
 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen yang termasuk ke dalam eksperimen semu (quasi experiment design). 

Notoatmodjo (2010) mengemukakan bahwa “disain ini tidak mempunyai 

pembatasan terhadap randomisasi. Desain ini disebut sebagai eksperimen semu 

karena eksperimen ini belum atau tidak memiliki ciri-ciri rancangan eksperimen 

sebenarnya, karena variabel-variabel yang seharusnya dikontrol atau dimanipulasi 

tidak dapat atau sulit dilakukan” (h. 114).  

Penelitian eksperimen semu pada umumnya melibatkan dua kelas yakni 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang 

mendapatkan perlakuan baru yang sedang diteliti, sedangkan kelas kontrol 

merupakan kelas yang mendapat perlakuan seperti biasa. Kedua kelas tersebut 

merupakan kelas yang homogen (seimbang) atau hampir sama untuk kemudian 

mendapatkan perlakuan. Pada penelitian ini kelompok kelas pertama adalah 

kelompok kontrol tanpa menggunakan media dan kelompok kelas kedua adalah 

kelompok eksperimen dengan menggunakan media audio visual berbasis video 

animasi. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini telah dilaksanakan di SMA Negeri 9 Kendari pada semester 

genap tahun pelajaran 2021/2022.  
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

 Populasi merupakan daerah pembentukan gagasan yang terbagi atas: 

obyek dan subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diperoleh suatu 

kesimpulan. Jadi, “populasi bukan hanya sekedar manusia melainkan terdapat 

obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang 

ada subyek-subyek” (Sugiyono, 2010, h. 80). Adapun populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh peserta didik kelas XI MIPA SMA Negeri 9 Kendari, yang 

dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Keadaan Populasi Penelitian 

No Kelas Jumlah  Siswa L P Nilai Rata-rata UH 

1 XI MIPA1 31 20 11 80 

2 XI MIPA2 30 14 16 82 

3 XI MIPA3 29 12 17 81,5 

4 XI MIPA4 28 10 18 83 

5 XI MIPA5 29 9 20 81 

Jumlah 147 65 82  

Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 9 Kendari 2021/2022 

 

3.3.2 Sampel 

 Sampel adalah sejumlah anggota yang diambil/dipilih dari suatu populasi. 

Besarnya sampel ditentukan oleh banyaknya data atau observasi dalam sampel 

tersebut. Besarnya sampel yang diperlukan bervariasi menurut tujuan 

pengambilannya dan tingkat kehomogenan populasi. Sampel yang dipilih harus 

mewakili (representative) terhadap populasi, karena sampel merupakan alat atau 

media yang mengkaji sifat-sifat populasi. Secara umum, sampel yang baik adalah 

yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Dalam bahasa 
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pengukuran, artinya sampel harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang 

seharusnya diukur. 

 Pengambilan sampel dilakukan dengan cara teknik purposive sampling, 

teknik ini didasarkan dengan tujuan dan kriteria tertentu, yaitu sample memiliki 

nilai rata-rata kelas yang relatif sama (Sugiyono, 2017, h.67). Peneliti ini 

mengambil dua kelas sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen, dimana 

penentuan kelas ini dilakukan dengan cara pengundian agar kedua kelas 

mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi kelas eksperimen. Adapun 

sampel penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 

No Kelas Jumlah  Siswa L P 

1 XI MIPA1 24 14 10 

2 XI MIPA5 24 7 17 

Jumlah 48 21 27 

Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 9 Kendari 2021/2022  

 

3.4 Variabel dan Desain Penelitian 

3.4.1 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian merupakan objek penelitian yang dapat diukur. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.4.1.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

 Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 

2010, h. 61). Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini 

adalah penerapan media audio visual berbasis video animasi. 
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3.4.1.2 Variable Terikat (Dependent Variable) 

 Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010, h. 61). Variabel terikat 

(dependent variable) dalam penelitian ini adalah hasil belajar fisika Kelas XI 

MIPA. 

3.4.2 Desain Penelitian 

 Desain penelitian adalah penggambaran secara jelas tentang hubungan 

antar variabel, pengumpulan data, dan analisis data, sehingga dengan desain yang 

baik peneliti maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai gambaran 

tentang bagaimana keterkaitan antara variabel yang ada dalam konteks penelitian 

dan apa yang hendak dilakukan oleh seorang peneliti dalam melaksanakan 

penelitian (Sukardi, 2011, h. 184). Adapun model desain penelitian ini 

menggunakan nonequivalent control group design yaitu desain yang termasuk ke 

dalam eksperimen semu (quasi experiment) karena tidak ada randomisasi 

terhadap sampel, artinya pengelompokan anggota-anggota kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen ditentukan langsung berdasarkan kriteria-kriteria yang 

diinginkan (Notoatmodjo, 2010, h. 59-60). 

Pada desain penelitian ini dilakukan pretest pada kedua kelompok  

tersebut, kemudian diikuti intervensi (X) pada kelompok eksperimen, dan 

terakhir dilakukan posttest pada kedua kelompok. Desain penelitian ini 

ditunjukkan pada Tabel 3.3 sebagai berikut. 
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Tabel 3.3 Model Desain Penelitian dan Pengembangan 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen A1 X1 B1 

Kontrol A2 X2 B2 

Sumber: (Notoatmodjo, 2010, h. 65) 

Keterangan: 

A1 : Pretest Kelas eksperimen 

A2 : Pretest Kelas kontrol 

B1 : Posttest Kelas eksperimen 

B2 : Posttest Kelas kontrol 

X1 : Perlakuan menggunakan media audio visual 

X2 : Perlakuan menggunakan media konvensional  

Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diajar menggunakan media 

audio visual dan kelompok kontrol adalah kelompok yang diajar menggunakan 

media konvensional. 

  

3.5 Definisi Operasional 

3.5.1 Media Pembelajaran Fisika 

 Media pembelajaran fisika yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan 

media audio visual berbasis video animasi yang diperoleh dari internet dan 

disesuaikan pada materi fisika gelombang mekanik dengan tujuan untuk menarik 

perhatian siswa, meningkatkan pemahaman siswa, menjadikan siswa lebih aktif, 

memperjelas makna materi pembelajaran yang mudah dipahami sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan membantu tercapainya tujuan pembelajaran. 

3.5.2 Hasil Belajar Fisika 

 Hasil belajar fisika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  

kemampuan peserta didik dalam aspek kognitif. Pengukuran menggunakan 

instrumen tes berupa soal pilihan ganda setelah proses pembelajaran selesai 
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(posttest) dengan penerapan media pembelajaran fisika berbasis video animasi 

pada materi gelombang mekanik Kelas XI SMA Negeri 9 Kendari. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah: 

3.6.1 Observasi 

 Teknik observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk 

penelitian ini dalam mengumpulkan data secara langsung dengan melakukan 

pengamatan atau bisa juga disebut sebagai teknik pengumpulan data dengan 

melibatkan seluruh indra untuk memperoleh data. Peranan penting dalam 

observasi ialah mengamati. Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti harus tetap 

sama meskipun dilakukan oleh beberapa orang setelahnya (Siyoto, Sandu dan 

Sodik, 2015). Dalam proses belajar mengajar di kelas, digunakan dua format 

pengamatan yaitu untuk guru dan siswa. 

3.6.2 Tes 

 Tes digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya 

kemampuan objek yang diteliti. Tes dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

dasar untuk pencapaian atau prestasi dalam bentuk tes lisan, tes tertulis dan tes 

tindakan (Sudjana, 2016, h. 35). Dalam penelitian ini bentuk soal tes yang 

digunakan adalah tes objektif berupa tes pilihan ganda (multiple choice items), 

dimana tes ini merupakan bagian dari tes tertulis. 
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3.6.3 Dokumentasi 

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 

2018, h. 326). Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2013, h. 274). Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data siswa dan 

data hasil belajar fisika Kelas XI SMA Negeri 9 Kendari. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati dalam penelitian (Arikunto, 2013, h. 

148). Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian 

yang telah ditetapkan untuk diteliti. 

3.7.1 Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan  pembelajaran  

di kelas, yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dengan 

adanya RPP diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

sistematis, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

2. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

LKPD (student worksheet) merupakan lembaran yang berisikan tugas 

untuk dikerjakan oleh peserta didik, yang biasanya berupa petunjuk, langkah-

langkah untuk menyelesaikan suatu tugas dengan mengacu pada Kompetensi 
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Dasar (KD) yang akan dicapai (Depdiknas, 2008, h. 13). Serta secara 

eksklusif Prastowo (2015) mengelompokkan LKPD dalam lima bentuk, yaitu 

(1) Untuk membantu peserta didik untuk menemukan suatu konsep, (2) Untuk 

membantu peserta didik mengintegrasikan dan mengaplikasikan berbagai 

konsep yang ditemukan, (3) Sebagai sumber belajar, (4) Sebagai penguatan, 

dan (5) Sebagai petunjuk praktikum. 

3.7.2 Instrumen untuk Mengukur Hasil Belajar 

 Instrumen yang digunakan dalam pengukuran hasil belajar (ranah kognitif) 

adalah berupa tes objektif. Ada beberapa jenis tes objektif diantaranya yaitu: tes 

benar salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, dan tes isian. Diantara jenis tes 

tersebut seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti akan menggunakan tes 

pilihan ganda. Tes pilihan ganda terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan 

tentang suatu pengertian yang belum lengkap, sehingga harus memilih satu 

diantara beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan untuk 

melengkapinya (Arikunto, 2013, h. 162-164). 

Instrumen tes kemampuan hasil belajar ini diberikan kepada siswa kelas 

XI SMA Negeri 9 Kendari yang dijadikan sampel baik kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol. Tes kemampuan hasil belajar berisikan soal-soal pilihan ganda yang 

mengukur kemampuan hasil belajar dan penguasaan konsep yang berkaitan 

dengan materi gelombang mekanik. Tes yang digunakan telah memenuhi 

prasyarat instrumen yang baik yaitu uji: validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran 

dan daya pembeda. 
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Penguasaan siswa terhadap materi karakteristik gelombang mekanik ini 

dapat diketahui dengan menghitung ketuntasan belajar berdasarkan KKM di SMA 

Negeri 9 Kendari yaitu sebesar 70. Tingkat penilaian hasil belajar dikelompokkan 

menjadi lima kategorikan yaitu sangat baik, baik, cukup dan kurang, dengan 

klasifikasi berdasarkan Tabel 3.4 berikut ini. 

Tabel 3.4 Pengelompokan Nilai Hasil Belajar Siswa 

Rata-rata Nilai Kriteria 

90 – 100 Sangat Baik 

80 – 89 Baik 

70 – 79 Cukup 

60 – 69 Kurang 

50 – 59 Sangat Kurang 

Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 9 Kendari 2021/2022 

 

3.8 Validitas Instrumen 

3.8.1 Uji Validitas 

 Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur atau instrumen 

mampu mengukur secara tepat pada apa yang hendak diukur. Validitas 

merupakan pengujian yang paling mendasar dan mencakup beberapa 

pertimbangan reliabilitas (Komarudin & Sukardin, 2017, h. 119). Untuk menguji 

validitas instrumen, terlebih dahulu dicari harga korelasinya dengan rumus 

koefisien korelasi biserial (rbis) untuk skor butir dikotomi, dengan rumus sebagai 

berikut. 

rbis(i) = 
       

  
 √
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Keterangan: 

rbis(i) = koefisien korelasi biserial antara skor butir soal nomor i 

dengan skor total 

Xi    = rata-rata skor total responden yang menjawab benar 

butir soal nomor i  

Xt  = rata-rata skor total semua responden 

St    = standar deviasi skor total semua responden 

pi    = proposal jawaban yang benar untuk butir soal nomor i 

qi    = proposal jawaban yang salah untuk butir soal nomor i 

(Komarudin & Sukardin, 2017, h. 135). 

Jika telah diperoleh koefisien korelasi atau biasa disebut rhitung,  kemudian 

dibandingkan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5%. Jika rhitung > rtabel berarti 

butir soal dinyatakan valid, sebaliknya jika rhitung < rtabel berarti butir dinyatakan 

tidak valid sehingga dapat diperbaiki kembali atau dibuang. 

 Menurut Abidin dan Purbawanto (2015), besarnya koefisien korelasi dapat 

diklasifikasikan seperti pada Tabel 3.5 berikut.  

Tabel 3.5 Tabel Interpretasi Nilai r 

Koefisien Korelasi Kriteria Validitas 

0,81 - 1,00 Sangat tinggi 

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,41 – 0,60 Sedang 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat rendah 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

 Instrumen yang valid belum tentu reliabel. Reliabilitas instrumen 

adalah ketepatan sebuah instrumen atau alat ukur tersebut dalam menilai 

apa yang dinilainya (Sudjana, 2016, h. 16). Untuk mengukur reliabilitas butir 

soal digunakan rumus Kuder-Richardson (KR-20) sebagai berikut. 
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    (
 

   
) (  

       

   
) 

 Keterangan: 

r11    = reliabilitas instrumen seluruh soal 

k     = Banyaknya butir soal yang valid 

p     = proporsi siswa yang menjawab benar 

n      = proporsi siswa yang menjawab salah (a=1-p) 

s     = varians total yaitu varians skor total 

Σpq = Jumlah hasil perkalian antara p dan q 

SB
2
 = Standar deviasi skor total 

(Arikunto, 2017, h. 115). 

 Hasil perhitungan dari rumus KR-20 (r11) dikonsultasikan dengan nilai 

tabel rtabel dengan dk = N - 1, dan α sebesar 5% atau 0,05, maka kaidah 

keputusannya yaitu jika r11 >  rtabel berarti reliabel dan jika r11 < rtabel berarti tidak 

reliabel. 

 Adapun tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas 

instrumen ditentukan berdasarkan kriteria menurut Guilford, yang ditunjukkan oleh 

Tabel 3.6 berikut ini. 

Tabel 3.6 Kriteria Koefisien Korelasi Reliabilitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Korelasi Interpretasi Reliabilitas 

0,80 ≤ r ≤ 1,00 Sangat Tinggi Sangat tetap/Sangat baik 

0,60 ≤ r < 0,80 Tinggi Tetap/Baik 

0,40 ≤ r < 0,60 Sedang Cukup tetap/Cukup 

0,20 ≤ r < 0,40 Rendah Tidak tetap/Kurang 

r < 0,20 Sangat Rendah Sangat tidak tetap/Sangat kurang 

Sumber: (Arikunto, 2017, h. 195) 

3.8.3 Uji Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran soal menurut Sudijono (2011), secara umum dapat 

diketahui dengan pengalaman empiris dari persentase siswa yang tidak berhasil 
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dalam menjawab soal. Untuk mengetahui tingkat kesukaran instrumen, maka 

dapat digunakan rumus sebagai berikut. 

  
 

  
 

Keterangan: 

p     = tingkat kesukaran 

B   = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS  = jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes 

Interpretasi kriteria tingkat kesukaran ditunjukkan oleh Tabel 3.7 berikut. 

Tabel 3.7 Interpretasi Kriteria Tingkat Kesukaran 

Indeks Tingkat Kesukaran Kriteria Tingkat Kesukaran 

0,00-0,30 Sukar 

0,31-0,70 Sedang 

0,71-1,00 Mudah 

Sumber: (Arikunto, 2017, h. 225) 

3.8.4 Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan sebuah soal untuk membedakan antara 

siswa berkemampuan tinggi (pintar) dengan siswa yang berkemampuan rendah. 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui daya pembeda adalah sebagai berikut. 

  
  

  
 
  

  
       

Keterangan: 

D   = Indeks daya pembeda 

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

JA  = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB  = Banyaknya peserta kelompok bawah 

PA = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 
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Tabel 3.8 Klasifikasi Daya Pembeda 

Interval Daya Pembeda Kriteria 

DP < 0,01 
 

Sangat rendah 

0,01 ≤ DP ≤ 0,20 Rendah 

0,21 ≤ DP ≤ 0,40 Sedang 

0,41 ≤ DP ≤ 0,70 Tinggi 

0,71 ≤ DP ≤ 1,00 Sangat tinggi 

Sumber: (Arikunto, 2017, h. 232) 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Penelitian terhadap hasil belajar yang diperoleh melalui penerapan media 

audio visual berbasis video animasi dan media konvensional (papan tulis), 

diukur melalui instrumen tes kognitif. Data hasil pengukuran tersebut diolah dan 

dianalisis secara deskriptif dan inferensial. 

3.9.1 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa menggeneralisasikan (Sugiyono, 2018, 

h. 207-208). Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

3.9.1.1 Rata-Rata (Mean) 

 Rata-rata merupakan titik berat dari seperangkat data atau observasi 

sensitif terhadap nilai ekstrim. Dalam menghitung nilai rata-rata, dibedakan antara 

data tunggal dan data kelompok dengan rumus sebagai berikut: 

1. Untuk data yang tidak dikelompokkan (data tunggal) 

 ̅  
∑ 
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 Keterangan:  

      = rata-rata 

x   = nilai hasil pengamatan atau observasi 

n  = jumlah semua observasi 

2. Untuk data yang tidak dikelompokkan (data kelompok) 

 ̅  
∑    

∑  
 

 Keterangan:  

      = titik tengah kelas interval ke I 

xi   = titik tengah kelas interval 

f  = frekuensi observasi pada kelas interval ke i 

(Nuryadi, Astuti, Utami dan Budiantara, 2017, h. 43-44). 

3.9.1.2 Median 

Median merupakan nilai tengah dari sekelompok data yang nilai tiap 

observasi telah disusun dari yang terkecil ke yang terbesar. Dalam menghitung 

median, dibedakan antara data tunggal dan data kelompok dengan rumus sebagai 

berikut: 

1. Untuk data yang tidak dikelompokkan (data tunggal) 

       
 

  (untuk n = ganjil) 

sedangkan, 

   
 

 
(  

 
   

 
  )   (untuk n = genap) 

 Keterangan:  

Me = median 

n  = jumlah data tunggal 

X   = nilai data tunggal 

(Kadir, 2010, h. 32-33). 
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2. Untuk data yang tidak dikelompokkan (data kelompok) 

      (

 
    

 
) 

 Keterangan:  

Me = median 

b    = batas bawah kelas median (batas bawah – 0,5) 

p  = panjang kelas 

n    = banyak data 

F    = jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median 

f     = frekuensi kelas median 

(Kadir, 2010, h. 36). 

3.9.1.3 Modus 

Modus merupakan nilai yang sering muncul atau titik tengah dari kelas 

interval yang memiliki frekuensi terbesar. Dalam menghitung modus, dibedakan 

antara data tunggal dan data kelompok dengan rumus sebagai berikut: 

1. Untuk data yang tidak dikelompokkan (data tunggal) 

Modus (crude mode) = nilai yang paling sering muncul (Kadir, 2010, h. 33). 

2. Untuk data yang tidak dikelompokkan (data kelompok) 

Modus = titik tengah dari kelas interval yang memilik frekuensi terbesar. 

      (
  

     
) 

Keterangan: 

Mo = modus 

b    = batas bawah kelas interval dimana modus berada 

p    = panjang kelas 

d1 = selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus 

d2 = selisih frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus 

(Kadir, 2010, h. 36-37). 
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3.9.1.4 Distribusi Frekuensi 

3.9.1.4.1 Rentang Data (Range) 

Rentang data dapat dihitung dengan mengurangi data terbesar dengan data 

terkecil dalam kelompok itu. Dengan rumus sebagai berikut (Kadir, 2015, h. 63). 

        

 Keterangan: 

R = rentang 

xt = data terbesar dalam kelompok 

xr = data terkecil dalam kelompok 

3.9.1.4.2 Jumlah Kelas Interval 

 Jumlah kelas interval dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut 

(Sugiyono, 2017, h. 37). 

            

 Keterangan:  

K   = jumlah kelas interval 

n    = jumlah data observasi 

log = logaritma 

3.9.1.4.3 Panjang Kelas 

 Untuk menentukan panjang kelas dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut (Sugiyono, 2017, h. 37). 

              ( )  
             ( )

             ( )
 

 Keterangan: 

P = panjang kelas 

R = rentang data 

K = jumlah kelas interval 
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3.9.1.5 Varians dan Standar Deviasi 

Varians adalah jumlah kuadrat dari semua penyimpangan (deviasi) nilai-

nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Sedangkan standar deviasi adalah 

nilai statistik  yang didayagunakan untuk menentukan  bagaimana sebaran data 

dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu ke rata-rata sampel. Berikut 

rumus yang digunakan untuk mencari varians dan standar deviasi, baik untuk data 

tunggal maupun data kelompok (Kadir, 2010, h. 47). 

 Rumus varians: 

   
∑   

  ((∑    
 )   ) 

    
 

 Rumus standar deviasi: 

  √
∑   

  ((∑   
 )   ) 

    
 

 Keterangan: 

S
2
  = varians 

S   = standar deviasi 

f    = frekuensi 

xi  = nilai x ke-i 

n   = jumlah sampel 

3.9.1.6 Persentase 

 Untuk menghitung persentase digunakan rumus sebagai berikut: 

  
  

 
      

 Keterangan: 

P   = persentase 

ΣF = jumlah frekuensi 

N  = jumlah responden 

(Sudiono, 2006, h. 14). 
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3.9.1.7 Uji Kecenderungan Data 

Deskripsi yang terakhir adalah mengategorikan kecenderungan data 

masing-masing variabel penelitian dengan menggunakan nilai Mean Ideal (Mi) 

dan Standar Deviasi Ideal (SDi), dengan rumus sebagai berikut (Zainuddin & 

Ghodang, 2015, h. 6). 

Rumus menentukan mean ideal: 

   
 

 
 (         ) 

Rumus menentukan standar deviasi ideal: 

    
 

 
(         ) 

Tingkat kecenderungan skor yang diperoleh dapat dibedakan 

berdasarkan tabel berikut ini. 

Tabel 3.9 Pengkategorian Skor 

Interval Kategori 

X  > MI + (1,5 × SDI) Sangat Tinggi 

MI + (0,5 × SDI) < X ≤ MI + (1,5 × SDI) Tinggi 

MI - (0,5 × SDI) < X ≤ MI + (0,5 × SDI) Sedang 

MI - (1,5 × SDI) < X ≤ MI - (0,5 × SDI) Rendah 

X < MI - (1,5 × SDI) Sangat Rendah 

Sumber: (Ananda & Fadli, 2018, h. 59) 

3.9.2 Analisis Inferensial 

 Analisis inferensial adalah teknik statistik yang dipergunakan jika peneliti 

akan memberikan interpretasi (tafsiran) mengenai data atau ingin menarik 

kesimpulan dari data yang dihasilkan (Zuriah, 2009, h. 198). Analisis inferensial 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Langkah-langkah 

pengujian hipotesis dimulai dengan melakukan uji prasyarat analisis (uji 
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asumsi), yaitu; uji normalitas dan uji homogenitas, kemudian dilakukan 

pengujian hipotesis. Secara berurutan diuraikan sebagai berikut: 

3.9.2.1 Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah 

data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian 

ini menggunakan Chi-Square. Langkah-langkah pengujian ini adalah sebagai 

berikut (Kadir, 2010, h. 111-113): 

1. Perumusan hipotesis. 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

2. Data dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi. 

3. Menentukan rata-rata dan standar deviasi, dengan rumus: 

 ̅  
∑     

∑  
  dan     

∑   
  ((∑   

 )   ) 

    
 

4. Menentukan batas kelas, yaitu angka skor kiri interval dikurangi 0,5 dan 

angka skor kanan ditambah 0,5.  

5. Mencari nilai z skor untuk batas kelas interval dengan rumus: 

  
             ̅

  
 

6. Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan, 

      

7. Membuat daftar frekuensi observasi (fo). 

8. Mencari frekuensi harapan (fe) dengan cara mengalikan luas tiap interval 

dengan jumlah responden/total frekuensi (Pi× N). 

9. Menghitung nilai Chi-Square, dengan rumus: 
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   ∑
(     ) 

  

 

   

 

10. Menentukan derajat kebebasan,          dan taraf signifikansi α = 5%. 

11. Menentukan       
 . 

12. Membandingkan nilai        
  dengan       

 , pada kriteria jika uji        
  

      
   maka data tersebut berdistribusi normal. 

Pengujian normalitas pada taraf signifikansi 5% dan           . Jika 

nilai uji        
        

  maka H0 diterima (data berdistribusi normal). Jika 

       
         

 , maka H0 ditolak (data tidak terdistribusi normal). 

3.9.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homongenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti 

memiliki kemampuan yang sama atau tidak. Sampel yang memiliki kemampuan 

yang sama (homogen) dapat dilihat dari varians data yang sama. Teknik yang 

digunakan untuk menguji homogenitas dalam penelitian adalah uji F (Fisher) dan 

uji t. Uji F digunakan untuk menguji homogenitas varians dari dua kelompok data 

yang tidak berkorelasi atau independent. Langkah-langkah pengujian homogenitas 

data dengan uji F sebagai berikut (Ananda & Fadli, 2018, h. 175-176): 

1. Menghitung taraf signifikan, misal α = 5% untuk menguji hipotesis: 

H0 :    
    

  (varian 1 sama dengan varian 2 atau data homogen). 

H1 :    
    

  (varian 1 tidak sama dengan varian 2 atau data heterogen). 

2. Menghitung varians (S
2
) tiap kelompok data dengan rumus: 

   
∑   

  
(∑    )
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3. Tentukan nilai Fhitung yaitu: 

        
               

               
 

4. Tentukan nilai Ftabel untuk taraf signifikansi α, dk1 = dkpembilang = na – 1 dan 

dk2 = dkpenyebut = nb – 1. 

5. Membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel yaitu: 

Jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima. 

Jika Fhitung > Ftabel H0 ditolak. 

Kemudian uji t digunakan untuk menguji homogenitas varians dari dua 

kelompok data yang berkorelasi atau dependent. Kadir (2010, h. 119) menyatakan 

bahwa jika dua variabel (peubah) berhubungan atau terikat, maka kita dapat 

menguji homongenitasnya dengan uji t, sebagai berikut. 

  
  
    

 

      
√√     

 

  

 

Keterangan: 

S1
2
 = variansi pretest 

S1
2
 = variansi posttest 

r12  = koefisien kolerasi antara variabel 

dk = derajat kebebasan (dk = n – 2) 

3.9.2.3 Pengujian Hipotesis 

Apabila distribusi frekuensi datanya normal dan jenis data adalah rasio 

atau interval, maka metode uji yang digunakan adalah statistik parametrik. Tetapi 

bila asumsi distribusi datanya tidak normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis 

data adalah nominal atau ordinal maka metode uji yang digunakan adalah statistik 

nonparametrik (Nuryadi dkk., 2017, h. 80). Berikut uji hipotesis penelitian ini. 
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3.9.2.3.1 Uji Hipotesis Ke-I  

Uji hipotesis kesatu bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum 

perlakuan. Pengujian hipotesis ini menggunakan uji Independent Sample t-Tes 

dengan syarat pengujian statistik parametrik terpenuhi. Secara statistik, hipotesis 

penelitian ini adalah: 

H0 : μ1 = μ2 

H1 : μ1 ≠ μ2 

Keterangan: 

H0 = Tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan sebelum/setelah 

perlakuan di kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

H1 = Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan sebelum/setelah 

perlakuan di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

μ1 = Nilai rata-rata hasil belajar sebelum/setelah perlakuan di kelas 

eksperimen. 

μ2 = Nilai rata-rata hasil belajar sebelum/setelah perlakuan di kelas kontrol. 

Uji ini menggunakan rumus Polled Varian dengan syarat kedua sampel 

memiliki varian yang sama atau homogen (equal variance), sebagai berikut:  

  
 ̅   ̅ 

√
(    )  

  (    )  
 

       
 (
 
  
 
 
  
)

 

 

dengan,  

   √
(    )  

  (    )  
 

       
 

Keterangan: 

X 1 = nilai rata-rata kelas eksperimen 

X 2 = nilai rata-rata kelas kontrol 

  
  

= varians kelas eksperimen 

  
  

= varians kelas kontrol 

n1 = banyaknya siswa dalam kelas eksperimen 

n2 = banyaknya siswa dalam kelas kontrol 

   = varians gabungan 
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Dengan kriteria pengujian adalah diterima H0 jika thiung < ttabel. Derajat 

kebebasan untuk daftar distribusi t adalah              –    pada taraf 

signifikansi 5% (Sudjana, 2011, h. 239). 

3.9.2.3.2 Uji Hipotesis Ke-II 

Uji hipotesis kedua bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan antara hasil belajar siswa sebelum dan setelah perlakuan di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Jika syarat pengujian statistik parametrik terpenuhi 

maka digunakan uji t‟ pada hasil belajar siswa sebelum dan setelah perlakuan di 

kelas eksperimen untuk varians data yang tidak homogen. Secara statistik, 

hipotesis penelitian ini adalah (Kadir, 2010, h. 201): 

H0 : μ1 = μ2 

H1 : μ1 ≠ μ2 

Keterangan: 

H0 = Tidak terdapat perbedaan antara hasil belajar sebelum dan setelah 

perlakuan di kelas eksperimen/kelas kontrol. 

H1 = Terdapat perbedaan antara hasil belajar fisika sebelum dan setelah 

perlakuan di kelas eksperimen/kelas kontrol. 

μ1 = Nilai rata-rata hasil belajar fisika sebelum dan setelah perlakuan di kelas 

eksperimen/kelas kontrol. 

μ2 = Nilai rata-rata hasil belajar fisika sebelum  dan setelah perlakuan di 

kelas eksperimen/kelas kontrol. 

Rumus Uji t‟ 

   
  ̅   ̅  

√
  
 

  
 
  
 

  

 

Keterangan: 

X 1 = rata-rata nilai pretest 

X 2 = rata-rata nilai posttest 

  
  

= varians pretest 

  
  

= varians posttest 
n1 = jumlah sampel pretest  

n2 = jumlah sampel posttest 
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Kriteria pengujian adalah diterima H0 jika thitung < ttabel. Derajat kebebasan 

untuk daftar distribusi t adalah          dengan taraf signifikansi 5%. 

3.9.2.3.3 Uji Hipotesis Ke-III 

Uji hipotesis kesatu bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol  setelah 

perlakuan. Pengujian hipotesis ini menggunakan uji Independent Sample t-Tes 

dengan syarat pengujian statistik parametrik terpenuhi. Secara statistik, hipotesis 

penelitian ini adalah: 

H0 : μ1 = μ2 

H1 : μ1 ≠ μ2 

Keterangan: 

H0 = Tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan sebelum/setelah 

perlakuan di kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

H1 = Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan sebelum/setelah 

perlakuan di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

μ1 = Nilai rata-rata hasil belajar sebelum/setelah perlakuan di kelas 

eksperimen. 

μ2 = Nilai rata-rata hasil belajar sebelum/setelah perlakuan di kelas kontrol. 

Uji ini menggunakan rumus Polled Varian dengan syarat kedua sampel 

memiliki varian yang sama atau homogen (equal variance), sebagai berikut: 

  
 ̅   ̅ 

√
(    )  

  (    )  
 

       
 (
 
  
 
 
  
)

 

dengan,  

   √
(    )  

  (    )  
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Keterangan: 

X 1 = nilai rata-rata kelas eksperimen 

X 2 = nilai rata-rata kelas kontrol 

  
  

= varians kelas eksperimen 

  
  

= varians kelas kontrol 

n1 = banyaknya siswa dalam kelas eksperimen 

n2 = banyaknya siswa dalam kelas kontrol 

   = varians gabungan 

Dengan kriteria pengujian adalah diterima H0 jika thiung < ttabel. Derajat 

kebebasan untuk daftar distribusi t adalah              –    pada taraf 

signifikansi 5% (Sudjana, 2011, h. 239). 

3.9.2.4 Uji N-Gain 

Uji N-Gain dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari penerapan media 

pembelajaran fisika berbasis video animasi dalam meningkatkan hasil belajar 

fisika siswa yang diterapkan pada kelas eksperimen, serta perbedaannya dengan 

kelas kontrol yang diterapkan media konvensional. Menurut Hake dalam 

Sundayana (2014, h. 151) untuk menghitung skor N-Gain digunakan rumus 

sebagai berikut. 

       
                          

                       
 

Untuk pengkategorian skor N-Gain dapat menggunakan interpretasi indeks 

Gain ternormalisasi (g) berpedoman pada standar Hake yang telah dimodifikasi: 

Tabel 3.10 Interpretasi Indeks Gain 

Skor N-Gain (g) Interpretasi 

-1,00 ≤  g < 0,0  Menurun 

g = 0,0 Tetap 

 

0,0 < g < 0,30 Rendah 

0,30 ≤ g ≤  0,70 Sedang 

0,70 < g ≤  1,00 Tinggi 

Sumber: (Sundayana, 2014, h. 151) 
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Sedangkan kategori tafsiran efektivitas berdasarkan skor N-Gain dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3. 11 Kategori Tafsiran Efektivitas Indeks Gain 

Persentase (%) Tafsiran 

g < 40 Tidak Efektif 

40 < g ≤ 55 Kurang Efektif 

55 < g ≤ 75 Cukup Efektif 

g > 75 Efektif 

Sumber: (Arikunto, 2013) 

 


