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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian Eksperimen 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Merujuk pada pendapat Sugiyono (2010:11), metode penelitian 

eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh suatu treatment (perlakuan) tertentu terhadap yang lain dalam kondisi 

yang terkendalikan. 

Berdasarkan teori tersebut, penelitian eksperimen adalah sebuah jalan untuk 

mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor atau lebih yang sengaja 

ditimbulkan oleh peneliti dengan menyisihkan faktor-faktor lain. Jadi metode 

eksperimen adalah metode yang sesuai dengan judul penelitian ini, karena 

penelitian ini membandingkan dua variabel yaitu model pembelajaran VAK (y) 

dan hasil belajar (x). 

Tujuan dari penelitian eksperimental adalah untuk menyelidiki ada tidaknya 

hubungan sebab-akibat, berapa besar hubungan sebab-akibat tersebut dengan cara 

memberikan perlakuan tertentu pada kelas eksperimental dan menyediakan kelas 

kontrol untuk perbandingan. 

3.1.2 Desain Penelitian 

Quasi Experimental Design bentuk Non Equivalent Control Group. Desain 

ini hampir sama dengan pretest-posttest control group design, hanya pada desain 

ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random 

(Sugiyono, 2010: 443). 

Tabel 3.1 

Desain Eksperimen 

Non Eequivalent Control Group Design 

 

 

 

Q1 X Q2 

Q3  - Q4 
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Keterangan: 

O1 : Nilai pre-test untuk kelas eksperimen untuk mengetahui keadaan awal 

adakah perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

O3 : Nilai pre-test untuk kelas kontrol untuk mengetahui keadaan awal 

adakah perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

O2 : Nilai post-test untuk kelas eksperimen setelah mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran VAK 

O4 : Nilai post-test untuk kelas kontrol setelah mengikuti pembelajaran 

dengan metode ceramah dan diskusi 

X : Perlakuan untuk kelas eksperimen yaitu pada SD Kristen Satya Wacana 

Kelas 4B, pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

VAK 

3.1.3 Prosedur Penelitian 

Model ekperimen ini melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Melakukan observasi di kelas 4 SD Kristen Satya Wacana Salatiga. 

b. Memilih sampel sebagai kelas eksperimen yaitu kelas 4B SD Kristen Satya 

Wacana yang menggunakan model pembelajaran VAK dan kelas kontrol 

yaitu kelas 4A SD Kristen Satya Wacana yang diberikan pembelajaran 

dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. 

c. Menyusun instrumen tes yang dikembangkan dari kisi- kisi. 

d. Mengujicobakan instrumen dan tindakan pada kelas uji coba yaitu SDN 

Salatiga 12 dan SD Kanisius Cungkup. 

e. Menganalisis instrumen tes untuk menguji apakah instrumen valid dan 

reliabel. 

f. Memberikan pre-test pada Kelas 4B dan 4A di SD Kristen Satya Wacana 

Salatiga. 

g. Menganalisis hasil pre-test yang dilakukan pada kelas 4B dan 4A SD 

Kristen Satya Wacana Salatiga untuk mengetahui bahwa kedua kelas tidak 

ada perbedaan yang signifikan. Sebagai syarat awal pelaksanaan penelitian 

eksperimen. 
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h. Melaksanakan pembelajaran pada kelas 4B dengan menggunakan media 

model pembelajaran VAK, untuk kelas 4A dengan pembelajaran yang 

dilakukan guru menggunakan metode ceramah dan diskusi 

i. Melaksanakan post-test pada kelas 4B dan 4A. 

j. Membandingkan hasil dari post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

3.1.4 Waktu dan Lokasi 

1) Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di kelas 4 di SD Kristen Satya Wacana Salatiga yang 

berlokasi di Jalan Yos Sudarso 1 Salatiga.  

2) Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester II tahun ajaran 2012/2013. 

Tabel 3.2 

Jadwal Penelitian 

Tahapan Februari Maret April 

 I II III IV I II III IV I II III IV 

Perencanaan dan 

persiapan 

penelitian 

            

Pelaksanaan 

penelitian 

            

Pengolahan data 

hasil penelitian 

            

 

Validasi instrumen tes dilakukan pada kelas 5 SD Kanisius Cungkup dan 

SDN Salatiga 10 yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2013 dan 11 Maret 

2013. Pengujian soal pre-test dilakukan pada kelas 4 SD Kristen Satya Wacana 

sebagai tempat penelitian dilakukan pada tanggal 20 Maret 2013. Pelaksanaan 

penelitian pada kelompok kontrol 27 Maret, 9 dan 16 April 2013 dan eksperimen 

dilakukan pada tanggal 26 Maret, 16 dan 18 April 2013. Selanjutnya pelaksanaan 

post-test dilakukan pada 19 April 2013. SD Kristen Satya Wacana, SD Kanisius 

Cungkup dan SD Salatiga 12 berada pada satu gugus yaitu gugus Yos Sudarso. 
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Tabel 3.3 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

 

Kelompok 
Pertemuan 

Pre test 1 2 3 Post test 

Eksperimen 20/03/2013 26/03/2013 16/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 

Kontrol 20/03/2013 27/04/2013 09/04/2013 16/04/2013 19/04/2013 

 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Kualifikasi Variabel 

Variable penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.  

Penelitian ini terdapat dua variabel yang menjadi obyek penelitian, yaitu: 

a. Variabel Bebas (Independent Variable)  

Variabel independen sering disebut dengan variabel bebas. Merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya variabel dependen 

(Sugiyono,2008:61).  

b. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat. Merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen 

(Sugiyono, 2008:61). 

3.2.2 Definisi Operesional 

1) Model pembelajaran VAK (X) berperan sebagai variabel bebas yaitu variabel 

yang mempengaruhi variabel terikat (hasil belajar). 

   Model pembelajaran Visualization, Auditory, dan Kinesthetic (VAK) 

adalah model pembelajaran yang mengkombinasikan ketiga gaya belajar 

(melihat, mendengar, dan bergerak) setiap individu dengan cara memanfaatkan 

potensi yang telah dimiliki dengan melatih dan mengembangkannya, agar 

semua kebiasaan belajar siswa terpenuhi. 

2) Hasil belajar (Y) berperan sebagai variabel terikat yaitu variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas (model pembelajaran VAK). 
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Hasil belajar adalah sebagian hasil yang dicapai seseorang setelah 

mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu mengadakan evaluasi dari 

proses belajar yang dilakukan.  

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:117). Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4A dan 4B di SD Kristen Satya Wacana 

Salatiga yang masing-masing berjumlah 28 dan 29 siswa. 

3.3.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2008:118). Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

pengambilan sampel teknik sampel jenuh. Sampel jenuh adalah penggunaan 

seluruh popoulasi untuk sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya 

relatif kecil. Sampel dalam penelitian ini adalah: 

a) Siswa kelas 4B SD Kristen Satya Wacana Salatiga 

 Merupakan kelas eksperimen yang akan diberikan treatment atau perlakuan 

yaitu dengan menggunakan model pembelajaran VAK dengan jumlah 29 

siswa. 

b) Siswa kelas 4A SD Kristen Satya Wacana Salatiga 

 Merupakan kelas kontrol yang tidak diberikan treatment atau perlakuan 

apapun. Metode pembelajaran yang digunakan adalah dengan menggunakan 

metode ceramah dan diskusi dengan jumlah 28 siswa. 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

1) Observasi 

 Observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang pencapaian pengajar 

dalam pemberian treatment di dalam kelas. Observasi dilakukan terhadap 

proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran VAK. 

Lembar observasi yang telah disediakan diisi oleh observer. 
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2) Tes. 

 Teknik pengumpulan data untuk mengetahui besar pengaruh penggunaan 

model pembelajaran VAK terhadap hasil belajar IPA kelas 4 di SD Kristen 

Satya Wacana Salatiga Semester II Tahun Ajaran 2012/2013 adalah dengan 

menggunakan teknik tes dan instrumen berbentuk soal pilihan ganda.  

3) Dokumentasi. 

Dokumentasi dapat berfungsi sebagai bukti autentik bahwa peneliti telah 

melakukan penelitian di SD Satya Wacana Salatiga serta melakukan uji 

coba instrumen di SD Kanisius Cungkup dan SD Salatiga 12. 

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan soal tes dan observasi. Tes yang digunakan dalam tes hasil belajar untuk 

mengetahui kemampuan. Sedangkan observasi dilaksanakan untuk mengontrol 

proses pembelajaran agar sesuai dengan keadaan yang diinginkan. 

a. Menyusun Kisi-kisi Observasi 

Langkah-langkah peneliti dalam mengumpulkan data dengan 

menggunakan observasi adalah menyusun kisi-kisi observasi. Konsep 

dasar penyusunan instrument observasi pada penelitian ini adalah teori dan 

prosedur pelaksanaan pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu model pembelajaran VAK. Kisi-kisi observasi dapat dilihat dalam 

table 3.4 berikut ini 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Observasi Tindakan 

No Apek yang diamati Nomor pertanyaan 

1. Penyusunan RPP, pemberian apersepsi 

dan motivasi 

Pra Pembelajaran: 1, 2 

Kegiatan Awal: 1, 2, dan 3 

2 Penggunaan model pembelajaran VAK Eksplorasi: 1, 2 

Elaborasi: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Konfirmasi: 1, 2 

3 Pengambilan kesimpulan Penutup: 1 
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b. Menyusun Kisi-kisi Tes 

Peneliti membuat soal yang dapat mengukur kemampuan siswa dari 

berbagai sumber. Kisi-kisi dibuat sebelum tes, konsep dasar pembuatan 

kisi-kisi adalah hasil belajar IPA kelas 4 SD Kristen Satya Wacana 

Salatiga. 

Tabel 3.5 

Kisi – Kisi Instrument Test Hasil Belajar IPA 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

9. Memahami 

perubahan 

kenampakan 

permukaan 

bumi dan 

benda langit. 

9.1 Mendeskripsikan 

perubahan 

kenampakan bumi. 

 

 

1. Mengidentifikasi 

perubahan 

kenampakan 

bumi karena 

pasang naik dan 

pasang surut air 

laut. 

PG 

 

1, 2,  4, 

5, 8, 

15, 17, 

12, 22 

2. Menyebutkan 

manfaat pasang 

naik dan pasang 

surut air laut. 

PG 

 

14, 19, 

25 

9.2 Mendeskripsikan 

posisi bulan dan 

kenampakan bumi 

dari hari ke hari. 

1. Mengidentifikasi 

penyebab 

perubahan 

kenampakan 

bulan. 

PG 

 

3, 7, 10 

2. Menyebutkan 

perubahan 

bentuk-bentuk 

bulan. 

PG 9, 21, 

16, 18, 

20, 23 
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3. Mengurutkan 

waktu perubahan 

8 bentuk bulan. 

PG 6, 13, 

11, 24 

Jumlah 25 

 

3.5 Uji Prasyarat  

3.5.1 Uji Validitas 

Priyatno (2010:14) mengatakan bahwa uji validitas ialah pengujian yang 

dilakukan guna mengetahui seberapa cermat suatu instrumen dalam mengukur apa 

yang ingin diukur.” Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen 

dapat mengukur sesuatu dengan tepat apa yang hendak diukur. Menurut Sugiyono 

(2010: 173) bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Arikunto menyatakan 

bahwa ada dua jenis validitas untuk instrumen penelitian:  

Validitas logis merupakan validitas yang dinyatakan yang didasarkan pada 

hasil penalaran yang telah dirancang dengan mengikuti teori dan ketentuan 

yang ada. Jika sudah mengikuti pedoman yang ada maka secara logis 

sudah valid dan tidak perlu diuji coba. Validitas empirik merupakan 

validitas yang dinyatakan yang didasarkan pada hasil pengalaman. Syarat 

instrumen dinyatakan valid jika sudah dibuktikan melalui sebuah uji coba. 

(Arikunto dalam Muhidin dan Abdurahman, 2007:30) 

 

Langkah kerja untuk mengukur validitas instrumen (Muhidin dan 

Abdurahman, 2007:31): 

a. Menyebar instrumen yang akan diuji validitasnya 

b. Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen 

c. Memeriksa kelengkapan data 

d. Membuat tabel pembantu untuk menempatkan skor yang diperoleh 

e. Scoring item yang sudah terisi pada tabel pembantu 

f. Menghitung nilai koefisien korelasi product moment untuk tiap item dari 

skor yang diperoleh 

g. Menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas (db) 
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h. Membuat kesimpulan dengan cara membandingkan nilai hitung r dan nilai 

tabel r. Jika nilai r hitung > nilai tabel r maka instrumen dinyatakan valid. 

Dalam penelitian ini instrumen uji validitas dilakukan di SDN Salatiga 12 dan 

SD Kanisius Cungkup dengan mengambil responden kelas 5 dengan jumlah 48 

siswa. Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah 

sampel. Maka pada 48 siswa - 2 = 46 dengan a = 5%. Validitas tes dapat dihitung 

menggunakan bantuan Software SPSS 18 dengan cara Analyze – Scale – 

Reliability Analysis atau dapat menggunakan Analyze – Correlate – Bevariate 

kemudian untuk melihat hasilnya apakah item soal valid atau tidak, dapat dilihat 

pada output hasil penghitungan, apabila nilai koefisien kurang dari 0,291 maka 

item soal tersebut tidak valid dan tidak boleh digunakan. Yang seperti dijelaskan 

pada table 3.6 

Tabel 3.6 

Hasil Validitas Instrument Pretest 

Bentuk 

Instrument 
Item Soal Valid Tidak Valid 

Pilihan Ganda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

14, 15, 17, 18, 

19, 20, 22, 23, 

24 

12, 13, 16, 21, 

25 

Total 25 item soal 20 valid 5 tidak valid 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen Tes 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang. Priyatno (2010:97). Jadi data tersebut jika digunakan berkali–

kali akan menghasilkan data yang sama. Terdapat berbagai macam cara 

pengukuran tingkat reliabilitas alat pengumpul data dalam penelitian ini salah 

satunya dengan menggunakan Cronbach’s Alpha. Besarnya koefisien Alpha 
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merupakan tolok ukur dari tingkat reliabilitasnya. Tahapan uji validitas dan 

reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 18.0  for windows . 

Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini digunakan menguji instrumen 

tiap item soal yang nantinya akan digunakan untuk menguji soal pre-test dan post-

test yang akan diberikan kepada siswa baik pada kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen. Menurut Sekaran (dalam Priyatno 2010:32) menyatakan “Untuk 

pengujiannya biasanya menggunakan batasan-batasan tertentu” batasan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

α ≤ 0,6 : kurang baik 

0,7 : dapat diterima 

α > 0,8 : baik 

Pada soal uji validitas untuk pre-test, hasil reliabilitas dapat dilihat pada nilai 

cronbach’s Alpha yaitu 0,813, yang menandakan tingkat reliabilitas instrumen 

masuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa soal pre-test yang akan 

diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah reliabel. Hasil uji 

reliabilitas dapat dilihat pada lampiran. 

3.5.3 Tingkat Kesukaran Soal 

Menurut Sudjana (2010:135) menganilisis tingkat kesukaran soal digunakan 

untuk mengkaji soal-soal tes dari sisi kesulitannya, sehingga diperoleh soal-soal 

mana yang mudah, sedang, dan sukar. Tingkat kesukaran soal dilihat dari 

kemampuan siswa dalam menjawab soal. Sehingga semakin banyak presentase 

siswa yang mampu menjawab suatu butir soal, maka soal tersebut dapat dikatakan 

mudah, demikianlah sebaliknya. Rumus yang digunakan untuk menganalisis 

tingkat kesukaran soal adalah:  

 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑠
 

Keterangan rumus: 

a. P = indeks kesukaran setiap butir soal 

b. B = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 
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c. JS = banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang 

dimaksudkan (Arikunto, 2010). 

Kriteria yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh, maka 

semakin sulit soal tersebut, sebaliknya semakin besar indeks kesukaran yang 

diperoleh maka semakin mudah soal tersebut. Kriteria tingkat kesukaran soal 

adalah sebagai berikut: 

a. 0-0,30 = soal kategori sukar 

b. 0,31-0,70 = soal kategori sedang 

c. 0,71-1,00 = soal kategori mudah (Arikunto, 2010). 

Menurut Arikunto (2010) soal yang dianggap baik atau ideal adalah soal-soal 

yang memiliki tingkat kesukaran sedang yakni memiliki indeks kesukaran antara 

0,31 sampai dengan 0,70. Namun hal ini bukan berarti bahwa soal-soal yang 

mudah atau sukar tidak boleh digunakan sebab soal yang sukar akan menambah 

motivasi belajar siswa yang pandai, sedangkan soal yang sukar akan 

membangkitkan motivasi belajar siswa yang lemah. Soal diuji tingkat kesukaran 

setelah diuji validitas dan reliabilitasnya 

Tabel 3.7 

Tingkat Kesukaran Soal Pilihan Ganda 

Soal Indeks Kesukaran Keterangan 

1 0,00 – 0,30 Sukar 

15 0,31 – 0, 70  Sedang 

4 0, 71 – 1, 00 Mudah 

Total Soal = 20 PG 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas varian bertujuan untuk menentukan apakah kedua varian 

kelompok homogen atau tidak. Homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

data dari masing-masing kelompok sampel mempunyai varians yang sama atau 

berbeda. Jika kedua kelompok siswa mempunyai varian yang sama maka dapat 

dilakukan pemberian tindakan pada siswa kelas eksperimen yaitu dengan 
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menggunakan model pembelajaran VAK. Pengujian homogenitas varian dapat 

menggunakan bantuan SPSS (statistical product and service solution) yaitu 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: Analyze–Comperemean–Oneway 

Anova. Metode pengambilan keputusan pada Uji Homogenitas menurut Priyatno 

(2010:115) yaitu jika signifikansi > 0,05 maka data yang diuji adalah Homogen. 

Jika signifikansi < 0,05 maka data yang di uji adalah tidak homogeny. Pada 

penelitian ini nilai probabilitas atau signifikansi adalah 0,320 lebih besar dari 0,05 

maka kedua kelas (kelas kontrol dan kelas eksperimen) mempunyai varian yang 

sama. Hasil uji homoginitas dapat dilihat di lampiran. 

3.6.2 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil belajar IPA 

yang berasal dari kedua kelas sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas bertujuan untuk menentukan teknik analisis data yang tepat. Jika data 

berdistribusi normal dan berskala data interval atau rasio maka dapat digunakan 

teknik analisis data Parametrik, jika data berdistribusi tidak normal maka dapat 

digunakan teknik analisis data Non Parametrik. Uji normalitas dilakukan dengan 

metode Kolmogorov Smirnov Z. Uji normalitas dapat dihitung menggunakan 

bantuan SPSS yaitu Analyse–Discriptive Statistics–Explore-Masukkan 

Variabel Pada Dependent List–Plots–Normality Plots With Tests–Continue–

Ok atau menggunakan Analyze–non parametric test–One Sampel KS–

masukkan variabel pada jendela variabel– klik normal pada tes distribution. 

Metode pengambilan keputusan pada uji normalitas menurut Priyatno (2010:40) 

yaitu jika signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 maka data yang diuji adalah 

berdistribusi nomal. Jika signifikansi (Asymp.sig) < 0,05 maka data yang di uji 

tidak beristribusi normal. Pada Penelitian ini kelas eksperimen nilai sig (2-tailed) 

sebesar 0,704 dan data kelas kontrol  sebesar 0,346. Karena signifikansi > 0,05 

maka data kelas eksperimen dan data kelas kontrol dinyatakan berdistribusi 

normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat di lampiran. 

3.6.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dengan uji perbedaan dua rerata dilakukan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan rata-rata (mean) antara kelas kontrol dan kelas 
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eksperimen secara signifikan setelah dilakukan tindakan berupa penggunaan 

model pembelajaran VAK pada kelas eksperimen, adapun hipotesis yang akan 

diuji adalah sebagai berikut: 

H0 : Rata-rata nilai kelas eksperimen = Rata-rata nilai kelas kontrol, artinya 

bahwa, tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar IPA yang 

menggunakan model pembelajaran VAK dengan menggunakan metode 

ceramah dan diskusi. 

H1 : Rata-rata nilai eksperimen > Rata-rata nilai kontrol, artinya bahwa, 

terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar IPA yang menggunakan model 

pembelajaran VAK dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. 

Jika data yang diperoleh berdistribusi normal dan homogen, maka pengujian 

menggunakan uji statistik parametik, yaitu menggunakan uji-t atau T-test 

independent. Cara menganalisis hasil output pada Independent Samples Test 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian dilakukan sebelum analisis Independent Samples Test yaitu uji 

asumsi varian (uji Levene’s) yaitu untuk mengetahui apakah varian sama 

atau berbeda, jika varian sama maka uji t menggunakan Equal Variance 

Assumed (diasumsikan varian sama) dan jika varian berbeda menggunakan 

Equal Variance Not Assumed (diasumsikan varian berbeda). Jika 

signifikansi > 0,05, maka memiliki varian yang sama. Jika signifikansi < 

0,05 maka memiliki varians yang berbeda. 

b. Melihat tabel Independent Samples Test pada t-test for Equality of Means 

pada sig (2-tailed), jika signifikansi > 0,05, maka tidak ada perbedaan. Jika 

signifikansi < 0,05 maka terdapat perbedaan. 

 


