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III.  METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, ditinjau dari tingkat 

ekplanasi penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan bentuk 

hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2012: 59) hubungan kausal adalah 

hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, disini ada variabel independen  

(mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi). Hal ini berarti 

penelitian berfokus pada pengaruh penggunaan media gambar sebagai 

variabel independen terhadap hasil belajar sebagai variabel dependen. 

3.1.1 Desain Penelitian  

Pada penelitian ini menggunakan desain pretest-posttest control group 

design. Menurut Sugiyono (2012: 112) desain ini terdapat dua 

kelompok yang dipilih secara random, kemudian kedua kelompok 

diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest 

yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara 

signifikan. Perlakuan adalah (O2 – O1) – (O4 – O3) 
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Tabel 3.1 Desain Penelitian  

 

 

 

Keterangan: 

R1 : Kelas Ekperimen 

R2 : Kelas Kontrol 

X : Perlakuan pada kelas ekperimen menggunakan media gambar 

O1 : Skor pre-test pada kelas ekperimen 

O2 :Skor post-test pada kelas ekperimen 

O3 : Skor pre-test pada kelas kontrol 

O4 : Skor post-test pada kelas kontrol 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2013: 80) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, 

tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan 

sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi 

meliputi keseluruhan karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau 

obyek.  

R1  O1 X O2 

R2  O3  O4 
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Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa SD Negeri 1 Rajabasa Raya 

Tahun Pelajaran 2014/2015 pada kelas 1 semester genap yang 

berjumlah siswa yang terbagi dalam dua kelas. Rincian populasi 

peneliti ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 Jumlah siswa kelas 1 SD Negeri 1 Rajabasa Raya Kota 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 
No Kelas Jumlah Siswa 

1 1 A 35 Siswa 

2 1 B 35 Siswa 

Total 70 Siswa 

Sumber : Statistik SD Negeri 1 Rajabasa Raya Bandar Lampung   

                Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

3.2.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2013: 81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang 

dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan 

untuk populasi. Sehingga sampel yang diambil dari populasi harus 

benar-benar representatif (mewakili). 

 

Sampel penelitian ditentukan dengan cara simple random sampling. 

Menurut Sugiyono (2012: 120) dikatakan simple (sederhana) karena 

pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Artinya memilih secara 

acak kelas yang ada untuk ditentukan kelas kontrol dan kelas 
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eksperimen. Kelas 1 A sebagai kelas eksperimen yang diberi perlakuan 

media gambar dan kelas 1 B sebagai kelas kontrol yang tidak diberikan 

perlakuan melalui media.  

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur membuat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti membuat izin penelitian pendahuluan (observasi) ke sekolah. 

2. Melakukan penelitian pendahuluan ( observasi) untuk mengetahui 

kondisi sekolah, jumlah kelas dan siswa yang akan dijadikan subjek 

penelitian, serta cara mengajar guru Matematika. 

3. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4. Menetapkan populasi dan sempel penelitian. 

5. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

untuk setiap pertemuan pada kelas eksperimen menggunakan media 

gambar dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional 

(ceramah). 

6. Menyiapkan instrumen penelitian. 

7. Melakukan validasi instrumen dan perbaikan instrumen. 

8. Melakukan uji coba instrumen penelitian. 

9. Peneliti membuat surat izin penelitian. 

10. Melaksanakan penelitian atau perlakuan. 

11. Melaksanakan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa, baik 

kelas ekperimen maupun kelas kontrol. 
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12. Memberikan post-test pada kelas ekperimen dan kelas kontrol diahir 

pembelajaran. 

13. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan statistik yang sesuai. 

14. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap di SD Negeri 1 Rajabasa Raya 

Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April Tahun 2015 pada semester genap 

tahun pelajaran 2014/2015. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010: 61) mengemukakan bahwa variabel penelitian 

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan dua macam 

variabel yang akan diteliti yaitu variabel independen ( variabel bebas) dan 

variabel dependen (variabel terikat). 

a. Menurut Sugiyono (2009: 39) variabel independen ( variabel bebas) 

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas 
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merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lainnya yang 

dilambangkan X. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu media 

gambar (X) . 

b. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Varibel terikat 

merupakan variabel yang akan diukur untuk mengetahui pengaruh 

lain, yang dilambangkan Y. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu 

hasil belajar matematika (Y). 

 

3.6 Definisi Variabel 

3.6.1 Definisi Konseptual 

 

Definisi konseptual adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu 

konsep secara singkat, jelas dan tegas. Definisi konseptual dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Gambar adalah alat atau perantara (medium) untuk 

menyampaikan pesan dalam mencapai tujuan pembelajaran 

berbentuk media gambar. 

2. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar sehingga membentuk perubahan yang 

terjadi secara keseluruhan, namun dalam penelitian ini hanya 

dibatasi pada ranah kognitif. 
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3.6.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah memberikan pengertian terhadap konstruk 

atau variabel dengan menspesifikasikan kegiatan atau tindakan yang 

diperlukan peneliti untuk mengukur atau memanipulasinya. Definisi 

operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Media gambar merupakan alat proses pembelajaran yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang bersifat kongkrit 

tentang masalah yang digambarkan sehingga membuat orang 

menangkap ide atau informasi yang terkandung di dalam 

pembelajaran media gambar terhadap hasil belajar. Media 

gambar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gamabr 

segitiga, segi empat dan lingkaran. 

2. Hasil belajar dibatasi pada ranah kognitif yang meliputi 

pengetahuan dalam indikator menyebutkan, menjelaskan dan 

mengidentifikasi. Ranah pemahaman dalam indikator 

membedakan, mencontohkan dan menyimpulkan. Ranah 

penerapan dalam indikator mengurutkan, menentukan dan 

membuat gambar. Hasil belajar yang dicapai dilihat dari skor 

perolehan siswa dalam mengerjakan tes. Tes yang digunakan 

merupakan tes objektif sebanyak 20 item.  

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes dan dokumentasi. 

3.7.1 Tes 
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Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah tes. 

Menurut Jihad (2012: 67) tes merupakan himpunan pertnyaan yang 

harus dijawab, harus ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan 

oleh orang yang tes. Tes digunakan untuk mengukur sejauh mana 

seorang siswa telah menguasai pelajaran yang disampaikan terutama 

meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan.  

 

Sedangkan menurut Sukardi (2012: 138) tes merupakan prosedur 

sistematik dimana induvidu yang tes direpresentasikan dengan suatu 

set stimulus jawaban mereka yang dapat menunjukkan ke dalam 

angka. Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes 

objektif. Menurut Sudijono (2007: 106-107) tes objektif adalah salah 

satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal (items) 

yang didapat oleh testee dengan jalan memilih salah satu (atau lebih) 

di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasang pada 

masing-masing item. 

 

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui data hasil 

belajar siswa guna melihat pengaruh dari perlakuan yang telah 

dilakukan dalam penelitian. 

3.7.2 Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Kata dokumentasi berasal dari bahasa latin yaitu, docere 

yang berarti mengajar. Menurut Bungin (2008: 121) teknik 

dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 
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digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. 

Menurut Gottschalk (1986: 38) seringkali digunakan para ahli dalam 

dua pengertian: 

a. Sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebaikan 

daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan 

terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis.  

b. Diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara, 

seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan 

lain-lain.  

Renier (1997: 104) menjelaskan istilah dokumentasi dalam tiga 

pengertian yaitu: 

a. Arti luas yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber 

tertulis maupun sumber lisan. 

b. Arti sempit yaitu meliputi semua sumber tertulis saja 

c. Arti spesifik yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan 

surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, 

konsesi, hibah dan sebagainya. 

 

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui data hasil belajar siswa bidang studi matematika pada saat 

prapenelitian. Peneliti mengamati benda-benda tertulis seperti 

dokumen, profil sekolah, peta sekolah, dan perencanaan pembelajaran. 

Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai pengumpulan data 

gambaran pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan. 

3.8 Instrumen Penelitian 

3.8.1 Jenis Instrumen  

3. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan instrumen 

tes. Menurut Arikunto ( 2002: 127) tes adalah serentetan 
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pertanyaan atau latihan atau alat lainnya yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki induvidu atau kelompok. Bentuk tes 

yang diberikan adalah tes objektif berbentuk pilihan ganda 

yang berjumlah 20 item. Setiap item soal memiliki skor 5, 

apabila siswa mampu menjawab seluruh soal dengan benar 

maka siswa akan memperoleh nilai 100. Siswa dikatakan 

berhasil apabila siswa telah mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) sebesar 61. Menurut Arikunto (2003: 164) tes 

objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat 

dilakukan secara objektif. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk essai.  

Tes objektif memiliki kelebihan yaitu: 

1. Tes objetif sifatnya lebih representatif dalam hal 

mencakup dan mewakili materi yang telah diajarkan 

kepada peserta didik atau telah diperintahkan kepada 

peserta didik untuk mempelajarinya. 

2. Tes objektif lebih memungkinkan bagi tester untuk 

bertindak lebih objektif, baik dalam mengoreksi lembar-

lembar soal, menentukan bobot skor maupun dalam 

menentukan hasil nilai tesnya. 

3. Mengoreksi tes objektif jauh lebih mudah dan lebih cepat 

dibandingkan dengan tes uraian, bahkan dapat 

menggunakan menggunakan alat-alat kemajuan 

teknologi misalnya mesin scanner. 

4. Berbedanya dengan tes uraian, maka tes objektif 

memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk 

ditugasi atau dimintai bantuan guna mengoreksi hasil tes 

tersebut. 

5. Butir-butir soal pada tes objektif jauh lebih mudah 

dianalisis, baik dari segi derajat kesukarannya, daya 

pembedanya, validitas maupun reliabilitasnya. 

https://arifinmuslim.wordpress.com/2014/02/22/tes-objektif/  

( Diakses pada Sabtu, 17 Januari 2015) 

 

https://arifinmuslim.wordpress.com/2014/02/22/tes-objektif/
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Selain memiliki kelebihan, tes objektif juga memiliki 

kelemahan yaitu: 

1. Murid sering menerka-nerka dalam memberikan jawaban, 

karena mereka belum menguasai bahan pelajaran tersebut. 

2. Memang tes sampling yang diajukan kepada murid-murid 

cukup banyak, dan hanya membutuhkan waktu yang 

relativ singkat untuk menjawab. 

3. Tidak bisa mengajak murid untuk berpikir taraf tinggi. 

4. Banyak memakan biaya, karena lembaran item-item tes 

harus sebanyak jumlah pengikut tes. 

5. Kerjasama antara peserta didik pada waktu mengerjakan 

soal tes lebih terbuka. 

http:/adheliana92.blogspot.com/2013/10/kelebihan dan 

kelemahan tes-objektif.html?m=1 

(Diakses pada Minggu, 24 Mei 2015) 

 

 

3.8.2 Uji Instrumen 

a) Uji Coba Instrumen Tes 

Sebelum soal tes diujikan kepada siswa, terlebih dahulu dilakukan 

uji coba instrumen tes. Menurut Suryabrata (2012: 55-56) uji coba 

merupakan langkah yang sangat penting dalam pengembangan 

instrumen, karena dari uji coba inilah diketahui informasi 

mengenai mutu instrumen yang dikembangkan. Uji coba 

instrumen dilakukan pada 20 siswa kelas 1 di kelas lain dan 

sekolah lain yaitu SD Negeri 2 Kampung Baru Kecamatan 

Labuhan Ratu Bandar Lampung. 

b) Uji Persyaratan Instrumen 

Setelah dilakukan uji coba instrumen tes, maka langkah 

berikutnya adalah menganalisis hasil uji coba yang bertujuan 
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untuk mengetahui validitas soal, realibilitas soal, daya beda soal, 

dan taraf kesukaran soal. 

1) Uji Validitas Soal 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi 

pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat 

mengukur apa yang hendak diukur. Validitas instrumen tes 

yang digunakan adalah validitas isi, yakni ditinjau dari 

kesesuaian isi instrumen tes dengan isi kurikulum yang hendak 

diukur. Sehingga untuk mendapatkan instrumen tes yang valid 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan kompetensi dasar dan indikator yang akan 

diukur sesuai dengan materi dan kurikulum yang 

berlaku. 

2. Membuat soal berdasarkan kisi-kisi kompetensi dasar 

dan indikator. 

3. Melakukan penilaian terhadap butir soal dengan meminta 

bantuan guru mitra untuk menyatakan apakah butir-butir 

soal telah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator.  

Setelah instrumen dinyatakan valid, maka instrumen tes 

tersebut diujicobakan pada kelas lain di luar sempel, yaitu 20 

siswa kelas 1 SD Negeri 2 Kampung Baru Kecamatan 

Labuhan Ratu Bandar Lampung. Validator tes dilakukan 

kepada ibu Rofiatin, S.Pd. 
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2) Reliabilitas Soal 

Reliabilitas adalah suatu ukuran tingkat keajagan, tingkat 

kehandalan, atau tingkat ketidak percayaan suatu instrumen. 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika instrumen itu memiliki 

reliabilitas yang tinggi. Mengukur tingkat keajegan soal ini 

digunakan perhitungan Alpha. Karena instrumen penelitian ini 

berbentuk tes dan digunakan untuk menghitung reliabilitas 

suatu tes yang tidak mempunyai pilihan “benar” atau “salah” 

melainkan digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes 

berupa skor nilai siswa yang berbentuk data nominal. Rumus 

Alpha dalam Jihad (2012: 180) adalah: 

     r11 = ⟦
 

   
⟧ ⟦  

  
 

  
 ⟧ 

Keterangan: 

n : Banyak Butir Soal 

S
2
i : Jumlah Varians skor tiap item 

St
2
 : Varians skor total 

Jihad (2012: 180) 

 

Proses pengolahan data reliabilitas menggunakan program 

MicroCat Iteman versi 3.50A. dengan klasifikasi: 

 

Tabel 3.4 Kriteria Klasifikasi Reliabilitas 

Nilai Tes Keterangan  

0,8 < r11 ≤ 1,0 Sangat Baik 

0,6 < r11 ≤ 0,8 Baik 

0,4 < r11 ≤ 0,6 Cukup 

0,2 < r11 ≤ 0,4 Rendah 

0,0 < r11 ≤ 0,2 Sangat Redah 

     Sumber : Jihad (2012: 180) 

Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen tes diperoleh 

reliabilitas tes sebesar 0,544. Hal ini berarti bahwa reliabilitas 
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tes masuk pada kategori cukup, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Berdasarkan 

kriteria kualitas butir soal, soal tersebut dinyatakan mempunyai 

realibilitas yang cukup. 

3) Daya Pembeda Soal 

Perhitungan daya pembeda dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Para siswa didaftarkan dalam peringkat pada sebuah 

tabel. 

2. Dibuat pengelompokan siswa dalam dua kelompok, yaitu 

kelompok atas terdiri atas 50% dari seluruh siswa yang 

mendapat skor tinggi dan kelompok bawah terdiri atas 

50% dari seluruh siswa yang mendapat skor rendah.  

Daya pembeda ditentukan dengan: 

 

                             DP =
     

  
 

Keterangan: 

SA = Jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang   diolah 

SB = Jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah 

IA = Jumlah skor ideal salah satu kelompok pada butir soal    

   yang diolah 

 

Proses pengolahan data daya pembeda soal menggunakan 

program MicroCat Iteman versi 3.50A, dengan klasifikasi 

interpretasi nilai daya beda mengacu pada pendapat Ruseffendi 

(1991: 203-204) dalam Jihad (2012: 181) : 

 

 

 

Tabel 3.5 Kriteria Daya Pembeda 

Indeks Daya Pembeda Keterangan  
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0,40 atau lebih Sangat Baik 

0,30-0,39 Baik 

0,20- 0,29 Cukup 

0,19 ke bawah Kurang 

Sumber : Jihat (2012: 181) 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen tes diperoleh nilai daya 

beda soal sebesar 0,448 dengan klasifikasi sangat baik. Soal 

tersebut dapat digunakan sebagai instrumen penelitian karena 

memiliki klasifikasi sangat baik. 

4) Taraf Kesukaran Soal 

Taraf kesukaran soal adalah proporsi peserta tes yang 

menjawab benar terhadap butir soal. Tingkat kesukaran pada 

masing-masing butir soal dihitung dengan menggunakan 

rumus : 

                TK = 
     

      
 

 

Keterangan: 

TK : Tingkat kesukaran 

SA : Jumlah skor kelompok atas 

SB : Jumlah skor kelompok bawah 

n : Jumlah siswa kelompok atas dan kelompok bawah 

maks : Skor maksimal soal yang bersangkutan 

 

Sementara kriteria interpretasi tingkat kesukaran digunakan 

pendapat Sudjana (1999: 137) dalam Jihad (2012: 182):  

 

Tabel 3.6 Kriteria Tingkat Kesukaran 
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Tingkat Kesukaran Keterangan 

0,00-0,30 Sukar 

0,31-0,70 Sedang 

0,71-1,00 Mudah 

    Sumber : Jihad (2012: 182) 

Berdasarkan hasil uji instrumen tes yang dilakukan pada 20 

siswa, didapatkan taraf kesukaran soal sebesar 0,382 dengan 

klasifikasi sedang. Soal dapat digunakan sebagai instrumen 

karena memiliki kriteria taraf kesukaran soal sedang.  

Pada uji instrumen tes diketahui bahwa soal yang akan 

dijadikan instrumen penelitian telah memenuhi kriteria 

instrumen penelitian yang baik sehingga 20 soal yang diuji 

cobakan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 

c) Uji Persyarat Analisis Data 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyarat 

analisis data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum kita 

melakukan analisis yang sesungguhnya data penelitian tersebut 

harus dilakukan uji normalitas. Uji normalitas pada penelitian 

ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov dengan 

program statistik SPSS. Menurut Sugiyono (2013: 197) alasan 

penggunaan uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah karena 

jumlah sampel yang diteliti lebih dari 50 orang. Dasar 
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pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika nilai 

signifikasi > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, 

sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 maka data tersebut 

tidak berdistribusi normal. Proses input dan pengolahan data 

menggunakan program statistik SPSS 21.0 For Windows 

dengan rumus:  

no. Xi Z = 
     

  
 Fr Fs (Fr – Fs) 

1.      

2.      

Dst      

 

Keterangan:  

Xi = Angka Pada Data 

Z = Transformasi dari angka ke notasi pada distribusi  

Fr = Probalitas komulatif normal 

Fs = Probalitas komulatif empiris 

(https://www.gooogle.co.id/search?q=Rumus+uji+normalitas&

ei=f25pvywifi) Sabtu, 30 Mei 2015 

 

Alasan menggunakan uji normalitas karena sebelum pengujian 

hipotesis data harus berdistrubusi normal. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah 

beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Menurut 

Sugiyono (2013: 197) data dikatakan memenuhi asumsi 

normalitas atau terdistribusi normal jika pada uji levene test 

nilai signifikan > 0,05 sebaliknya data yang tidak terdistribusi 

normal memiliki nilai signifikan < 0,05. Proses input dan 

http://www.gooogle.co.id/search?q=Rumus+uji
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pengolahan data menggunakan SPSS 21.0 For Windows 

dengan rumus: 

  
  

√  ∑     ∑   

      
     

  
√  ∑      ∑   

      
 

Keterangan : 

  
 = Variansi terbesar dari kedua kelas data 

  
 = Variansi terkecil dari kedua kelas data 

(https://www.gooogle.co.id/search?q=Rumus+uji+normalitas&

ei=f25pvywifi) Sabtu, 30 Mei 2015 

 

Alasan menggunakan uji homogenitas karena sebelum 

pengujian data harus berdistribusi normal 

 

3.9 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Setelah kedua sempel diberi perlakuan yang berbeda yaitu dengan media 

gambar dan pembelajaran konvensional, maka data diperoleh dianalisis untuk 

mengetahui besarnya hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Teknik analisis data untuk melihat pengaruh media gambar menggunakan 

Independent Sample Test. Menurut Sugiyono (2013: 197) uji ini digunakan 

untuk melihat pengaruh media gambar (variabel independen) terhadap hasil 

belajar siswa (variabel dependen).  

 

 

Keterangan : 

X1 : Rata-rata kelompok 1 

X2 : Rata-rata kelompok 2 

n1 : Banyaknya kelompok 1 

n1 : Banyaknya kelompok 2 

S : Standar Deviasi 

Sugiyono (2013: 197) 

http://www.gooogle.co.id/search?q=Rumus+uji
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Menurut Sugiyono (2013: 197) apabila hasil data < 0,05 maka hipotesis 

terbukti, apabila hasil perhitungan > 0,05 maka hipotesis tidak terbukti. Input 

data dan proses pengolahan data menggunakan perhitungan statistik SPSS 

21.0 For Windows.  


