
 

49 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL 
 

Analisa data pada bab IV ini dibagi menjadi empat 

bagian, yaitu deskripsi subjek penelitian, uji homogenitas, 

hasil pengukuran kemampuan siswa antara mekanistik dan 

animasi, serta uji hipotesis. 

 

4.1 Diskripsi Subjek Penelitian 

Subjek penelitian terdiri dari 20 siswa kelas VII SMP N 9 

Salatiga 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. Untuk memudahkan peneliti menganalisa ketuntasan 

siswa dalam pembelajaran Fisika, peneliti melakukan 

penilaian dalam berbagai aspek yang terdiri dari aspek 

pemahaman, aspek aplikasi dan aspek analisis. Peneliti 

menggunakan proses penyederhanaan data agar lebih mudah 

di pahami dan juga diinterpretasikan dengan dua tujuan yaitu 

melakukan eksplorasi mengenai karakteritik data dan 

meringkas serta mendeskripsikan data. (untuk data Pre test 

lihat Lampiran). 
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4.2 Analisis Validitas Butir Soal dan Reliabilitas 

Instrumen 

4.2.1 Analisis Validitas Butir Soal 

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan 

Indeks Diskripsi, dimana kedua kelompok diurutkan menurut 

peringkat. Untuk peringkat menengah keatas dinamakan 

kelompok upper, dan lower pada  peringkat menengah ke 

bawah. Hasil validitas dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 

Hasil Validitas Butir Soal 

Soal ID Ket Soal ID Ket Soal ID Ket 

1 0.3 Valid 11 0.2 Valid 21 0.4 Valid 

2 0.2 Valid 12 0.2 Valid 22 0.4 Valid 

3 0.3 Valid 13 0.2 Valid 23 0.3 Valid 

4 0.2 Valid 14 0.3 Valid 24 0.3 Valid 

5 0.2 Valid 15 0.2 Valid 25 0.5 Valid 

6 0.2 Valid 16 0.3 Valid 26 0.6 Valid 

7 0.2 Valid 17 0.2 Valid 27 0.3 Valid 

8 0.3 Valid 18 0.2 Valid 28 0.3 Valid 

9 0.2 Valid 19 0.2 Valid 29 0.3 Valid 

10 0.2 Valid 20 0.2 Valid 30 0.2 Valid 
 

Berdasarkan Tabel 4.1. terlihat bahwa 30 soal tes valid, 

indeks diskriminasi menunjukkan bahwa koefisien validitas 

bergerak dari dari 0.2 sampai 0.6. 
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4.2.2 Analisis Reliabilitas Instrumen 

Analisis reliabilitas instrument menggunakan alpha dari 

Cronbach yang memberikan koefisien reliabilitas sebesar 

0.920. Hasil analisa menunjukkan  bahwa instrument layak 

digunakan mengukur variable penelitian. Blue print akhir 

instrument yang digunakan untuk pretest kedua kelompok 

dapat dilihat pada Table 4.2. 

 

Table 4.2 

Blue print Soal Posttest 

T I U T I K 
ASPEK 

JML NO SOAL 
C1 C2 C3 

Menerapkan 
konsep dan 
prinsip gejala 
gelombang 
dan optika 
dalam 
menyelesaika
n masalah 
 

a. Siswa dapat 

menggunakan 

hukum 

pemantulan 

cahaya dalam 

pembentukan 
bayangan pada 

cermin 

cembung  
 

b. Siswa dapat 

menggunakan 

hukum 

pemantulan 
cahaya dalam 

pembentukan 

bayangan pada 

cermin cekung 
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4.3 Analisis Uji Homogenitas 

Peneliti melakukan uji homogenitas untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan nilai yang diajarkan  mengenai 

pemantulan cahaya yang telah diberikan kepada siswa dengan 

menggunakan 2 metode pembelajaran yaitu metode 

pembelajaran mekanistik dan metode pembelajaran animasi 

yang dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh hasil.  

Pengujian yang dilakukan peneliti adalah berdasar hasil 

test materi sebelumnya mengenai “Menerapakan Konsep dan 

Prinsip Gejala Optik” pada mata pelajaran Fisika yang 

diperoleh dari dokumen nilai hasil ulangan harian mata 

pelajaran Fisika 2012 -2013. Hasil dari uji homogenitas 

ditunjukkan pada Table 4.3. 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Homogenitas 

Kelompok N 
Rata-rata 

nilai 
F Sig F Keterangan 

Mekanistik 10 68 
0.234 0.641 

Tidak 

berbeda Animasi 10 68 

 

Berdasarkan Table 4.3 dapat diketahui rata-rata hasil 

uji homogenitas F dan Sig F antara 2 kelompok adalah sama 

yaitu 68, serta nilai F = 0.234 dengan sig F = 0.641  Hal ini 

menunjukkan tidak adanya perbedaan varians pada kelompok 

mekanistik dan animasi. Oleh karena itu dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kedua kelompok adalah homogen.   
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Setelah mendapatkan hasil bahwa kedua kelompok 

homogen kemudian dilaksanankan post test, dan juga 

pembelajaran pemantulan cahaya dengan menggunakan 

metode pembelajaran mekanistik dan metode pembelajaran 

animasi, selama 6 minggu (1,5 bulan).  

 

4.4 Hasil Pengukuran Kemampuan Siswa Antara 

Kelompok dengan Menggunakan Metode 

Pembelajaran Mekanistik dan Metode 

Pembelajaran Animasi 

Hasil pengukuran meliputi analisis uji post test masing-

masing kelompok. Untuk pengujian post test dilakukan 

dengan uji independent sample t-test. 

 

4.4.1 Hasil Pelaksanaan Pembelajaran Mekanistik 

 

Pelaksanaan pembelajaran mekanistik dilakukan selama 

6 x 40 menit. Dalam pelaksanaan ini, siswa mempelajari 

materi tentang Pemantulan Cahaya. Dalam pembelajaran 

mekanistik, masing-masing siswa mendengarkan penjelasan 

peneliti yang mengajarkan materi pemantulan cahaya.  
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Selama siswa mendengarkan penjelasan yang dilakukan 

oleh peneliti dilakukan penilaian kepada masing-masing siswa 

dengan menggunakan soal post test yang telah disiapkan 

sebelumnya. Tujuan dari test ini adalah untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan pembelajaran. Analisa dibuat 

berdasarkan Tabel soal pre test dan post test Siswa. Untuk 

hasil test kelompok mekanistik ditunjukkan pada Table 4.4 

berikut: 

Table 4.4 
Hasil Pre Test dan Post Test  

Kelompok Mekanistik 

 

Kelompok N 
Rata-rata 

nilai 
Thitung Sig t Keterangan 

Pre test 10 68 
1.236 0.248 

Tidak 

berbeda Post test 10 74.34 

 

Berdasarkan Table 4.4 dapat diketahui rata-rata hasil 

pre test mekanistik sebesar 68 dan hasil post test mekanistik 

sebesar 74,34, serta hasil t diperoleh Thitung = 1,236 dengan sig 

t = 0.248. Dari hasil sig t = 0.248 menunjukkan lebih besar 

dari 0.05. Hal ini berarti bahwa kelompok mekanistik tidak 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan sebelum dan 

sesudah diberikan pengajaran. 

 

4.4.2 Hasil Ketuntasan Masing-masing Aspek Kelompok 

Mekanistik  

Berdasarkan data diatas, maka dapat dilihat hasil 

ketuntasan siswa kelas mekanistik dalam tiap aspek adalah 

sebagai berikut: 

A. Prestasi Belajar Fisika Untuk Aspek Pemahaman 
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Rata-rata prestasi belajar Fisika untuk aspek 

pemahaman  menggunakan metode mekanistik adalah 

7.5 dari 10 soal yang diberikan. 

 

B. Prestasi Belajar Fisika Untuk Aspek Aplikasi 

Rata-rata prestasi belajar Fisika untuk aspek Aplikasi  

menggunakan metode mekanistik adalah 7.4 dari 10 

soal yang diberikan. 

 

C. Prestasi Belajar Fisika Untuk Aspek Analisis 

Rata-rata prestasi belajar Fisika untuk aspek Analisis  

menggunakan metode mekanistik adalah 6.0 dari 10 

soal yang diberikan. 

 
4.4.3 Hasil Pelaksanaan Pembelajaran Animasi 

Tahap pembelajaran animasi dilaksanakan setelah uji 

coba pembelajaran animasi dan pembelajaran mekanistik, 

Pelaksanaan animasi dilakukan selama 6 x 40 menit. Dalam 

pelaksanaan ini, siswa mempelajari animasi tentang 

Pemantulan cahaya. Dalam pembelajaran animasi, masing-

masing siswa mendengarkan penjelasan peneliti yang 

mengajarkan materi pemantulan cahaya. Siswa tidak dibantu 

oleh guru saat pembelajaran pemantulan cahaya. 

Selama siswa mendengarkan penjelasan yang dilakukan 

oleh peneliti dilakukan penilaian kepada masing-masing siswa 

dengan menggunakan soal post test yang telah disiapkan 

sebelumnya. Tujuan dari test ini adalah untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan pembelajaran. Analisa dibuat 
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berdasarkan Tabel soal pre test dan post test Siswa. Dari 

Tabel pre test dan post test dengan siswa diperoleh data 

pembelajaran pemantulan cahaya yang dapat dilihat pada 

table 4.5. 

 

Table 4.5 
Hasil Pre Test dan Post Test 

 Kelompok Animasi 

Kelompok N 
Rata-

rata nilai 
Thitung Sig t Keterangan 

Pre test 10 68 
3.34 0.009 berbeda 

Post test 10 84.01 

 

Berdasarkan Table 4.5 dapat diketahui bahwa rata-rata 

hasil pre test animasi sebesar 68 dan hasil post test animasi 

sebesar 84.01, serta hasil t diperoleh Thitung = 3.34 dengan sig t 

= 0.009. Dari hasil sig t = 0.009 menunjukkan lebih kecil dari 

0.05. Hal ini berarti bahwa kelompok animasi menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah 

diberikan pengajaran. 

 

4.4.4 Hasil Ketuntasan Masing-masing Aspek Kelompok 

Animasi 

Berdasarkan data diatas, maka dapat dilihat hasil 

ketuntasan siswa kelas animasi dalam tiap aspek adalah 

sebagai berikut: 

A. Prestasi Belajar Fisika Untuk Aspek Pemahaman 

Rata-rata prestasi belajar Fisika untuk aspek 

pemahaman  menggunakan metode animasi adalah 8.8 

dari 10 soal yang diberikan. 
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B. Prestasi Belajar Fisika Untuk Aspek Aplikasi 

Rata-rata prestasi belajar Fisika untuk aspek aplikasi  

menggunakan metode animasi adalah 8.2 dari 10 soal 

yang diberikan. 

 

C. Prestasi Belajar Fisika Untuk Aspek Analisis 

Rata-rata prestasi belajar Fisika untuk aspek analisis  

menggunakan metode animasi adalah 8.7 dari 10 soal 

yang diberikan. 

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis  

Dalam pengujian hipotesis statistic digunakan analisis 

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

digunakan untuk melihat: Perbedaan prestasi belajar Fisika 

dengan materi PEMANTULAN CAHAYA yang diajar dengan 

menggunakan metode mekanistik dan animasi. 

 

4.5.1 Hasil Uji Beda Total Kelompok  Mekanistik dan 

Animasi 

Hasil uji beda total kelompok mekanistik dan animasi 

setelah diberi perlakuan tampak seperti pada table berikut: 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Beda Total  

Kolompok mekanistik dan Animasi 

Kelompok N 
Rata-rata 

nilai 
Thitung Sig t Keterangan 

Mekanistik 10 74.34 
2.121 0.022 berbeda 

Animasi 10 84.01 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa rata-rata 

hasil total kelompok mekanistik 74.34 dan kelompok animasi 

84.01. Hasil uji t diperoleh Thitung = 2.121 dengan sig t = 0.022. 

Karena sig t lebih besar dari 0.05 (0.05 > 0.022), berarti bahwa 

kedua kelompok menunjukkan adanya perbedaan yang 

signifikan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berdasarkan 

hasil test maka kelompok animasi menunjukkan hasil yang 

lebih baik dengan rata-rata 84.01. Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

animasi dapat mempengaruhi hasil prestasi belajar siswa  

 

4.5.2 Hasil Uji Beda Prestasi Belajar Masing-masing Aspek 

Untuk melihat lebih rinci apakah masing-masing aspek 

yang diperlakukan dalam kelompok memenuhi secara 

signifikan sebelum dan sesudah pembelajaran adapun aspek 

yang diuji adalah sebagai berikut:  

1. Aspek pemahaman 
Pertanyaan pemahaman adalah pertanyaan yang 
jawabannya selain harus mengingat juga harus berfikir, 
biasanya menggunakan kata–kata perbedaan, 
bandingkan, menduga, memberi contoh. 
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2. Aspek aplikasi 
soal aplikasi adalah soal yang mengukur kemampuan 
siswa dalam mengaplikasikan (menerapkan) 
pengetahuannya untuk memecahkan masalah sehari–
hari, biasanya menggunakan kata–kata mengubah, 
menghitung,  menunjukkan, menggunakan 
 

3. Aspek analisis, 
soal analisis adalah soal yang menuntut kemampuan 
siswa untuk menganalisis atau menguraikan suatu 
persoalan untuk di ketahui bagian – bagiannya, 

biasanya menggunakan kata-kata memerinci, memilih, 
memisahkan. 

 

Hasil test rata-rata untuk aspek pemahaman pada 

kelompok mekanistik dan kelompok animasi dapat dilihat 

pada table 4.7berikut: 

 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Beda Rata-rata untuk Masing-masing Aspek pada  

Kolompok mekanistik dan Animasi  

Setelah Diberi Pembelajaran 

 
Rata

-rata 
SD Thitung Sig t Keputusan 

ASPEK 

PEMAHAMAN 

Mekanisti
k 

8.4 
0.994 

1.769 
0.11

1 

H0 
diterima 
H1 ditolak 

Animasi 9.1 0.996 

ASPEK 
APLIKASI 

Mekanisti
k 

7.5 
1.957 

0.58 
0.57

6 

H0 
diterima 
H1 ditolak 

Animasi 8.1 2.131 

ASPEK 
ANALISIS 

Mekanisti
k 

6.0 
2.160 

2.535 
0.03

2 

H0 ditolak 
H1 
diterima 

Animasi 8.0 1.563 

 

Dari Table 4.7 tersebut rata-rata aspek pemahaman 

dapat diketahui nilai sig t = 0.111 > 0.05, maka H0 diterima. 

Dengan kata lain tidak ada perbedaan dalam aspek 

pemahaman yang diajarkan dengan animasi.  
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Rata-rata aspek aplikasi secara kronologi dapat 

diketahui nilai sig t = 0.576 > 0.05 maka H0 diterima. Dengan 

kata lain tidak ada perbedaan dalam aspek aplikasi. 

Rata-rata aspek analisis secara kronologi dapat 

diketahui nilai sig t = 0.032 < 0.05 maka H0 ditolak. Dengan 

kata lain ada perbedaan dalam aspek analisis.  

Secara kronologi tidak ada perbedaan prestasi belajar 

yang diajarkan dengan metode mekanistik dan  animasi. Dari 

uaraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan adanya perbedaan hasil prestasi belajar dengan 

animasi dapat dibuktikan atau diterima. 

 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pelajaran Fisika, adalah salah satu materi pelajaran 

yang perlu mendapat perhatian lebih dari seorang guru. 

Sebab, sudah menjadi pandangan umum bahwa Fisika 

merupakan salah satu pelajaran yang kurang diminati siswa. 

Memang secara umum, Fisika merupakan cabang ilmu 

pengetahuan yang kuantitatif. Artinya, dalam Fisika terdapat 

penggunaan konsep-konsep dan pengaplikasiannya 

menggunakan Fisika.  

Media yang cocok dengan maksimalisasi transfer ilmu 

pengetahuan dan karakter Fisika salah satunya adalah 

memanfaatkan teknologi audiovisual berbasis multimedia 

(teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara, dan video). 

Salah satu program yang bisa dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran itu adalah Macromedia Flash Cs4. 
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Dari keseluruhan hasil uji beda total dan hasil uji beda 

tiap aspek, didapatkan hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran menggunakan animasi mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan kenyataan ini maka 

guru mata pelajaran Fisika diharapkan untuk membantu 

siswa agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan animasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar 

(Fisika) siswa lebih baik diajarkan menggunakan animasi. 

Dengan kenyataan tersebut, bagi guru Fisika agar memahami 

kelemahan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

Fisika dan dapat merencanakan pembelajaran yang dapat 

mengembangkan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

spesifikasi pembelajaran Fisika. Pemilihan media yang tepat 

menjadi penting agar transfer ilmu pengetahuan dari guru 

bisa maksimal, sehingga siswa tidak hanya mendengar apa 

yang disampikan oleh guru, tetapi juga melihat proses 

(penginderaan)-nya.  

 

 
 

 


