualitas peserta didik hampir sama dalam arti saat dilakukan cross 

check pada nilai rata-rata kelas untuk setiap bidang studi memiliki 

rata-rata yang hampir sama. 
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2. Kesiapan peserta didik untuk dijadikan sampel menunjukkan 

tingkat antusiasme yang tinggi terlihat dari kehadiran peserta didik 

dalam setiap pelajaran Fisika.  

E. Variabel Penelitian 

Variabel adalah  sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat atau 

ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang suatu 

konsep pengertian tertentu, misalnya umur, jenis kelamin, pendidikan atau 

sebagainya (Notoatmojo, 2005). 

Variabel penelitian adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2009). 

Penelitian ini mengambil dua jenis variabel yaitu variabel bebas 

(Independen) yang merupakan variabel yang nilainya mempengaruhi nilai 

variabel yang lain atau yang menjadi sebab perubahan pada variabel tak 

bebas. Variabel tak bebas (dependen) merupakan variabel yang nilainya 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

Variabel bebas dalam penelitian ini ada 2 variabel yaitu :Media 

Interaktif (X) dan  Hasil Belajar Siswa (Y) 

Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah bagaimana variabel dibaca dalam sisi 

praktis dengan tujuan supaya tidak terjadi interpretasi yang salah atau 

keliru tentang variabel tersebut. Secara operasional variabel penelitian 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Variabel bebas : 

Media Interaktif (X), penggunaan media interaktif (pesona fisika). 

Media interaktif pesona fisika adalah jenis software pembelajaran 

fisika untuk membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran lebih 

mudah dan efektif. 

 

2. Variabel tak bebas : 

Hasil Belajar Siswa (Y), yaitu terkait dengan pencapaian hasil proses 

pembelajaran yang dicapai oleh siswa. yang dimaksud dengan hasil 

belajar adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam proses 

pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, afektiv, dan psikomotor.  

F. Instrumen Penelitian 

1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan 

data sekunder.  

Data primer adalah berbagai informasi tentang responden 

berkaitan dengan obyek penelitian. Data responden ini dapat dengan 

pertanyaan/pernyataan terbuka, tertutup atau gabungan tertutup terbuka. 

Data responden ini dapat digunakan untuk menggali informasi 

lebih dalam, fleksibel dan bervariasi tentang obyek penelitian pada 

responden yang tidak memungkinkan digali.  

Data sekunder adalah data pendukung yang berhubungan dengan 

tujuan dan obyek penelitian, baik dari kepustakaan, instansi terkait. Data 
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sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang terdapat di SMP 

Negeri 1 Warunggunung.  

2.  Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis 

antara lain : 

Membuat soal untuk satu kompetensi dasar pada mata pelajaran Fisika 

kelas VII, yaitu : Wujud Zat dan Perubahannya (kalor)  

Penilaian prestasi belajar tersebut merupakan hasil evaluasi dari 

suatu proses belajar formal yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif 

(angka) yang terdiri antara 1 sampai 10. Hasil ini dapat dilihat dari nilai 

jawaban siswa setelah melakukan tes evaluasi dengan jumlah soal 40 buah.    

3.  Uji Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah butir-butir 

soal pilihan ganda yang dibuat oleh guru mata pelajaran Fisika yang 

mengajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam satu kompetensi 

dasar lengkap dengan kisi-kisinya. Sehingga bisa dilihat hasil belajar siswa 

yang menggunakan media interaktif dengan yang tidak menggunakan 

media interaktif. Tingkat kesukaran soal meliputi sukar 20%, sedang 50%, 

dan mudah 30%. Soal sebanyak 40 nomor dengan rincian 8 nomor sukar, 

20 nomor sedang dan 12 nomor mudah. 
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Kisi-kisi intrumen penelitian adalah sebagai berikut : 

No 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Uraian 

Materi 
Indikator 

No. 

Soal 

Tingkat 

Kesukaran 

Bentuk 

Soal 

1 Memahami 

wujud zat dan 

perubahannya 

Mendeskrips

ikan peran 

kalor dalam 

mengubah 

wujud zat 

dan suhu 

suatu benda 

serta 

penerapanny

a dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Kalor • Menyelidiki pengaruh 

kalor terhadap 

perubahan suhu benda 

dan perubahan wujud 

zat 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7, 26, 

32, 33 

Md : 

1,6, 32 

Sd : 

2, 5, 7, 26, 

33 

Sk : 

3, 4 

Pilihan 

Ganda 

• Menyelidiki 

banyaknya kalor yang 

diperlukan untuk 

menaikkan suhu zat 

8 Md:- 

Sd: 

8 

Sk:- 

 

• Menyelidiki faktor-

faktor yang dapat 

mempercepat 

penguapan 

9, 11, 

12, 

13, 

24, 37 

Md : 

11, 13, 24, 

Sd : 

9, 12, 37 

Sk : - 

• Menyelidiki kalor 

yang dibutuhkan pada 

saat mendidih dan 

melebur 

10, 25 Md:- 

Sd: 

25 

Sk: 

10, 

• Menerapkan 

hubungan  

Q = m.c.∆t 

Q = m.L 

Q = m.U 

C = m.c 

14, 

15, 

16, 

17, 

18, 

19, 

20, 

21, 

23, 

Md: 

17, 19, 23, 

27, 

Sd: 

18, 20, 31, 

39, 40 

Sk: 

14, 15, 16,21 
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No 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Uraian 

Materi 
Indikator 

No. 

Soal 

Tingkat 

Kesukaran 

Bentuk 

Soal 

Asas Black           

Untuk menyelesaikan 

soal sederhana 

27, 

31, 

39, 40 

• Menyelidiki 

perpindahan kalor 

secara konduksi 

(untuk zat padat), 

konveksi (untuk zat 

cair dan gas), dan 

radiasi 

22, 

29, 

34, 

36, 38 

Md: 

22, 

Sd: 

29, 34, 36, 

38 

Sk: - 

• Mengidentifikasi zat 

yang termasuk 

konduktor dan isolator 

kalor 

28, 

30, 35 

Md: 

30 

Sd: 

35 

Sk: 

28 

   

Penyusun 

 

Rosman Farisi 

 

Tes dilakukan untuk mengetahui data yang menunjukkan 

kemampuan atau hasil belajar responden pada tahap pengetahuan 

(kognitif) responden terhadap kompetensi sistem rem. Jenis tes dipilih tes 

objektif tipe pilihan ganda dengan lima pilihan jawaban. Materi tes 

dibatasi pada aspek kognitif kompetensi sistem rem yang meliputi: 

komponen-komponen sistem rem, fungsi, cara kerja, cara pemeriksaan 

komponen, gambar komponen dan rangkaiannya, serta analisis 

kerusakannya. Untuk menguji Validitas instrumen disertakan 30 orang 
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peserta untuk mengikuti test yang dipilih secara acak masing-masing 5 

orang dari setiap kelas. Validitas isi (contentvalidity) dan validitas butir 

yang dihitung menggunakan rumus korelasi Point Biseral. Korelasi point 

biserial digunakan untuk menguji korelasi dimana salah satu variabel 

merupakan variabel dikotomi yang bernilai 0 dan 1 sedangkan variabel 

lainnya bisa berskala minimal interval. 

Rumus korelasi point biserial dinyatakan sebagai berikut : 

( )
q

p

S

XX
r

t

t

pbis

−= ,  (Arikunto, 2010) 

 
Dimana :  
 

X    =  rata-rata skor testi yang menjawab benar 

tX   =  rata-rata skor total untuk semua testi 

St  =  simpangan baku skor total setiap testi 
p  =  proporsi testi yang dapat menjawab benar butir soal yang 

bersangkutan 
q  =  1 – p 

 
Item soal dinyatakan valid jika nilai rpbis > rtabel pearson produk momen. 

Setelah uji validitas maka item soal juga harus dilakukan uji 

reliabilitas. Uji reliabilitas instrumen didasarkan pada reliabilitas internal 

dengan alpha cronbach.Untuk uji reliabilitas instrumen, digunakan rumus 

Alpha dari Cronbach. (Umar, 2003) sebagai berikut : 
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Keterangan: 
 

r11  =  koefisien reliabilitas instrumen 
k      = Banyaknya butir pertanyaan 
Σσb

2 = Total varians butir 

σt
2  = Total varians 

Instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai 

koefisien yang diperoleh ≥ 0,60. Imam Ghozali (2002). 

G. Teknik Analisis Data 

1. Pengolahan  Data 

Dalam teknik analisis data penelitian meliputi pengolahan data 

dan analisis data. Adapun langkah-langkah pengolahan data dalam  

penelitian ini meliputi : 

a. Editing, upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh atau dikumpulkan. 

b. Coding, merupakan kegiatan pemberian kode numerik terhadap 

data yang terdiri atas beberapa kategori. 

c. Entry data, kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan 

untuk membuat tabel atau distribusi frekuensi. 

d. Melakukan teknik analisis, dalam melakukan teknik analisis harus 

disesuaikan dengan tujuan yang akan dianalisis. 

2. Teknik Analisis  Data 

Setelah dilakukan pengolahan data maka selanjutnya dilakukan 

teknik analisis data dalam hal ini yang akan dilakukan adalah teknik 
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analisis data secara statistik baik analisis deskriptif untuk menggambarkan 

variabel penelitian dan analisis inferens untuk pengujian hipotesis 

penelitian. 

Dalam melakukan analisis data ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan yang meliputi : 

a. Uji Normalitas Data, pada tahapan ini akan diuji apakah data 

penelitian yang diperoleh mengikuti distribusi normal. 

Hipotesis untuk menguji normalitas data adalah sebagai berikut : 

H0 : Data mengikuti distribusi normal 

H1 : Data tidak mengikuti distribusi normal 

Untuk menguji Normalitas data dalam penelitian ini 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Uji keselarasan Kolmogorov–

Smirnov dapat diterapkan pada dua keadaan :  

1. Menguji apakah suatu sampel mengikuti suatu bentuk distribusi 

populasi teoritis  

2. Menguji apakah dua buah sampel berasal dari dua populasi yang 

identik.  

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk uji kolmogorov-

smirnov adalah sebagai berikut : 

Prinsip dari uji Kolmogorov–Smirnov adalah menghitung selisih 

absolut antara fungsi distribusi frekuensi kumulatif sampel [S(x)] 
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dan fungsi distribusi frekuensi kumulatif teoritis [Fo(x)] pada 

masing-masing interval kelas.  

Dengan F(x) ialah fungsi distribusi frekuensi kumulatif                       

populasi pengamatan. Statistik uji Kolmogorov-Smirnov 

merupakan selisih absolut terbesar antara S(x) dan Fo(x), yang 

disebut deviasi maksimum D.  

D = |S(x) – Fo(x)|  maks i = 1,2,…,n  

Nilai D kemudian dibandingkan dengan nilai kritis pada tabel 

distribusi pencuplikan (tabel D), pada ukuran sampel n dan a. Ho 

ditolak bila nilai teramati maksimum D lebih besar atau sama 

dengan nilai kritis D maksimum. Dengan penolakan H0 berarti 

distribusi teramati dan distribusi teoritis berbeda secara bermakna. 

Sebaliknya dengan tidak menolak H0 berarti tidak terdapat 

perbedaan bermakna antara distribusi teramati dan distribusi 

teoritis. Perbedaan-perbedaan yang tampak hanya disebabkan 

variasi pencuplikan (sampling variation). 

Langkah-langkah prinsip uji Kolmogorov-Smirnov ialah sebagai 

berikut:  

1. Susun frekuensi-frekuensi dari tiap nilai teramati, berurutan dari 

nilai terkecil sampai nilai terbesar. Kemudian susun frekuensi 

kumulatif dari nilai-nilai teramati itu.  
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2. Konversikan frekuensi kumulatif itu ke dalam probabilitas, yaitu 

ke dalam fungsi distribusi frekuensi kumulatif [S(x)]. Sekali lagi 

ingat bahwa, distribusi frekuensi teramati harus merupakan hasil 

pengukuran variabel paling sedikit dalam skala ordinal (tidak isa 

dalam skala nominal).  

3. Hitung nilai z untuk masing-masing nilai teramati di atas dengan 

rumus z=(xi–x) /s. dengan mengacu kepada tabel distribusi 

normal baku, carilah probabilitas (luas area) kumulatif untuk 

setiap nilai teramati. Hasilnya ialah sebagai F0(xi).  

4. Susun Fs(x) berdampingan dengan F0(x). hitung selisih absolut 

antara S(x) dan F0(x) pada masing-masing nilai teramati.  

5. Statistik uji Kolmogorov-Smirnov ialah selisih absolut terbesar 

Fs(xi) dan Ft(xi) yang juga disebut deviasi maksimum D  

6. Dengan mengacu pada distribusi pencuplikan kita bisa 

mengetahui apakah perbedaan sebesar itu (yaitu nilai D 

maksimum teramati) terjadi hanya karena kebetulan. Dengan 

mengacu pada tabel D, kita lihat berapa probabilitas (dua sisi) 

kejadian untuk menemukan nilai-nilai teramati sebesar D, bila Ho 

benar. Jika probabilitas itu sama atau lebih kecil dari a, maka Ho 

ditolak.  

Dalam penelitian ini perhitungan uji kolmogorov-smirnov 

dilakukan dengan bantuan software SPSS 16.0 dimana kriteria data 
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berdistribusi normal diperoleh jika nilai p-value uji kolmogorov-smirnov > 

0,05. 

b. Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas dilakukan untuk menguji kesamaan beberapa 

sampel, sehingga generalisasi terhadap populasi dapat dilakukan. Dalam 

penelitian ini, untuk menguji homogenitas varians menggunakan Uji 

Levene ( Levene Test ). Kriteria pengujiannya adalah jika nilai p-value 

(signifikansi) atau nilai probabilitasnya > 0,05 maka dinyatakan data 

berasal dari populasi yang mempunyai varians yang sama. Jika jika nilai p-

value (signifikansi) atau nilai probabilitasnya < 0,05 maka data tidak 

berasal dari populasi yang mempunyai varians yang sama. 

c. Analisis Deskriptif Variabel  

Analisis deskriptif variabel dilakukan untuk mengetahui 

gambaran hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran 

interaktif dan yng tidak menggunakan media interaktif.  Analisis deskriptif 

ini dilakukan dengan menghitung nilai minimal, nilai maksimal dan rata-

rata dan simpangan baku hasil belajar siswa.  

Untuk menentukan rata-rata kelas menggunakan rumus : 

n

X
X i∑=
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Keterangan  :  

X  : Nilai rata-rata 

X i  : skor yang diperoleh siswa 

N  : jumlah siswa 

  
Mencari simpangan baku (standar deviasi) dengan rumus: 

 

Langkah-langkah yang ditempuh adalah:  

1) Menentukan nilai rata-rata dari kelompok responden. 

2) Mencari nilai Xi dengan cara mengurangi skor yang didapat 

dengan nilai rata-rata 

3) Harga Xi di kuadratkan, kemudian dijumlahkan. 

4) Menarik akar kuadrat setelah di bagi jumlah responden. 

d. Uji  Hipotesis 

Uji hipotesis ini bertujuan untuk membuktikan apakah hipotesis 

yang ditetapkan diterima atau ditolak. Untuk menentukan apakah terdapat 

perbedaan terhadap hasil belajar antara kedua kelas sampel, untuk data 

yang terdistribusi normal dan homogen maka dilakukan uji kesamaan dua 

rata-rata (uji-t). 

Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan, maka dilakukan uji dua 

pihak dengan rumusan hipotesis dibawah ini: 
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=10 : µH  Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang 

menggunakan media interaktif dengan yang tidak 

menggunakan media interaktif. 

=11 : µH  Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan 

media interaktif dengan yang tidak menggunakan media 

interaktif. 

Selanjutnya dilakukan uji kesamaan rata-rata dengan 

menggunakan rumus (Sudjana, 2002:239): 

21

21

11

nn
s

xx
t

+

−
=  

( ) ( )
2

11

21

2
22

2
112

−+
−+−=

nn

snsn
s  

Dengan: 

=1x skor rata-rata kelas eksperimen 

2x  = skor rata-rata kelas kontrol 

 s = standar deviasi perbedaan rata-rata 

n1 = jumlah Siswa kelas eksperimen 

n2 = jumlah Siswa kelas kontrol 

s1
2 = variansi kelas eksperimen 

s2
2  = variansi kelas kontrol 
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Kriteria pengujian adalah terima H0 jika αα 2
112

11 −−
<<− ttt  

dimana  α2
11−

t didapat dari daftar distribusi t dengan derajat kebebasan (dk) 

= n1 + n2 - 2 dan peluang ( )α2
11− .  

Sedangkan dengan menggunakan bantuan software SPSS 16.00 

kriteria pengujian adalah terima H0 jika nila p-value > 0,05.  


