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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII 

SMP 9 Salatiga Kota Salatiga, Jawa Tengah tahun pelajaran 

2011-2012 dengan jumlah 20 siswa yang dibagi menjadi 2 

kelompok, kelompok pertama terdiri dari 10 siswa sedangkan 

kelompok lain terdiri dari 10 siswa yang dipilih secara 

random. Kelompok pertama yang terdiri dari 10 siswa diajar 

menggunakan metode pembelajaran mekanistik, dan 

kelompok kedua diajar menggunakan metode pembelajaran 

animasi. Subjek penelitian terdiri dari 14 siswa perempuan 

dan 6 laki-laki yang seluruhnya berjumlah 20 siswa dengan 

kisaran umur 12 – 15 tahun. Dan sebagian besar bertempat 

tinggal di Salatiga. 

 

3.2.  VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan 

pembelajaran metode mekanistik dan animasi, sebagai 

variable bebas. Dan Prestasi belajar fisika sebagai variable 

terikat. 

 

 

 

 



38 

 

3.3.  INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen merupakan sarana penelitian untuk 

memperoleh data sebagai bahan pengolahan. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengumpulkan data. Instrument yang digunakan ada 4 

macam, yaitu tahap persiapan, tes,  perangkat keras dan 

perangkat lunak. 

 
3.3.1 Tahap Persiapan 

Rencana pembelajaran yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri atas dua macam, yaitu rencana pembelajaran 

mekanistik dan rencana pembelajaran animasi. 

 
a. Pembuatan Rencana Pembelajaran Mekanistik 

Peneliti membuat rencana pembelajaran (RP) dengan 

topik “Pemantulan Cahaya”. Kedalaman materi yang 

akan digunakan disesuaikan dengan KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan) khususnya kelas VII 

semester II. RP juga dilengkapi dengan post test. 

 

b. Pembuatan Rencana Pembelajaran Animasi 

Peneliti membuat rencana pembelajaran animasi 

yang mengacu pada Rencana pembelajaran mekanistik, 

tetapi juga memungkinkan adanya penambahan materi 

yang mendukung. Pembuatan animasi dijelaskan lebih 

lanjut pada lampiran. 
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3.3.2 Tes 

Tes merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui 

atau mengukur sesuatu dengan cara dan aturan yang sudah 

ditentukan. Tes digunakan untuk menungkapkan keadaan 

seseorang termasuk di dalamnya kecerdasan, keterampilan, 

dan visual. 

 

a. Pre test 

Tes awal didapatkan dari nilai siswa yang diajar oleh 

guru pada materi sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui nilai keberhasilan siswa tentang materi 

yang sudah disampaikan.   

 

b. Post test 

Post test dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama 

diberikan pada siswa setelah selesai pembelajaran dan 

tahap kedua dilakukan setelah selesai menjalankan 

Animasi. Hal itu dilakukan untuk membandingkan 

tingkat keberhasilan RP dan Animasi dalam 

menanamkan pengetahuan kepada siswa dan untuk 

mengetahui pengaruh pemberian Animasi kepada siswa.  

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa kedua 

kelompok mendapat pelajaran yang sama yaitu 

Perbandingan tetapi dengan pendekatan yang berbeda, 

kelompok satu diajarkan dengan menggunakan metode 

mekanistik dan kelompok dua diajarkan dengan 

menggunakan metode animasi. Kedua metode tersebut 
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akan diteliti perbedaanya dalam meningkatkan hasil 

prestasi belajar siswa.  

Kelompok Perlakuan Post test 

I 
II 

X1 
X2 

T1
1 

T2
1 

 

I : kelompok mekanistik 

II : kelompok animasi 

X1 : pembelajaran     menggunakan      metode  

mekanistik 

X2 : pembelajaran      menggunakan     metode  

animasi 

T1
1 : kondisi           setelah           pembelajaran  

menggunakan metode mekanistik 

T2
1 : kondisi           setelah           pembelajaran  

menggunakan metode animasi 

 

 

 

3.3.3 Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan 

Animation ini adalah 1 set komputer berbasis windows XP 

dengan RAM 128 MB. 

 

3.3.4 Perangkat Lunak (Software) 

Macromedia Flash Cs4 merupakan aplikasi yang paling 

populer untuk membuat situs dinamis. Pembuatan animasi 

Flash yang disebut movie (film) dalam terminologi Flash 

merupakan gabungan semua obyek gambar, animasi, tulisan, 

dan suatu stage yang telah terbentuk jalan ceritanya. 
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3.4 VALIDITAS DAN REABILITAS 

3.4.1 Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana skor / nilai/ 

ukuran yang diperoleh benar-benar menyatakan hasil 

pengukuran atau pengamatan yang ingin diukur (Agung, 

1990). Dalam hal ini adalah bahwa item tersebut dapat 

membedakan antara anak yang pintar dan yang kurang 

pintar.  

Perhitungan validitas menggunakan Indeks 

Diskriminasi, yaitu suatu indeks yang menyatakan 

perbandingan kelompok upper yang menjawab benar untuk 

suatu item dikurangi kelompok lower yang menjawab benar 

untuk item tersebut dibagi total kelompok item. Karena 

jumlah total 20 siswa maka kelompok tersebut dibagi menjadi 

2 kelompok saja yaitu, kelompok upper dan kelompok lower. 

 

ID = 
N

nn Lu   

 

Dimana 

ID =  Indeks Diskriminasi 

nu  = skor kelompok upper 
nL = skor kelompok lower 
N  = jumlah responden 
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Kriteria untuk menentukan validitas item instrumen 

menurut Ali (1987): 

0,00 – 0,20   : tidak ada validitas  

0,21 – 0,40  : validitas rendah 

0,41 – 0,60   : validitas sedang 

0,61 – 0,80  : validitas tinggi 

0, 81 – 1, 00  : validitas sangat tinggi 

 

Untuk menentukan validitas item digunakan kriteria 

dari Ali (1987) yang menyatakan bahwa suatu item adalah 

valid jika koefisien item teruji bila batas bawah sama dengan 

0,20. hal ini mengingat bahwa suatu instrumen adalah valid 

jika disusun dari item yang valid juga. 

 

3.4.2 Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan 

sejauh mana suatu alat pngukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan (Singaribun, 1989). Setiap alat pengukur 

seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil 

pengukuran yang relative konsisten dari waktu ke waktu. 

Dalam penelitian ini teknik untuk menghitung 

reliabilitas yaitu, Metode belah dua (split-half method). Pada 

kasus ini Peneliti membagi secara acak butir-butir pertanyaan 

menjadi dua bagian.  Selanjutnya menghitung total skor dari 

setiap belahan.  Korelasi antara total kedua belahan, itulah 

koefisien reliabilitas. Prosedur yang digunakan dalam tes 

belah dua ini yaitu Belahan ganjil-genap, artinya seluruh item 
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yang bernomor ganjil dikumpulkan menjadi satu kelompok 

dan yang bernomor genap menjadi kelompok yang lain. 

Rumus :  

 
 
 

 
 
 

Dimana : 
    r = korelasi antara skor-skor setiap    belahan tes. 

    r11 = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan 
 

Kriteria untuk menentukan besarnya koefisien 

reliabilitas menggunakan pedoman dari George & Mallery 

(1995) sebagai berikut: 

 α > 0,9 : sangat bagus 

 α > 0,8 : bagus 

 α > 0,7 : dapat diterima 

 α > 0,6 : diragukan 

 α > 0,5 : jelek  

α < 0,5 : tidak dapat diterima 

 

3.5 TEKNIK PENGUJIAN HIPOTESIS 

Untuk mengetahui perbedaan hasil prestasi belajar yang 

diajarkan dengan menggunakan metode mekanistik dan 

diajarkan dengan menggunakan metode animasi dilakukan 

post tes. 
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3.5.1 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah keterampilan awal pada kelompok Mekanistik dan 

animasi sama atau tidak. Untuk uji homogenitas diantara 

kelompok animasi dan mekanistik digunakan hasil materi 

sebelumnya mengenai Cahaya pada mata pelajaran fisika yang 

diperoleh dari dokumen nilai hasil ulangan harian mata 

pelajaran fisika. 2011 -2012 yang diberikan sekolah. Nilai ini 

dianggap memadai karena sekolah tersebut masih tetap 

menjadi pilihan siswa yang memberikan penilaian secara 

formal. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan 

Lavene Test. 

Setelah mendapatkan hasil bahwa kedua kelompok 

homogen kemudian dilaksanakan pembelajaran dengan 

metode mekanistik dan metode animasi. Proses untuk masing-

masing kelompok dilakukan selama 6 minggu (1,5 bulan). 

Setelah dilaksanakan pembelajaran kemudian dilaksanakan 

post test dengan soal yang sama. 

 

3.5.2 Uji Beda Rata-rata (t-test) 

Uji beda rata-rata (t-test) digunakan untuk menguji 

hipotesis perbedaan prestasi hasil belajar Fisika antara 

mekanistik dan animasi. 
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Menurut Sumargo (2000) untuk menguji perbedaan 

rataan antara dua kelompok dengan menggunakan rumus: 

2

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S

XX
t




  

 

Keterangan: 

X 1 = rata-rata kelompok 1 

X 2 = rata-rata kelompok 2 
n1 = jumlah sample kelompok 1 

n2 = jumlah sample kelompok 2 
S1

2 = varians kelompok I 
S2

2 = varians kelompok II 
 

Sedangkan nilai varians dapat diperoleh dengan rumus: 

 

1

2

2

2










n

n

X
X

S  

 

Keterangan: 

S2 = varians 

 X  = jumlah skor pengamatan 

 X 2 = jumlah kuadrat skor pengamatan 

N = jumlah sample 

 Dari nilai t selanjutnya dibandingkan dengan nilai t 

table. Jika diperoleh –thit < ttab < thit, maka terdapat perbedaan 

yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa antara 

mekanistik dan animasi. 
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3.6 TEKNIK ANALISA DATA 

Teknik analisa data menggunakan teknik diskripsi, 

analisis uji beda rata-rata (t-test). 

 

3.6.1 Analisa Diskripsi 

Analisa ini digunakan untuk menganalisis sejumlah 

data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, sehingga 

memperoleh gambaran mengenai keadaaan suatu obyek yang 

diteliti melalui data subyek penelitian sebagaimana adanya, 

tanpa melakukan analisi dan membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum (Sugiyono, 2002). Ukuran yang 

digunakan adalah nilai rata-rata, standar deviasi, nilai 

maksimum, dan nilai minimum. 

 

3.6.2 Analisa uji Beda Rata-rata 

Analisis uji beda rata-rata (t-test) digunakan untuk 

mengetahui perbedaan prestasi hasil belajar fisika antara 

mekanistik dan animasi. Adapun hipotesis empirik yang 

penulis susun adalah sebagai berikut: ada perbedaan prestasi 

hasil belajar fisika sesudah diajarkan dengan menggunakan 

metode mekanistik dan animasi di SMP 9 Salatiga. 

Sedangkan hipotesis Statistiknya adalah: 

a. H0 : µAnimasi = µMekanistik 

Tidak ada perbedaan prestasi hasil belajar yang 

diajarkan dengan metode mekanistik dan animasi 

pada siswa kelas VII Smp 9 Salatiga. 
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b. H1 : µAnimasi ≠ µMekanistik 

Ada perbedaan prestasi hasil belajar yang 

diajarkan dengan metode mekanistik dan animasi 

pada siswa kelas VII Smp 9 Salatiga. 

 

3.7 LANGKAH – LANGKAH PROGRAM ANIMASI 

3.7.1 Analisa Sistem 

Flash Cs4 merupakan perkembangan dari flas 8 atau 

flash yang sebelumnya. Flash Cs4 memiliki future yang lebih 

lengkap dibandingkan dengan flas 8 misal dalam penempatan 

action script, mask, action guide dan sebagainya.  

 

3.7.2 Rancang Desain 

Teori dalam pembelajaran animasi di evaluasi jika 

nilainya jelek harus mengulang kembali pembelajaran dan 

kalau nilainya bagus maka pembelajaran sukses. 
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Gambar 3.1 

Rancangan Desain 
 

 

 

3.7.3 Pemprograman 

Dalam pemprograman animasi Flash Cs4 kita tidak 

perlu membuat suatu command didalam program, seperti 

Visual basic. Flash Cs4 membawa action script yang lebih 

mudah dipahami dan mudah dimengerti. Sehingga sewaktu 

kita membuat gerakan benda dalam layer kita hanya 

memainkan frame yang sudah tersedia.  

 

Teori 

Evaluasi 

Jelek 

Bagus 

Nilai 
Tidak 

Ya 

Selesai 


