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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

3.1 Jenis Dan Lokasi Penelitian 

3.1.1  Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimental (Experimental Research) yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh media pembelajaran Macromedia Flash pada proses pembelajaran 

pada mata pelajaran IPA. Penelitian dilakukan di SD Negeri Kebumen 01 

dan SD Negeri Kebumen 03.  

Penelitian eksperimen pada kelas yang akan diberi perlakuan (Treat-

men) atau disebut kelompok eksperimen (Experimental Group) dan kelas 

kelompok pembanding yang disebut kelompok kontrol (Control Group) 

(Kountor dalam Tri Ajar Supratpo: 2009: 31). 

Desain eksperimen yang digunakan adalah pretest-postest control 

group design. Dalam penelitian ini kelompok eksperimen (Experimental 

Group) adalah siswa kelas V SD Negeri Kebumen 01 dan kelompok kon-

trol (Control Group) adalah siswa kelas V SD Negeri Kebumen 03. 

3.1.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini diadakan di SD Negeri Kebumen 01 dan SD Negeri 

Kebumen 03 Kecematan Banyubiru. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Secara teoritis variabel dapat 

didefinisikan sebagai atribut seseorang atau obyek, yang mempunyai “variasi” 

antara orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain Hatch dan 

Farhady (dalam Sugiyono, 2010: 132). 
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Variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini meliputi: 

1) Variabel bebas proses belajar mengajar dengan menggunakan media pem-

belajaran Macromedia Flash. 

2) Variabel terikat adalah Hasil Belajar.  

3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2011:117). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SD Negeri Kebumen 

01 dan 03 yang masing-masing berjumlah  167 dan 161 siswa. 

3.3.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011:118). Sampel dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas V SD Negeri Kebumen 01 (sebagai kelas eksperimen) 

berjumlah 32 siswa, dan siswa kelas V SD Negeri Kebumen 03 (sebagai 

kelas kontrol) berjumlah 25 siswa. 

3.4 Desain Penelitian  

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest-

postest control group design yaitu terdapat dua kelompok yang dipilih secara 

random kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal pakah terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara 

signifikan.  
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Desain Eksperimen 

Pretest-Postest Control Group Design 

R O1 X O2 

R O3   O4 

 

Keterangan : 

R : Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dipilih secara random. 

O1 : Pretest untuk kelompok eksperimen 

O2 : Postest untuk kelompok eksperimen 

O3 : Pretest untuk kelompok kontrol 

O4 : Postest untuk kelompok ekontrol 

X : Perlakuan (treatment) untuk kelompok eksperimen yaitu pada SD Ke-

bumen 01 menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash. Untuk 

melihat pengaruh perlakuan adalah (O2 – O1) – (O4 – O3) 

Tahap - Tahap  Kegiatan Tindakan Eksperimen  

a. Memilih sebuah subjek penelitian yaitu SD Negeri Kebumen 01 dan SD 

Negeri Kebumen 03. 

b. Menggolongkan subjek menjadi dua kelompok antara kelompok 

eksperimen yaitu SD Negeri Kebumen 01 yang dikenai variabel perlakuan 

penggunaan media pembelajaran Macromedia Flash dan kelompok kontrol 

yaitu SD Negeri Kebumen 03 yang diberikan pembelajaran seperti biasa 

guru kelas mengajar yaitu cara konvensional. 

c. Menyusun kisi-kisi yang dikembangkan dalam instrumen pretest dan 

posttest 

d. Menguji cobakan instrumen pretest pada kelas uji coba yaitu kelas V SD 

Negeri Kebumen 01. 

e. Menganalisis data hasil pretest untuk menguji apakah instrumen valid dan 

reliabel. 
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f. Memberikan pre test pada SD Negeri Kebumen 01 dan SD Negeri 

Kebumen 03. 

g. Menganalisis hasil pretest yang dilakukan pada SD Negeri Kebumen 01 

dan SD Negeri Kebumen 03 untuk mengetahui bahwa kedua SD tidak ada 

perbedaan yang signifikan (homogen). 

h. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 

Macromedia Flash di kelas V SD Negeri Kebumen 01, untuk SD Negeri  

Kebumen  03 dengan pembelajaran yang dilakukan guru seperti biasa 

(tanpa menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash). 

i. Melaksanakan post test pada SD Negeri Kebumen 01 dan 03. 

j. Hitung perbedaan antara hasil pre test dan post test untuk masing-masing 

kelompok (post test – pre test kelompok eksperimen SD Negeri Kebumen 

01), (post test – pre test kelompok kontrol SD Negeri Kebumen 03) 

k. Bandingkan perbedaan tersebut untuk menentukan apakah penggunaan 

Media Pembelajaran Macromedia Flash itu berpengaruh yang lebih besar 

pada kelompok eksperimen yaitu SD Negeri Kebumen 01. Jadi (post test – 

pre test kelompok eksperimen SD Negeri Kebumen 01), (post test – pre test 

kelompok kontrol SD Negeri Kebumen 03) dalam menghitung dan 

menganalisis data dilakukan dengan bantuan software SPSS 16.0 ( 

Statistical Product and Service Solutions ). 

l. Interpretasi hasil penghitungan data.  

3.5 Teknik Dan Instrument Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Test 

Menurut Suharmi Arikunto (2006: 30) Metode test  adalah 

serentetan pertanyaan latihan yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengethuan intelegensi, dan kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 
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Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil 

belajar yang meliputi 2 (dua) tahap, yaitu  tahap awal (nilai pre test) 

dan tahap akhir (rata-rata nilai tes formatif 1-4). Pre test dilakukan 

pada awal sebelum penelitian dilakukan yaitu untuk mengetahui 

prestasi awal. Test formatif  dilaksanakan setiap akhir pembelajaran. 

Setelah keempat pertemuan selesai dilaksanakan, hasil tes formatif 

setiap pertemuan diambil rata-rata nilai setiap siswa baik kelas ekspe-

rimen maupun kelas kontrol. Rata-rata nilai ini digunakan untuk 

mengetahui prestasi belajar siswa setelah diadakan perlakuan 

(eksperimen). 

Tabel 3.1 
Kisi-kisi soal Pretest Postest 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Jenis soal 

Menerapkan 

sifat-sifat 

cahaya 

melalui 

kegiatan 

membuat 

suatu 

karya/model. 

Mendiskripsi

kan sifat-sifat 

cahaya. 

1. Sifat cahaya terhadap benda 

bening, berwarna, dan benda 

gelap. 

Obyektif 

16 PG 

2. Pemantulan cahaya pada 

cermin datar, cembung, dan 

cermin cekung. 

Obyektif 

20 PG 

3. Pembiasan cahaya  Obyektif 

7 PG 

4. Penerapan sifat-sifat cahaya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Obyektif 

6 PG 

 

2. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu 

guru kelas, peneliti dan pengamat melihat dan mengamati secara 

langsung kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada 

keadaan yang sebenarnya saat proses belajar mengajar berlangsung. 
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Observasi dilakukan selama proses pembelajaran dari kegiatan 

awal sampai kegiatan akhir. Observasi adalah instrumen yang sering 

dijumpai dalam penelitian pendidikan. Instrumen observasi akan lebih 

efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta 

alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam situasi alami. 

Sebaliknya, instrumen observasi mempunyai keterbatasan dalam 

menggali informasi yang berupa pendapat atau persepsi dari subyek 

yang diteliti (Soekowati, 2006: 64).  

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif, teknik 

analisis data yang digunakan yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah 

atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. 

3.6.1 Uji Validitas Instrumen 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sogiyono, 

2011:172). Viditas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur melakukan fungsi ukurannya dan mampu memberikan hasil 

ukur yang sesuai dengan maksud pengukuran. Uji validitas merupakan 

perhitungan derajat kesesuaian hasil penelitian dengan keadaan sebenarnya, 

validitas item didasarkan pada besarnya korelasi yang diperoleh. 

Menurut Sugiyono, syarat minimum suatu instrumen dianggap valid 

adalah bila harga korelasi ≥ 0,3. Jadi, apabila korelasi antara butir dengan 

skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan 

tidak valid. Uji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan SPSS release 16.0 for window. 

3.6.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen adalah ketepatan atau keajegan instrumen 

tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapan pun alat 
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penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang sama. Hasil 

penelitian yang reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang 

berbeda (Sugiyono, 2011:172). Untuk  mengetahui tingkat reliabilitas 

instrumen atau keajegan jawaban responden terhadap pernyataan dalam 

instrumen digunakan teknik Cronbach’s alpha dengan bantuan program 

SPSS release 16.0 for window. 

Skala Alpha  dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas koefisien 

Alpha menurut George dan Mallery (1995:226), kriterianya dapat dilihat 

pada Tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.1 
Kategori Reliabilitas Instrumen 

Nilai reliabilitas Kategori 

α  ≤ 0,7 Tidak dapat diterima 

0,7 < α ≤ 0,8 Dapat diterima 

0,8 < α ≤ 0,9 Reliabilitas bagus 

α > 0,9 Reliabilitas memuaskan 

 

3.6.3 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa 

varian populasi data adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai 

prasyarat dalam analisis Independent Samples T Test dan One Way ANOVA. 

Asumsi yang mendasari dalam analisis varian (ANOVA) adalah bahwa 

varian dari populasi adalah sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan varian dari dua atau lebih 

kelompok data adalah sama. Langkah dalam uji homogenitas yaitu Analyze 

>> Compare Means >> One-Way ANOVA (Duwi Priyatno, 2010: 76). 
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3.6.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini untuk menguji norma-

litas data, penulis menggunakan uji Lillifors dengan melihat nilai pada 

Kolmogorov-Smirnov. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikan-

si lebih besar dari 0,05. Uji ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 

release 16.0 for window. 

3.6.5 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini analisis 

deskriptif penulis lakukan dengan memberikan gambaran data tentang jum-

lah data, minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. 

3.6.6 Uji Hipotesis dengan Uji T Test 

Uji hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah 

penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan hipotesis 

terdapat hipotesis nihil atau nol hipotesis dan hipotesis alternatif yaitu 

sebagai berikut: 

1) Hipotesis nihil atau nol hipotesis (Ho) adalah hipotesis yang 

menyatakan tidak adanya pengaruh antar variabel. 

2) Hipotesis alternatif atau hipotesis kerja (Ha) adalah hipotesis yang 

menyatakan adanya pengaruh antar variabel. 

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat 

digeneralisasikan). Dalam penelitian ini yang digunakan adalah uji t. Uji t 

digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan sebelum analisis 

independen sampel T-test yaitu uji asumsi varian (uji levene’s) yaitu untuk 
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mengetahui apakah varian sama atau berbeda. Setelah uji asumsi varian 

kemudian dilakukan uji independent samples T test.  

Berdasarkan pengambilan keputusan dapat dilihat setelah dilakukan 

analisa data yaitu: 

- Jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima 

- Jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak 

Taraf signifikansi uji sampel bebas (Independent Sample T Test) 

adalah 0,05 (convidence interval 95%). 

Uji t digunakan untuk penelitian yang menguji ada tidaknya 

perbedaan dan ada tidaknya pengaruh. Adapun cara interprestasi hasil, 

setelah data dianalisa adalah: 

1) Lihat dan interprestasi hasil signifikannya 

Probabilitas = antara 0,000 s/d 0,010 maka hasilnya sangat signifikan. 

Probabilitas = antara 0,011 s/d 0,050 maka hasilnya signifikan. 

Probabilitas = diatas 0, 050 maka hasilnya nir-signifikan (tidak 

signifikan). 

2) Lihat nilai rerata pada masing-masing kelompok, mana yang lebih 

tinggi (besar). Bila nilai kelompok treatment (perlakuan) lebih besar 

dari pada kelompok non-treatment maka hasilnya signifikan 

(hipotesis diterima), sebaliknya bila nilai kelompok treatment 

(perlakuan) lebih rendah dari pada kelompok non-treatment yang 

lebih besar maka hasilnya nir-signifikan (hipotesis ditolak). 

 

 

 




