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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis  dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimental 
yang mencoba mengetahui seberapa efektif pembela-
jaran bermedia visual Macromedia Flash pada materi 
pokok cahaya dalam meningkatkan prestasi belajar 
IPA peserta didik SMP Negeri 2 Pringapus tahun 
pelajaran 2011/2012.  

Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas 
VIII SMP Negeri 2 Pringapus Kabupaten Semarang 
semester genap tahun pelajaran 2011/2012. 

 

3.2 Kelompok Eksperimen 

SMP Negeri 2 Pringapus merupakan sekolah 
yang terletak di desa dan pada tahun pelajaran 
2011/2012 mempunyai 16 rombongan belajar yang 
terbagi menjadi lima kelas IX, lima kelas VIII dan enam 
kelas VII. Jumlah peserta didik SMP Negeri 2 
Pringapus tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 579 
yang terdiri dari 207 peserta didik kelas VII, 200 
peserta didik kelas VIII, dan 172 peserta didik kelas IX.  

Kelompok eksperimen  dalam penelitian ini 
adalah kelas VIII-A terdiri dari 40 peserta didik yang 
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pembelajarannya menggunakan media modern yaitu 
media visual Macromedia Flash sebagai kelas 
eksperimen  dan kelas VIII-B terdiri dari 40 peserta 
didik yang pembelajarannya menggunakan media 
sederhana/konvensional berupa media cetak sebagai 
kelas kontrol. 

 

3.3 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Data  

 Data adalah keterangan mengenai variabel pada 
sejumlah objek. Data dalam penelitian ini meliputi 
data tahap awal dan data tahap akhir. Data tahap 
awal diperoleh dari nilai ulangan harian sebelum kelas 
eksperimen dan kelas kontrol dikenai perlakuan, dan 
data tahap akhir diperoleh setelah kelas eksperimen 
maupun kelas kontrol dikenai perlakuan. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah:  

1. Metode Dokumentasi   

Metode dokumentasi adalah metode yang 
dilakukan oleh peneliti untuk menyelidiki objek atau 
benda-benda tertulis. Metode ini digunakan untuk 
memperoleh data nilai awal peserta didik kelas VIII 
SMP Negeri 2 Pringapus sebelum menerima perlakuan, 
yang berupa: 
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a. nilai Ulangan Akhir Semester (UAS) I Tahun 
2011/2012, 

b. nilai ulangan harian (UH)  IPA kelas VIII Tahun 
Pelajaran 2010/2011, 

c. nilai UH  kelas VIIIA dan VIIIB materi sebelum 
materi Cahaya ( materi gelombang). 

2. Metode Tes 

Tes adalah alat ukur yang diberikan kepada 
peserta didik untuk mendapatkan jawaban-jawaban 
yang diharapkan. Metode ini digunakan untuk 
mendapatkan data tentang hasil belajar peserta didik 
pada materi pokok Cahaya setelah menerima perlaku-
an eksperimen. 

a. Materi Tes  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
materi pelajaran IPA  pada materi pokok Cahaya. 

b. Bentuk Tes  

Bentuk tes yang digunakan adalah tes objektif 
bentuk pilihan ganda dengan empat pilihan jawab-
an. Tes ini diberikan pada kelas eksperimen  dan 
kelas kontrol untuk menjawab hipotesis penelitian. 

 

3.4  Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang dipersoalkan, yang 
bersifat membedakan satu unsur populasi dengan 
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unsur yang lain. Oleh karena variabel bersifat mem-
bedakan maka variabel harus mempunyai nilai yang 
bervariasi.  

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan 
adalah nilai hasil belajar peserta didik. Nilai tersebut 
diambil dari dua kelompok yang berbeda yaitu kelom-
pok yang diberikan pembelajaran dengan media visual 
Macromedia Flash sebagai kelas eksperimen dan 
kelompok yang diberikan pembelajaran dengan media 
sederhana/konvensional  sebagai kelas kontrol. 

 

3.5  Teknik Analisis Instrumen 

Instrumen penelitian (tes) setelah disusun sebe-
lum diujikan harus diujicobakan. Uji coba dilakukan 
untuk memperoleh instrumen penelitian yang baik. 
Untuk mengetahui apakah instrumen itu baik, harus 
diketahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal 
dan daya pembeda soal. 

3.5.1 Uji  Validitas  

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 
instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang 
hendak diukur. Suatu validitas dapat diketahui 
setelah diadakan kegiatan uji coba instrumen. Untuk 
mengukur validitas tes digunakan rumus korelasi 
biserial, yaitu: 
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q
p 

S
MM

 r
t

tp
pbis


  

(Arikunto, 2006) 

 
Keterangan 

pbisr  =  koefisien korelasi biserial 

MP =  rata-rata skor dari subjek yang menjawab betul bagi 
item yang dicari validitasnya  

Mt = rata-rata skor total 
St = standar deviasi skor total 
p = proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap 

butir soal 
 
  p  
 
q = proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap 

butir soal 

  ( q = 1 – p ) 
 

 Hasil perhitungan pbisr  yang diperoleh dibanding-

kan dengan rtabel. Apabila pbisr  > rtabel  maka item soal 

dikatakan valid dan apabila pbisr  < rtabel  maka item soal 

dikatakan tidak valid. Sebanyak 40 butir soal diuji-
cobakan pada 35 siswa, harga rtabel  dengan tingkat 
kepercayaan 95% sebesar 0,344. Apabila soal tidak 
memenuhi persyaratan maka soal tidak digunakan. 

 
3.5.2 Uji Reliabilitas  

 Sebuah tes dikatakan reliabel apabila tes terse-
but memberikan hasil yang tetap, artinya apabila 
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dikenakan pada objek yang sama maka hasilnya akan 
tetap sama atau relatif sama.  

Untuk menentukan reliabilitas butir tes diguna-
kan rumus K-R 21( Kuder – Richardson 21), yaitu: 







 









kVt
MM(k1 

1-k
k  r11  

                   (Arikunto, 2006) 

 
Keterangan 

 r11   = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir soal  
M = skor rata-rata 
Vt = varians total 
 

Harga  r11 yang diperoleh dibandingakan dengan 

rtabel dengan taraf signifikan 5%. Apabila  r11 > rtabel 

maka item soal tes dikatakan reliabel dan dapat 
digunakan sebagai alat penelitian. 

 
3.5.3 Uji Indeks Kesukaran Butir Soal  

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk 
menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan 
tertentu. Bilangan yang menunjukkan sukar dan 
mudahnya sesuatu soal disebut indeks kesukaran. 
Besaran indeks kesukaran berkisar antara 0,00 – 1,00. 
Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diper-
oleh dari hasil perhitungan, berarti semakin mudah 
soal itu. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menun-
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jukkan bahwa soal terlalu sukar, sebaliknya indeks 
1,0 menunjukkan bahwa soal terlalu mudah. 

Soal dikatakan baik, bila soal tidak terlalu 
mudah dan soal tidak terlalu sukar. Rumus yang 
digunakan untuk mengetahui indeks kesukaran butir 
soal pilihan ganda adalah sebagai berikut: 

JS
BP    

(Arikunto, 2012) 

Keterangan: 

P =  indeks kesukaran 
B =  banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul 
JS =  jumlah seluruh siswa peserta tes 
 

Tabel 3.1 
Klasifikasi Indeks Kesukaran Soal 

Interval P Klasifikasi 

0,00 < IK ≤ 0,30 Sukar 

0,31≤ IK ≤ 0,70 Sedang 

0,71 ≤ IK < 1,00 Mudah 
 

3.5.4 Uji Daya Beda Soal  

 Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu 
soal untuk membedakan antara peserta didik yang 
berkemampuan tinggi (pandai) dengan peserta didik 
yang berkemampuan rendah (bodoh).  
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Angka yang menunjukkan besarnya daya pem-
beda disebut indeks diskriminasi, disingkat D. Indeks 
diskriminasi (D) berkisar antara 0,00 sampai dengan 
1,00. Pada indeks deskriminasi mengenal adanya 
tanda negatif (-). Tanda negatif pada indeks deskri-
minasi digunakan jika sesuatu soal “terbalik” menun-
jukkan kualitas testee, yaitu anak pandai disebut 
bodoh dan anak bodoh disebut pandai. 

Seluruh peserta didik yang ikut tes dikelom-
pokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pandai 
(kelompok atas) dan kelompok bodoh (kelompok 
bawah). Rumus untuk menentukan indeks diskrimi-
nasi untuk butir soal pilihan ganda adalah:  

  B

B

A

A

J
B

J
BD     

(Arikunto, 2012) 

Keterangan: 

D =  daya pembeda soal 
JA =  banyaknya peserta kelompok atas 
JB =  banyaknya peserta kelompok bawah 
BA =  banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal 

itu dengan benar  
BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab 

soal itu dengan benar 
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Tabel 3.2 
 Klasifikasi Daya Pembeda Soal 

Indaks Daya Beda (D)   Klasifikasi  
0,00 < ID ≤ 0,20 Jelek 
0,21 ≤ DP ≤ 0,40 Cukup  
0,41 ≤ DP ≤ 0,70 Baik 
0,71 ≤ DP ≤ 1,00 Baik sekali 

 
(Arikunto, 2012) 

 
Semua butir soal yang jelek atau mempunyai nilai 
negatif sebaiknya dibuang saja. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Data yang dianalisis dalam penelitian ini meli-
puti data tahap awal dan data tahap akhir. Data tahap 
awal diperoleh dari nilai ulangan harian sebelum kelas 
eksperimen dan kelas kontrol dikenai perlakuan dan 
data tahap akhir diperoleh setelah kelas eksperimen 
dan kelas kontrol dikenai perlakuan.  

3.6.1 Analisis Data Tahap Awal 

 Analisis data keadaan awal bertujuan untuk 
mengetahui apakah kelompok eksperimen dan kelom-
pok kontrol mempunyai kemampuan awal yang sama 
atau tidak, sebelum mendapat perlakuan yang ber-
beda, yakni kelompok eksperimen  diberi pembelajaran 
dengan menggunakan media  visual Macromedia Flash 
sedangkan kelompok kontrol, pembelajaran dengan 
menggunakan media konvensional. 
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Metode untuk menganalisis data keadaan awal 
adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui 
apakah kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum 
dikenai perlakuan berdistribusi normal atau tidak. 

Langkah-langkah pengajuan hipotesis adalah 
sebagai berikut: 

1) Hipotesis yang digunakan 
H0   : Data berdistribusi normal 
Ha  : Data berdistribusi tidak normal 

2) Menentukan statistik yang dipakai 
Rumus yang dipakai untuk menghitung 
normalitas hasil belajar peserta didik yaitu chi-
kuadrat. 

3) Menentukan α 
Taraf signifikan (α) yaitu dipakai dalam pene-
litian ini adalah 5% dengan derajat kebebasan 
dk = k-3. 

4) Menentukan kriteria pengujian hipotesis 

H0  diterima bila hitung
2  < 2 tabel pada tabel chi-

kuadrat 

Ha diterima bila hitung
2  ≥ 2 tabel pada tabel chi-

kuadrat 
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5) Rumus yang digunakan (Arikunto, 2006): 

              

 



k

i

ff

hf

ho

1

2 2

  

Keterangan: 

  
2   : harga Chi-Kuadrat 

  of    : frekuensi hasil pengamatan 

   hf   : frekuensi yang diharapkan 
    k    : banyaknya kelas interval 

6) Kesimpulan 

Jika hitung
2  < 2 tabel, maka H0 diterima artinya 

populasi berdistribusi normal, jika hitung
2  ≥ 

2 tabel, maka H0 ditolak artinya populasi tidak 

berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui 
apakah k kelompok mempunyai varian yang sama 
atau tidak. Jika k kelompok mempunyai varian yang 
sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. 

Langkah-langkah pengajuan hipotesis adalah 
sebagai berikut: 

1) Hipotesis yang digunakan dalam uji homo-genitas 
adalah 

 Ho :  σ12 = σ22 

 Ha :  σ12  σ22 
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Keterangan:  

σ12  :  Varian kelompok eksperimen  
σ22  :  Varian kelompok kontrol 

2) Menentukan statistik yang dipakai 

Uji bartlet digunakan untuk menguji homogenitas k 
buah ( 2k ) yang berdistribusi independen dan 
normal. 

3) Menentukan α 

Taraf signifikan (α) yaitu dipakai dalam penelitian 
ini adalah 5 % dengan peluang (1- α) dan derajat 
kebebasan dk = k-1. 

4) Menentukan kriteria pengujian hipotesis 

Ho :  σ12 = σ22 diterima bila hitung
2  < 2 (1-α)(k-1) 

Ha :  σ12  σ22 diterima bila hitung
2  ≥ 2 (1-α)(k-1) 

5) Menentukan nilai statistik hitung 

Adapun langkah-langkah pengujiannya (Arikunto, 
2006) sebagai berikut: 

a) menentukan varian gabungan dari kelas 
eksperimen dan kelas kontrol 

 
 







1
1 2
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i

ii
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b) menentukan harga satuan B 

       1log 2
insB  
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c) menentukan statistik chi kuadrat ( 2 ) 

 
2        2log110ln  ii snB  

6) Kesimpulan 

Jika hitung
2  < 2 tabel, maka Ho diterima  artinya 

populasi dikatakan homogen. Jika hitung
2 ≥ 2 tabel, 

maka Ho ditolak artinya populasi dikatakan tidak 
homogen. 

 
c. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Uji Perbedaan dua rata-rata dilakukan untuk 
menguji apakah ada perbedaan hasil ulangan harian 
materi gelombang antara kelas eksperimen dan kelas 
kontol. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah 
sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

H0 : μ1 = μ2 

Ha : μ1  μ2 

Keterangan: 
μ1 = rata-rata kelas eksperimen 
μ2 = rata-rata kelas kontrol 

2) Menentukan statistik yang dipakai 

Rumus yang digunakan untuk menguji kesamaan 
dua rata-rata yaitu uji dua pihak. 
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3) Menentukan α 

Taraf signifikan (α) yaitu dipakai dalam penelitian 
ini adalah 5% dengan peluang  (1- α)  dan  derajat  
kebebasan dk = (n1 + n2 - 2).  

4) Menentukan kriteria pengujian hipotesis 

H0 : μ1 = μ2 diterima bila -ttabel < thitung < ttabel 

Ha : μ1  μ2 diterima bila untuk harga t lainnya. 

5) Menentukan statistik hitung 

Apabila varian kedua kelompok sama (σ12 = σ22), 
maka rumus yang digunakan adalah (Sugiyono, 
2003):  

 

 

 

dimana 

 

 

 

Keterangan: 

1x  : mean sampel kelas eksperimen 

2x  : mean sampel kelas kontrol. 

S1 : simpangan baku kelas eksperimen 
S2 : simpangan baku kelas kontrol 
n1 : jumlah peserta didik pada kelas eksperimen 
n2 : jumlah peserta didik pada kelas kontrol 
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6) Kesimpulan  

Data hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan 
dengan tabelt  dengan taraf signifikan (α) yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah 5% dengan peluang     
(1- α) dk =(n1+n2- 2), jika tabelhitungtabel ttt  , maka 

Ho diterima yang berarti tidak ada perbedaan rata-
rata yang signifikan antara kelas eksperimen  
dengan kelas kontrol, dan Ho ditolak untuk harga t 
lainnya. 

3.6.2 Analisis Data Tahap Akhir 

Analisis ini dilakukan terhadap data hasil bela-
jar peserta didik pada materi pokok Cahaya yang telah 
mendapatkan perlakuan yang berbeda, yakni kelom-
pok eksperimen dengan menggunakan media pembela-
jaran visual Macromedia Flash sedangkan kelompok 
kontrol dengan menggunakan media pembelajaran 
konvensional. 

Metode untuk menganalisis data nilai akhir 
setelah diberi perlakuan adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui 
apakah hasil belajar peserta didik kelas eksperimen  
dan kelas kontrol setelah dikenai perlakuan berdis-
tribusi normal atau tidak. Langkah-langkah pengujian 
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hipotesis sama dengan langkah-langkah uji normalitas 
pada analisis data tahap awal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui 
kedua kelompok mempunyai varian yang sama atau 
tidak. Jika kedua kelompok mempunyai varian yang 
sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. 
Langkah-langkah pengujian hipotesis sama dengan 
langkah-langkah uji homogenitas pada analisis data 
tahap awal. 

c. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Uji Perbedaan dua rata-rata dilakukan untuk 
menguji hipotesis yang menyatakan ada perbedaan 
yang signifikan atau tidak antara hasil belajar kelas 
eksperimen yang menggunakan media pembelajaran 
visual Macromedia Flash dengan hasil belajar kelas 
kontrol yang menggunakan media pembelajaran 
konvensional. 

Pengujian dilakukan terhadap hasil belajar seca-
ra keseluruhan dan terhadap hasil belajar berdasar 
Taksonomi Bloom yaitu tingkat pemahaman serta 
tingkat penerapan. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah 
sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

H0 : μ1 = μ2 
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Ha : μ1  μ2 

Keterangan: 
μ1 = rata-rata kelas eksperimen 
μ2 = rata-rata kelas kontrol 

2) Menentukan statistik yang dipakai 
Rumus yang digunakan untuk menguji kesa-
maan dua rata-rata yaitu uji dua pihak. 

3) Menentukan α 
Taraf signifikan (α) yaitu dipakai dalam 
penelitian ini adalah 5 % dengan peluang (1- α) 
dan derajat kebebasan dk = (n1 + n2 - 2).  

4) Menentukan kriteria pengujian hipotesis 
H0 : μ1 = μ2 diterima bila -ttabel < thitung < ttabel 

Ha : μ1  μ2 diterima bila untuk harga t 
lainnya. 

5) Menentukan statistik hitung 

Apabila varian kedua kelompok sama (σ12 = 
σ22), maka rumus yang digunakan adalah 
(Sugiyono, 2003): 
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dimana 
 

 

Keterangan: 

1x  : mean sampel kelas eksperimen 

2x  : mean sampel kelas kontrol. 

S1 : simpangan baku kelas eksperimen 
S2 : simpangan baku kelas kontrol 
n1 : jumlah peserta didik pada kelas eksperimen 
n2 : jumlah peserta didik pada kelas kontrol 
 

6) Kesimpulan  

Data hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan 
dengan tabelt  dengan taraf signifikan (α) yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah 5% dengan peluang      
(1- α) dk=(n1+n2 - 2), jika tabelhitungtabel ttt  , maka 

Ho diterima yang berarti tidak ada perbedaan rata-
rata yang signifikan antara kelas eksperimen  
dengan kelas kontrol, dan Ho ditolak untuk harga t 
lainnya. 

 

3.7 Langkah-langkah Pembelajaran 

3.7.1 Pembelajaran dengan media visual Macro-
media Flash 

Pada penelitian ini kegiatan pembelajaran dilak-
sanakan sebanyak tiga kali pertemuan dengan alokasi 
waktu 2 x 40 menit tiap pertemuan.  
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Kegiatan inti pembelajaran dengan media visual 
Macromedia Flash adalah sebagai berikut. 

1. Eksplorasi  

- Guru membentuk kelompok belajar 
- Guru membagikan LKS 
- Guru menjelaskan cara penggunaan media 

macromedia flash 
- Guru mengawali dengan menjelaskan materi 

perambatan cahaya dan pemantulan cahaya 
yang terdapat pada media pembelajaran visual 
yang dimunculkan pertama kali. 

- Setelah guru selesai menjelaskan, giliran peserta 
didik diminta mengikuti setiap materi yang 
disajikan dengan menggunakan media pembela-
jaran visual dengan animasi flash. 

- Peserta didik berdiskusi untuk merangkum, 
mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi apa 
yang telah dipelajari dengan media pembelajaran 
visual 

2. Elaborasi 

- Peserta didik membuat laporan hasil diskusi 

3. Konfirmasi 

- Guru meminta salah seorang peserta didik dari 
perwakilan salah satu kelompok yang akan 
menjelaskan materi yang baru saja dipelajari. 
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- Peserta didik yang mewakili kelompok menjelas-
kan materi sesuai dengan animasi yang dimun-
culkan. 

- Peserta didik membuat kesimpulan  

 
3.7.2 Pembelajaran dengan media sederhana/ 

konvensional 

Kegiatan inti pembelajaran dengan media kon-
vensional adalah sebagai berikut: 

1. Eksplorasi 

- Guru membentuk kelompok belajar 
- Guru membagikan LKS 
- Guru menjelaskan materi pokok dan menggam-

barkan pemantulan cahaya dengan mengguna-
kan buku cetak (BSE) dan papan tulis. 

- Peserta didik mengamati proses pemantulan 
cahaya dalam buku BSE dan berdiskusi untuk 
menjawab pertanyaan 

2. Elaborasi 
- Peserta didik membuat laporan hasil diskusi 

3. Konfirmasi 

- Guru meminta salah seorang peserta didik dari 
perwakilan salah satu kelompok yang akan 
menjelaskan materi yang baru saja dipelajari. 

- Peserta didik yang mewakili kelompok menje-
laskan materi yang sudah dipelajari secara 
berkelompok. 


