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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN  

PEMBAHASAN 

 
4.1 Deskripsi Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 
VIIIA dan VIIIB SMPN 2 Pringapus Tahun Pelajaran 
2011/2012. Peserta didik kelas VIIIA berjumlah 40  
yang terdiri dari 20 peserta didik laki-laki dan 20 
peserta didik perempuan, sedangkan kelas VIIIB 
berjumlah 40 yang terdiri dari 21 peserta didik laki-laki 
dan 19 peserta didik perempuan. 

Penelitian ini menggunakan model pembelajaran 
eksperimen dengan menempatkan subjek penelitian ke 
dalam dua kelompok belajar (kelas) yang dibedakan 
menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 
eksperimen diberi perlakuan pembelajaran dengan 
menggunakan media visual Macromedia Flash dan kelas 
kontrol diberi perlakuan pembelajaran dengan media 
sederhana/konvensional. 

Kemampuan awal kedua kelompok sebelum 
diberi perlakuan harus sama. Untuk mengetahui ada 
tidaknya perbedaan kemampuan awal, maka terhadap 
kedua kelompok tersebut dilakukan uji homogenitas 
dengan menggunakan data ulangan harian materi 
sebelumnya. 
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4.2 Hasil Uji Coba Instrumen 

Sebelum instrumen tes digunakan sebagai alat 
ukur prestasi belajar peserta didik, maka instrumen 
harus diuji coba terlebih dahulu. Uji coba dilakukan 
pada peserta didik kelas IX. Uji coba instrumen 
dilakukan untuk mengetahui apakah butir soal sudah 
memenuhi kualitas soal yang baik atau belum. Adapun 
alat yang digunakan untuk menguji instru-men 
meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan 
daya beda instrumen. 

 
4.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid 
tidaknya instrumen. Untuk mengukur validitas 
instrumen digunakan rumus korelasi biserial yang 
digunakan Arikunto (2010). Instrumen yang tidak valid 
akan dibuang atau tidak digunakan. Sedangkan 
instrumen yang valid menunjukkan bahwa instrumen 
dapat mempresentasikan materi yang telah ditentu-
kan. 

Hasil analisis perhitungan validitas instrumen 
atau butir soal ( hitungr ) dikonsultasikan dengan harga 

kritik r product momen, dengan taraf signifikansi 5%. 
Bila harga tabelhitung rr   maka butir soal tersebut dikata-

kan valid. Sebaliknya bila harga tabelhitung rr   maka butir 

soal tersebut dikatakan tidak valid. 
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Tabel 4.1  
Analisis Perhitungan Validitas Butir Soal 

 
No Soal 

Validitas   
Keterangan 

hitungr  
tabelr  

1 0.102 0.334 Tidak valid 
2 0.331  Tidak valid 
3  -0.069  Tidak valid 
4 0.152  Tidak valid 
5 0.888  Valid 
6 0.557  Valid 
7 0.258  Tidak valid 
8 0.031  Tidak valid 
9 0.577  Valid 
10 0.615  Valid 
11  -0.128  Tidak valid 
12 0.372  Valid 
13 0.166  Tidak valid 
14 0.576  Valid 
15  -0.275  Tidak valid 
16 0.531  Valid 
17 0.265  Tidak valid 
18  -0.108  Tidak valid 
19  -0.143  Tidak valid 
20 0.583  Valid 
21 0.550  Valid 
22 0.527  Valid 
23 0.605  Valid 
24 0.405  Valid 
25 0.490  Valid 
26 0.442  Valid 
27 0.456  Valid 
28 0.440  Valid 
29 0.622  Valid 
30 0.513  Valid 
31 0.533  Valid 
32  -0.157  Tidak valid 
33 0.558  Valid 
34 0.579  Valid 
35 0.243  Tidak valid 
36  -0.442  Tidak valid 
37 0.585  Valid 
38 0.790  Valid 
39 0.599  Valid 
40 0.711  Valid 
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Berdasar data Tabel 4.1 di atas, dapat dinya-
takan bahwa dari 40 butir soal yang diujicobakan 
terdapat 25 soal yang valid dan 15 soal yang tidak 
valid.Prosentase validitas soal terlihat pada Tabel 4.2. 
 

Tabel 4.2 
Prosentase Validitas Butir Soal 

No Kriteria Nomor Soal Jumlah Prosentase 
1 Valid 5,6,9,10,12,14,16,20,21,22,23,2

4,25,26,27,28,29,30,31,33,34,37
, 38,39,40 

25 62.5% 

2 Tidak Valid 1,2,3,4,7,8,11,13,15,17,18,19,32
,35,36 

15 37.5% 

 

4.2.2 Uji Realibilitas 

Setelah uji validitas butir soal dilakukan, langkah 
selanjutnya adalah uji reliabilitas pada butir soal 
tersebut. Uji reliabilitas digunakan untuk menge-tahui 
tingkat konsistensi jawaban yang tetap atau konsisten 
untuk diujikan kapan saja. Indeks reliabili-tas berkisar 
antara 0 – 1. Semakin tinggi koefisien reliabilitas suatu 
tes (mendekati 1), maka semakin tinggi pula 
keajegan/ketepatannya.  

Uji reliabilitas butir soal  menggunakan rumus  
K-R 21. Harga 11r yang diperoleh dikonsultasikan 

dengan harga tabelr  product moment dengan taraf signi-

fikansi 5%. Soal dikatakan reliabel jika harga 11r > tabelr . 

Berdasarkan hasil perhitungan, koefisien reliabilitas 
butir soal diperoleh r11 = 0,812, sedang tabelr  product 

moment dengan taraf signifikansi 5% dan n = 35 diper-
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oleh tabelr  = 0.334. Karena 11r > tabelr  artinya koefisien 

reliabilitas butir soal uji coba memiliki kriteria 
pengujian yang tinggi (reliabel). 

 
4.2.3  Uji Tingkat Kesukaran  

 Uji tingkat kesukaran digunakan untuk menge-
tahui tingkat kesukaran butir soal tersebut, sukar, 
sedang, atau mudah.  

 Berdasarkan hasil uji koefisien tingkat kesu-
karan butir soal diperoleh hasil sebagai berikut: 
 

Tabel 4.3 
Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal 

No Soal Tingkat Kesukaran Keterangan 
1 0.46 Sedang  
2 0.66 Sedang 
3 0.54 Sedang 
4 0.51 Sedang 
5 0.74 Mudah 
6 0.54 Sedang 
7 0.43 Sedang 
8 0.54 Sedang 
9 0.46 Sedang 
10 0.57 Sedang 
11 0.31 Sedang 
12 0.60 Sedang 
13 0.43 Sedang 
14 0.69 Sedang 
15 0.57 Sedang 
16 0.69 Sedang 
17 0.40 Sedang 
18 0.26 Sukar 
19 0.63 Sedang 
20 0.74 Mudah 
21 0.60 Sedang 
22 0.46 Sedang 
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Tabel 4.3 (lanjutan) 

No Soal Tingkat Kesukaran Keterangan 
23 0.63 Sedang 
24 0.49 Sedang 
25 0.60 Sedang 
26 0.69 Sedang 
27 0.60 Sedang 
28 0.54 Sedang 
29 0.63 Sedang 
30 0.66 Sedang 
31 0.66 Sedang 
32 0.46 Sedang 
33 0.60 Sedang 
34 0.63 Sedang 
35 0.63 Sedang 
36 0.31 Sedang 
37 0.69 Sedang 
38 0.71 Mudah 
39 0.54 Sedang 
40 0.60 Sedang 

 

Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji tingkat kesu-
karan dari 40 butir soal terdapat 1 butir soal sukar, 36 
sedang, dan 3 mudah. Prosentase tingkat kesukaran 
butir soal dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4  
Prosentase Tingkat Kesukaran Butir Soal 

No Kriteria No. Soal Jumlah Prosentase 
1 Sukar 18 1 2.5 % 

2 Sedang 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 
15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,
27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
37,39,40 

36 90 % 

3 Mudah 5,20,38 3 7.5 % 
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4.2.4 Uji Daya Beda 

 Langkah selanjutnya adalah menganalisis daya 
beda soal yang bertujuan untuk mengetahui kemam-
puan suatu soal dalam membedakan peserta didik 
berkemampuan tinggi dan peserta didik berkemam-
puan rendah. Soal dikatakan baik, bila soal dapat 
dijawab oleh peserta didik yang berkemampuan tinggi.  

  Hasil perhitungan daya beda butir soal dapat 
dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 
Hasil Perhitungan Daya Beda Butir Soal 

No Soal Indeks Daya Beda Keterangan 
1 -0.06  Sangat Jelek  
2 0.47 Baik 
3 -0.06 Jelek 
4 -0.06 Sangat Jelek 
5 0.53 Baik 
6 0.35 Cukup 
7 0.29 Cukup 
8 0.12 Jelek 
9 0.53 Baik 
10 0.47 Baik 
11 -0.059 Sangat Jelek 
12 0.53 Baik 
13 0.12 Jelek 
14 0.41 Baik 
15 -0.24 Sangat Jelek 
16 0.29 Cukup 
17 0.35 Cukup 
18 0.00 Jelek 
19 -0.24 Sangat Jelek 
20 0.29 Cukup 
21 0.35 Cukup 
22 0.35 Cukup 
23 0.41 Baik 
24 0.35 Cukup 
25 0.41 Baik 
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Tabel 4.5 (lanjutan) 

No Soal Indeks Daya Beda Keterangan 
26 0.29 Cukup 
27 0.35 Cukup 
28 0.29 Cukup 
29 0.53 Baik 
30 0.35 Cukup 
31 0.35 Cukup 
32 -0.12 Sangat Jelek 
33 0.47 Baik 
34 0.41 Baik 
35 0.12 Jelek 
36 -0.29 Sangat Jelek 
37 0.41 Baik 
38 0.47 Baik 
39 0.53 Baik 
40 0.59 Baik 

 

  Tabel 4.5 menggambarkan bahwa dari uji daya 
beda 40 butir soal terdapat 15 soal kriteria baik, 13 
soal kriteria cukup, 4 soal kriteria jelek, dan 8 soal 
kriteria sangat jelek. Untuk lebih jelas, prosentase daya 
beda butir soal dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 
Prosentase Daya Beda Butir Soal 

No Kriteria No. Soal Jumlah Prosentase 
1 Baik 2,5,9,10,12,14,23,25,29,33, 

34,37,38,39,40 
15 37.5 % 

2 Cukup 6,7,16,17,20,21,22,24,26,27,28
,30,31 

13 32.5 % 

3 Jelek 8,13,18, 35 4 10 % 

4 Sangat 
Jelek 

1,3,4,11,15,19,32,36 8 20% 
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 Soal yang akan digunakan untuk memperoleh 
data prestasi belajar atau data akhir adalah soal yang 
valid, reliabel, tingkat kesukaran mudah atau sedang, 
dan mempunyai daya beda cukup, baik, atau baik 
sekali.  

 Berdasarkan uji validitas, reliabilitas, tingkat 
kesukaran, dan daya beda, dari 40 butir soal diperoleh 
25 butir soal yang dapat dipakai sebagai instrumen 
pengambilan data prestasi belajar kelas eksperimen 
dan kelas kontrol seperti Tabel 4.7  berikut ini. 

 
Tabel 4.7  

Rekapitulasi Hasil Analisis Butir Soal 
 

No 
Soal 

Jenis Analisis  
Keterangan Validitas Relia 

bilitas 
Tingkat 

Kesukaran 
Daya 
Beda 

1 Tidak valid Reliabel Sedang  Sangat 
Jelek 

Dibuang 

2 Tidak valid Reliabel Sedang Baik Dibuang 
3 Tidak valid Reliabel Sedang Jelek Dibuang 
4 Tidak valid Reliabel Sedang Sangat 

Jelek 
Dibuang 

5 Valid Reliabel Mudah Baik Dipakai  
6 Valid Reliabel Sedang Cukup Dipakai 
7 Tidak valid Reliabel Sedang Cukup Dibuang 
8 Tidak valid Reliabel Sedang Jelek Dibuang 
9 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 

10 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 
11 Tidak valid Reliabel Sedang Sangat 

Jelek 
Dibuang 

12 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 
13 Tidak valid Reliabel Sedang Jelek Dibuang 
14 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 
15 Tidak valid Reliabel Sedang Sangat 

Jelek 
Dibuang 

16 Valid Reliabel Sedang Cukup Dipakai 
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Tabel 4.7 (lanjutan) 

No 
Soal 

Jenis Analisis  Keterangan 
Validitas Relia 

bilitas 
Tingkat 

Kesukaran 
Daya 
Beda 

17 Tidak 
valid 

Reliabel Sedang Cukup Dibuang 

18 Tidak 
valid 

Reliabel Sukar Jelek Dibuang 

19 Tidak 
valid 

Reliabel Sedang Sangat 
Jelek 

Dibuang 

20 Valid Reliabel Mudah Cukup Dipakai 
21 Valid Reliabel Sedang Cukup Dipakai 
22 Valid Reliabel Sedang Cukup Dipakai 
23 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 
24 Valid Reliabel Sedang Cukup Dipakai 
25 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 
26 Valid Reliabel Sedang Cukup Dipakai 
27 Valid Reliabel Sedang Cukup Dipakai 
28 Valid Reliabel Sedang Cukup Dipakai 
29 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 
30 Valid Reliabel Sedang Cukup Dipakai 
31 Valid Reliabel Sedang Cukup Dipakai 
32 Tidak 

valid 
Reliabel Sedang Sangat 

Jelek 
Dibuang 

33 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 
34 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 
35 Tidak 

valid 
Reliabel Sedang Jelek Dibuang 

36 Tidak 
valid 

Reliabel Sedang Sangat 
Jelek 

Dibuang 

37 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 
38 Valid Reliabel Mudah Baik Dipakai 
39 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 
40 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 

 

4.3 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

4.3.2 Analisis Data Tahap Awal 

Data awal kelas eksperimen (kelas VIIIA) maupun 
kelas kontrol (VIII B) diperoleh dari data nilai ulangan 
harian materi sebelum materi pokok Cahaya yaitu 
materi gelombang. Dari nilai ulangan harian materi 
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gelombang di kelas VIII A, diperoleh data nilai tertinggi 
80, nilai terendah 55, dan rata-rata 67,00. Sedangkan 
dari nilai ulangan harian materi gelombang kelas VIII B 
diperoleh data nilai tertinggi 80, nilai terendah 55, dan 
rata-rata 67,75. 

Analisis data keadaan awal bertujuan untuk 
mengetahui apakah kelompok eksperimen dan kelom-
pok kontrol mempunyai kemampuan awal yang sama 
sebelum mendapat perlakuan yang berbeda. Kelas VIII 
A diberikan pembelajaran bermedia visual Macromedia 
Flash, sedangkan kelas VIII B diberikan pembelajaran 
dengan media konvensional. 

Langkah-langkah untuk menguji hipotesis data 
nilai awal adalah sebagai berikut. 

1. Uji Normalitas  

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

Ho  : data berdistribusi normal 

Ha  : data tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian adalah Ho ditolak bila hitung
2 ≥ 2 tabel     

untuk taraf nyata α = 0,05 dan dk = k – 3 dan Ho 

diterima bila hitung
2  < 2 tabel . 

Berdasarkan hasil analisis data nilai awal di-
peroleh hasil sebagai berikut. 
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Tabel 4.8 
Daftar Chi Kuadrat Data Nilai Awal 

No Kelas 
hitung

2  2 tabel Keterangan 
Distribusi  

1 Eksperimen 5.6595 7.81 Normal 

2 Kontrol 5.5370 7.81 Normal 

 

Berdasarkan tabel  di  atas, terlihat bahwa pada 

kelas eksperimen  maupun kelas control hitung
2 < 2 tabel, 

berarti Ho diterima artinya kelas eksperimen dan kelas 
kontrol berdistribusi normal. 

2. 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. 

Ho :  σ12 = σ22    

Ha : σ12  σ22         

Kriteria pengujian adalah Ho diterima bila hitung
2 < 

2 tabel   untuk taraf  nyata  α = 0.05  dan dk =  k – 1. 

Hasil perhitungan uji homogenitas dapat dilihat pada 
Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 
Daftar Uji Homogenitas Data Nilai Awal 

No Kelas Varian N 
hitung

2  2 tabel Kriteria 

1 Eksperimen 42.05 40 0,727 3.84 Homogen 

2 Kontrol 31.99 40 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa hitung
2 < 2 tabel, 

maka Ho diterima artinya populasi dikatakan homogen.              

3. 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. 

H0 : μ1 = μ2 

Ha : μ1  μ2 

Kriteria pengujian adalah H0: μ1 = μ2 diterima bila        -
ttabel < thitung < ttabel . 

Dari hasil pengujian diperoleh data bahwa 
kemampuan awal kelas eksperimen mempunyai rata-
rata 67,00 dan standar deviasi (s) 6,48, sedangkan 
kelas kontrol mempunyai rata-rata 67,75 dan standar 
deviasi (s) 5,66. 

Hasil perhitungan t-test diperoleh thitung  = -0.551 
dikonsultasikan pada α= 5%, dk = (n1 + n2 - 2) = 78 
diperoleh ttabel = 1.66. Hal ini menunjukkan bahwa thitung 
< ttabel  sehingga Ho diterima, artinya antara kelas 
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eksperimen dan kelas kontrol memiliki rata-rata hasil 
belajar yang sama atau kelompok eksperimen tidak 
lebih baik daripada kelompok kontrol. Hal ini menun-
jukkan bahwa kedua kelompok memiliki kondisi awal 
yang sama dan selanjutnya dapat dikenai eksperimen 
penelitian. 

4.3.3 Analisis Data Tahap Akhir 

Analisis data tahap akhir dilakukan terhadap 
data hasil belajar peserta didik kelas eksperimen yang 
telah mengikuti proses pembelajaran materi pokok 
cahaya dengan bantuan media visual Macromedia Flash 
dan kelas kontrol yang mengikuti proses pem-belajaran 
dengan media konvensional. 

Analisis data tahap akhir ini meliputi: 

1. Uji Normalitas 

Ho  : data berdistribusi normal 

Ha  : data tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian adalah Ho ditolak bila         

hitung
2  ≥ 2 tabel   untuk taraf nyata α = 0,05 dan  dk =   k 

– 3 dan Ho diterima bila hitung
2  < 2 tabel . 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas data 
nilai akhir diperoleh hasil bahwa pada kelas eksperi-

men maupun kelas kontrol hitung
2  < 2 tabel, berarti    Ho 

diterima artinya kelas eksperimen dan kelas kontrol 
berdistribusi normal. Hasil perhitungan dapat dilihat 
pada tabel berikut. 
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Tabel 4.10 
Daftar Chi Kuadrat Data Nilai Akhir 

No Kelas 
hitung

2  2 tabel Keterangan 
Distribusi  

1 Eksperimen 3.7589 7.81 Normal 
2 Kontrol 4.2302 7.81 Normal 

 

2. Uji Homogenitas  

Ho :  σ12 = σ22 

Ha  :  σ12  σ22         

Kriteria pengujian adalah Ho diterima bila hitung
2 <

2 tabel  untuk taraf nyata  α = 0.05  dan dk =    k–1. 

Hasil perhitungan uji homogenitas dapat dilihat pada 
Tabel 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.11 
Daftar Uji Homogenitas Data Nilai Akhir 

No Kelas Varian N hitung
2

 

2 tabel Kriteria 

1 Eksperimen 43.4462 40 0.005 3.84 Homogen 

2 Kontrol 44.4615 40 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa hitung
2 < 2 tabel, maka 

Ho diterima artinya populasi dikatakan homogen.        
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3. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

H0 : μ1 = μ2 

Ha : μ1  μ2 

Kriteria pengujian adalah  H0 : μ1 = μ2 diterima 
bila -ttabel < thitung < ttabel  . 

Dari hasil pengujian terhadap hasil belajar secara 
keseluruhan diperoleh data nilai post tes kelas 
eksperimen dengan rata-rata 69.80 dan standar deviasi 
(s) 6,59, sedangkan kelas kontrol mempunyai rata-rata 
63.50 dan standar deviasi (s) 6.67. 

Hasil perhitungan t-test menunjukkan bahwa 
thitung  = 4.250 dan dikonsultasikan   dengan ttabel    pada  
α = 5 % dengan  dk = (n1 + n2 - 2) = 78 diperoleh ttabel  =  
1.66. Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel  sehing-
ga Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya antara kelas 
eksperimen dan kelas kontrol memiliki rata-rata pres-
tasi belajar IPA pada materi pokok Cahaya yang tidak 
sama atau berbeda secara signifikan. 

Rata-rata nilai post tes tingkat pemahaman pada 
kelas eksperimen sebesar 35,5 dengan standar deviasi 
5,524 dan kelas kontrol sebesar 30,00 dengan standar 
deviasi 4,244. Sedangkan uji perbedaan dua rata-rata 
terhadap hasil belajar tingkat pemahaman terhadap 
kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan 
bahwa thitung = 4.950 dan dikonsultasikan dengan ttabel    

pada α = 5% dengan dk = (n1 + n2 - 2) = 78 diperoleh 
ttabel  = 1.66. Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel  

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya antara 
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kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki rata-rata 
prestasi belajar IPA pada materi pokok Cahaya tingkat 
pemahaman yang tidak sama atau berbeda secara 
signifikan. 

Sedangkan rata-rata nilai post tes tingkat pene-
rapan pada kelas eksperimen sebesar 34,30 dengan 
standar deviasi 4,952 dan kelas kontrol sebesar 33,50 
dengan standar deviasi 5,634 dan hasil perhitungan   t-
test untuk soal penerapan menunjukkan bahwa thitung  = 
0.675 dan dikonsultasikan  dengan ttabel  pada  α= 5% 
dengan dk= (n1+n2-2) = 78 diperoleh ttabel = 1.66.  Hal ini 
menunjukkan bahwa thitung < ttabel  sehingga Ho diterima 
dan Ha ditolak. Artinya antara kelas eks-perimen dan 
kelas kontrol memiliki rata-rata prestasi belajar IPA 
pada materi pokok Cahaya untuk soal tingkat 
penerapan yang tidak berbeda secara signi-fikan. 

 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.4.2 Pembahasan Data Awal 

Hasil perhitungan uji normalitas kemampuan 

awal pada kelompok eksperimen diperoleh hasil   hitung
2

= 5.6595 dan pada kelompok kontrol hitung
2 = 5.5370. 

Untuk taraf nyata α = 0,05 dan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh 
2 tabel= 7,81, sehingga hitung

2  < 2
tabel.   Sedangkan uji 

bartlet pada data nilai awal kedua kelompok diperoleh 

hasil hitung
2  = 0.068, untuk  taraf nyata α = 0.05  dan   

dk = k – 1 = 2 -1 = 1 diperoleh  2 tabel = 3.84, sehingga 
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hitung
2 < 2 tabel. Dari perhitungan tersebut menunjukkan 

bahwa kedua kelompok ber-distribusi normal dan 
homogen, sehingga statistik yang dipakai adalah 
statistik parametrik.  

Selanjutnya pada pengujian perbedaan dua rata-
rata pada nilai ulangan harian sebelum dikenai per-
lakuan  diperoleh thitung  = -0.551 dikonsultasikan pada  
α= 5 % dengan dk = (n1 + n2 - 2) = 78 diperoleh ttabel = 
1.66. Hal ini menunjukkan bahwa thitung < ttabel , artinya 
antara kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 
rata-rata hasil belajar yang sama atau kelas eksperi-
men tidak lebih baik daripada kelas kontrol. 

4.4.3 Pembahasan Data Akhir 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas nilai 
akhir (nilai post tes) pada kelas eksperimen diperoleh 

hasil hitung
2  = 3.7589 dan pada kelas kontrol hitung

2  = 

4.2302 . Untuk taraf nyata α = 0,05 dan dk = 6 – 3  = 3 

diperoleh 2 tabel =7,81, sehingga hitung
2 < 2 tabel. Sedang-

kan uji bartlet  pada data nilai akhir kedua kelompok 

diperoleh hasil hitung
2  = 0.727, untuk  taraf   nyata  α = 

0.05  dan   dk = k – 1 = 2 -1  = 1 diperoleh 2 tabel = 3.84, 

sehingga hitung
2  < 2 tabel. Dari perhitungan tersebut 

menunjukkan bahwa kedua kelompok berdis-tribusi 
normal dan homogen.  

Selanjutnya adalah hasil pengujian hipotesis 
penelitian. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan  
pengujian perbedaan dua rata-rata (t-test). Kriteria 
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pengujian adalah H0 : μ1 = μ2 diterima bila -ttabel < thitung 
< ttabel  dan Ho ditolak untuk harga t lainnya. 

 Pada pengujian perbedaan dua rata-rata terha-
dap nilai akhir  secara keseluruhan diperoleh thitung   =  
4.250, kemudan dikonsultasikan pada α = 5%  dengan   
dk = (n1 + n2 - 2) = 78  diperoleh ttabel = 1.66. Hal ini 
menunjukkan bahwa thitung > ttabel , sehingga Ho ditolak, 
artinya prestasi belajar peserta didik pada kelas 
eksperimen dengan pembelajaran berbantuan media 
visual Macromedia Flash materi Cahaya berbeda seca-ra 
nyata dengan kelas kontrol dengan pembelajaran 
berbantuan media konvensional. Karena t berada pada 
daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran bermedia visual Macromedia Flash pada 
materi pokok Cahaya efektif dalam meningkatkan 
prestasi belajar IPA peserta didik kelas VIII SMP    
Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2011/2012 untuk 
soal secara keseluruhan. 

Perbedaan prestasi belajar ini dapat pula dilihat 
dari rata-rata nilai akhir kedua kelompok. Prestasi 
belajar kelas eksperimen sebesar 69,80 dan rata-rata 
prestasi belajar kelas kontrol hanya sebesar 63.50. Hal 
ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata prestasi belajar 
kelompok eksperimen lebih tinggi daripada nilai rata-
rata kelas kontrol pada pembelajaran materi pokok 
Cahaya. Untuk lebih jelas, perbedaan prestasi belajar 
secara keseluruhan kedua kelompok  tersebut  dapat  
dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 
Perbedaan Prestasi Belajar Nilai Post Tes  

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Hasil pengujian t-test untuk prestasi belajar tingkat 
pemahaman diperoleh thitung = 4.950, kemudian dikon-
sultasikan pada α = 5% dengan dk = (n1 + n2 - 2) = 78  
diperoleh ttabel = 1.66. Hal ini menunjukkan bahwa thitung 
> ttabel, sehingga Ho ditolak, artinya prestasi belajar 
peserta didik tingkat pemahaman pada kelas 
eksperimen dengan pembelajaran berbantuan media 
visual Macromedia Flash materi Cahaya berbeda se-cara 
nyata dengan kelas kontrol dengan pembelajaran 
berbantuan media sederhana. Karena t berada pada 
daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran bermedia visual Macromedia Flash pada 
materi pokok Cahaya efektif dalam meningkatkan 
prestasi belajar IPA peserta didik kelas VIII SMP    
Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2011/2012 untuk 
tingkat pemahaman. Hal ini disebabkan pada pem-
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belajaran dengan menggunakan  media visual Macro-
media Flash peserta didik dapat melihat perambatan 
maupun pemantulan cahaya seolah-olah seperti nyata. 
Sedangkan media yang digunakan pada pembelajaran 
di kelas kontrol adalah media yang tidak bisa bergerak 
/diam sehingga tidak bisa menampilkan perambatan 
dan pemantulan cahaya seolah-olah nyata. Perbedaan 
kedua media ini menyebabkan peserta didik di kelas 
eksperimen lebih termotivasi dalam mengikuti pem-
belajaran daripada di kelas kontrol. Hal ini terlihat 
pada aktivitas peserta didik pada saat pembelajaran. 
Tampilan animasi media dan motivasi yang lebih tinggi 
pada kelas eksperimen berdampak pada pemahaman 
yang lebih tinggi daripada pemahaman peserta didik di 
kelas kontrol. 

Perbedaan prestasi belajar tingkat pemahaman 
ini dapat pula dilihat dari rata-rata nilai akhir kedua 
kelompok. Prestasi belajar tingkat pemahaman kelas 
eksperimen sebesar 35,50 dan belajar kelas kontrol  
hanya sebesar 30.00. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 
rata-rata prestasi belajar tingkat pemahaman kelompok 
eksperimen lebih tinggi daripada nilai rata-rata kelas 
kontrol pada pembelajaran materi pokok Cahaya.  
Untuk lebih jelas, perbedaan prestasi belajar tingkat 
pemahaman  kedua  kelompok  tersebut  dapat  dilihat 
pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 
Perbedaan Prestasi Belajar Nilai Post Tes Tingkat 
Pemahaman Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 
Selanjutnya hasil pengujian t-test untuk prestasi 

belajar tingkat penerapan diperoleh thitung = 0,675,  
kemudian dikonsultasikan pada α = 5% dengan dk = (n1 
+ n2 - 2) = 78  diperoleh ttabel = 1.66. Hal ini 
menunjukkan bahwa thitung < ttabel, sehingga Ho dite-
rima, artinya prestasi belajar peserta didik tingkat 
penerapan pada kelas eksperimen dengan pembelajar-
an berbantuan media visual Macromedia Flash materi 
Cahaya tidak berbeda dengan kelas kontrol dengan 
pembelajaran berbantuan media sederhana. Karena t 
berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran bermedia visual 
Macromedia Flash pada materi pokok Cahaya tidak 
efektif dalam meningkatkan prestasi belajar IPA peserta 
didik kelas VIII SMP  Negeri 2 Pringapus tahun 
pelajaran 2011/2012 untuk tingkat penerapan.  

 Perbedaan prestasi belajar tingkat penerapan 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini. 
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Gambar 4.3 
Perbedaan Prestasi Belajar Nilai Post Tes Tingkat 
Penerapan Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 
Gambar 4.3 menunjukkan nilai rata-rata pretasi 

belajar tingkat penerapan pada kelas eksperimen sebe-
sar 34,30 dan kelas kontrol sebesar 33,50.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat 
Munir (2008), yang mengatakan bahwa pembelajaran 
berbasis TIK dapat memberikan pemahaman yang lebih 
dalam terhadap materi pembelajaran yang sedang 
dibahas, karena dapat menjelaskan konsep sulit atau 
rumit menjadi mudah dan lebih sederhana sehingga 
pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar 
peserta didik. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Habaib 
(2009). 

Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa 
pembelajaran bermedia visual Macromedia Flash tidak 
lebih efektif dari pembelajaran bermedia konvensional 
dalam meningkatkan prestasi belajar tingkat penerap-
an. Hal ini disebabkan pada materi penerapan, guru 
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berperan aktif dalam menjelaskan penyelesaian soal-
soal baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol 
Untuk menyelesaikan soal penerapan, peserta didik 
langsung dapat memasukkan angka-angka ke dalam 
rumus yang ada, sehingga prestasi belajar kedua 
kelompok tingkat penerapan tidak berbeda secara nya-
ta. Sedangkan untuk materi pemahaman konsep, pe-
serta didik pada kedua kelompok mengekplorasi sendiri 
dari media yang tersedia. 

 

4.5 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan 
karena keterbatasan peneliti. Keterbatasan penelitian 
tentang efektivitas pembelajaran bermedia visual ini 
antara lain: 

1. Keterbatasan kemampuan 

Peneliti menyadari keterbatasan ilmu yang dimiliki, 
sehingga penelitian ini masih banyak kekurangan, 
tetapi dengan bimbingan para dosen dan penjela-
san dari buku referensi, peneliti mencoba memi-
nimalisir kekurangan tersebut; 

2. Keterbatasan waktu dan biaya. 

Keterbatasan waktu dan biaya menyebabkan peng-
ujian instrumen tes dan pengambilan data akhir 
hanya dilakukan satu kali, walaupun pengujian 
instrumen dan pengambilan data akhir sudah se- 
suai standar minimal dalam penelitian. 



 

 
79 

 

 


