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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

1. Populasi Penelitian 

 

Pada penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas X 

SMA Persada Bandar Lampung pada semester ganjil Tahun Ajaran 2012/2013 

yang terdiri atas 4 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 133 siswa, dengan siswa 

laki-laki berjumlah 61 siswa dan siswa perempuan berjumlah 72 siswa. 

 

2. Sampel Penelitian 

Teknik yang digunakan adalah teknik  purposive sampling,  maka Sampel pada 

penelitian ini adalah siswa kelas X.2 Persada Bandar Lampung pada semester 

ganjil Tahun Ajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa sebanyak 34 orang, terdiri 

dari 19 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil Tahun Ajaran 2012/2013 di SMA 

Persada Bandar Lampung pada tanggal 17 September sampai 6 oktober 2012. 
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C. Desain Penelitian 

 

Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan kelas X sebagai 

populasi dalam penelitian ini. Kemudian diambil salah satu kelas untuk sampel 

penelitian. Lalu di dalam kelas tersebut dilakukan suatu treatmen dengan 

menampilkan video animasi simulasi dalam pembelajaran. Kemudian setelah 

proses pembelajaran selesai dilakukan uji blok pada kelas sampel tersebut. 

 

D. Variabel Penelitian  

 

Variabel-variabel pada penelitian ini terdiri dari: 

a. Variabel bebas (X) yaitu persepsi siswa mengenai media animasi simulasi 

fisika. 

b. Variabel terikat (Y) yaitu hasil belajar. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Alat-alat atau teknik yang digunakan sebagai instrumen penelitian untuk 

mengambil data pada penelitian ini adalah: 

1. Angket siswa untuk mengetahui persepsi siswa mengenai media animasi 

simulasi fisika. 

2. Lembar tes dari tes soal untuk mengetahui hasil belajar. Tes soal ini berbentuk 

soal pilihan jamak. 
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F. Analisis Instrumen Soal  

Sebelum menggunakan instrumen soal dari tes soal untuk hasil belajar siswa pada 

sampel, instrumen soal terlebih dahulu diuji dengan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Uji ini dilakukan bertujuan untuk menyelidiki setiap butir soal valid 

dan dapat dipercaya. 

 

1. Uji Validitas 

 

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat.  Oleh karena itu, 

perlu dilakukan uji validitas agar data yang diperoleh valid.  Teknik penskoran 

menurut Sudijono (2008:185), ”setiap butir soal yang dijawab dengan betul 

umumnya diberi skor 1 (satu), sedangkan untuk setiap jawaban yang salah 

diberikan skor 0 (nol)”.  

 

Metode uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan Korelasi Bivariate Pearson (pearson product moment) antara skor 

satu item dengan skor total pada program aplikasi SPSS 17.  Kriteria pengujian 

dengan taraf signifikansi 0,05 menggunakan uji dua sisi menurut priyatno 

(2010:91): 

(1). Jika rhitung ≥ rtabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid). (2). Jika rhitung ≤ rtabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka 

instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkolerasi signifikan terhadap 

skor total (dinyatakan tidak valid). 
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2. Uji Reliabilitas 

 

Uji ini digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan pengukuran, 

maka perlu dilakukan uji reliabilitas pada instrument penelitian. Uji reliabilitas 

dilakukan dengan melihat pada nilai Cronbach’s Alpa menggunakan program 

SPSS 17.  Jika Cronbach's Alpha Based on Standardized Items lebih besar dari 

Cronbach’s Alpa berarti Item soal tersebut reliabel. Pada program ini digunakan 

metode Alpha Cronbach’s yang diukur berdasarkan skala Alpha Cronbach’s 0 

sampai 1. Menurut Sekaran dalam Priyatno (2010:98), Reliabilitas kurang dari 0,6 

adalah kurang baik sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. 

Berikut ukuran kemantapan nilai alpha Cronbach’s yang ditampilkan pada  

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Intertpretasi Ukuran Kemantapan Nilai Alpha Cronbach’s 

Nilai Alpha Cronbach’s Keterangan 

0,00-0,20 kurang reliabel. 

0,20-0,40 agak reliabel. 

0,40-0,60 cukup reliabel. 

0,60-0,80 reliabel. 

0,80-1,00 sangat reliabel. 

 

(Triton dalam Sujianto, 2009: 97) 
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G. Data dan Teknik Pengambilan Data 

 

1. Data Penelitian 

 

Pada penelitian ini data yang diperoleh dari data pembelajaran fisika 

menggunakan animasi simulasi dan hasil belajar siswa yang bearasal dari: 

a. Data persepsi siswa mengenai media animasi simulasi fisika. 

b. Data hasil belajar. 

c. Teknik Pengambilan Data. 

 

2. Teknik pengambilan data  

 

a. Teknik pengambilan data persepsi siswa mengenai media animasi simulasi 

fisika 

 

Pengumpulan data persepsi siswa mengenai media animasi simulasi fisika 

dilakukan dengan pemberian angket siswa yang diberikan kepada siswa. Masing-

masing pertanyaan pada angket telah berisi skor yang diisi oleh siswa.  Data 

persepsi siswa mengenai media animasi simulasi fisika yang ditampilkan pada 

Tabel 3: 

 

Tabel 3. Data Persepsi Siswa mengenai Media Animasi Simulasi Fisika 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

Skor Angket  = ∑Skor Angket Kesesuaian dan Kemenarikan siswa 

Nilai Angket  =  

No Keterangan Nilai Jumlah Siswa 

1 Nilai  tertinggi 93 
35 orang 

2 Nilai terendah 58 
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b. Teknik pengambilan data hasil belajar  

 

Pengumpulan data hasil belajar menggunakan lembar pengumpulan data 

berbentuk tabel yang diperoleh dari skor lembar tes untuk penilaian hasil belajar 

siswa. Adapun bentuk pengumpulan datanya berupa tabel yang ditampilkan pada 

Tabel 4:  

 

Tabel 4. Data  Hasil Belajar pada Aspek Kognitif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Langkah-langkah Penelitian 

 

Langkah-langkah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Uji Instrumen Soal. 

2. Menetapkan sampel. 

3. Melaksanakan pembelajaran dengan perlakuan (treatment) pembelajaran 

fisika dengan menggunakan media animasi simulasi. 

4. Memberikan angket siswa. 

5. Mengadakan tes hasil belajar siswa dan pengisian angket siswa setelah 

pembelajaran fisika dengan menggunakan media animasi simulasi. 

6. Mengambil data. 

7. Menganalisis data. 

8. Membuat kesimpulan. 

No Keterangan Nilai Jumlah Siswa 

1 Nilai  tertinggi 90 

35 orang 2 Nilai terendah 55 

3 Nilai rata-rata 75,71 
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I. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 

 

1. Uji Normalitas 

 

 

Uji ini digunakan menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis data 

terdistribusi normal, dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik 

kolmogrov smirnov. 

 

Dasar dari pengambilan keputusan uji normalitas, dihitung menggunakan program 

aplikasi SPSS 17 dengan metode kolmogrov smirnov berdasarkan pada besaran 

probabilitas atau nilai asymp. Sig. (2-tailed) nilai  yang digunakan adalah 0,05 

dengan pedoman pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 maka data tidak 

terdistribusi secara normal. 

b. Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 data terdistribusi 

normal. 

 

Selain menggunakan uji statistik non-parametrik kolmogorov smirnov, dapat juga 

digunakan pengujian Normal Probability Plot of Regression Standardized 

Residual terhadap masing-masing variabel. Jika data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data terdistribusi normal, 

sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal maka data terdistribusi 

tidak normal. 
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2. Uji Linearitas 

 

 

Uji linearitas bertujuan untuk mengananalisis hubungan linier antara dua atau tiga 

variabel.  

UJi linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya 

digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier.  

        

(Priyatno, 2010:73) 

 

 

Uji linearitas ini  mengunakan program aplikasi SPSS 17. Kriteria uji yang 

digunakan adalah: (1). jika nilai sig <  (0,05) maka kedua variabel signifikan 

atau linier; (2). jika nilai sig >  (0,05) maka kedua variabel tidak signifikan atau 

tidak linier. 

 

3. Uji Korelasi 
 

Jika data berdistibusi normal, maka untuk menguji hipotesis dapat digunakan uji 

Korelasi Bivariate, dengan menggunakan persamaan berikut ini. 

 

(Sugiyono, 2009: 255) 

 

 

Ketentuannya bila r hitung lebih kecil dari r tabel, maka Ho diterima, dan Ha 

ditolak. Tetapi sebaliknya bila r hitung lebih besar dari r tabel (rh > rt) maka Ha 

diterima (Sugiyono, 2009: 261). Pada penelitian ini, untuk memudahkan dalam 

menguji hubungan antara variabel dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

17 dengan uji Korelasi Bivariate jika data berdistribusi normal. Namun jika tidak 

berdistribusi normal, dapat menggunakan Korelasi Rho Spearman. Berikut dapat 
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memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan itu, maka dapat digunakan 

pedoman seperti pada Tabel 5: 

 

Tabel 5. Tingkat Hubungan Berdasarkan Interval Korelasi. 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

 

(Sugiyono, 2009: 257) 

 

 

4. Uji Regresi Linear Sederhana 

 

 

Uji ini digunakan untuk mengetahui efesiensi perhitungan analisis data Uji 

Regresi Linear Sederhana digunakan Aplikasi Program SPSS 17 For Windows. 

Kriteria uji yang digunakan adalah jika jika nilai probabilitas F < taraf signifikan 

sebesar 0,05 (Sig.< ) maka tolak H0, jika nilai probabilitas F > taraf 

signifikan sebesar 0,05 (Sig.> ) maka terima H0.  Selanjutnya dengan adanya 

pertimbangan efesien perhitungan analisis data uji analisis regresi linear sederhana 

digunakan aplikasi program SPSS 17.0. Persamaan yang harus diselesaikan dalam 

regresi linier sederhana, yaitu: 

Y = a + bX 

 

Keterangan:   

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan  

a  = Harga Y bila X= 0 (harga konstnta) 
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b  = Angka arah atau koefisien  regresi, yang menunjukkan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel 

independen.  Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.  

X = Variabel bebas (data pengamatan) 

Y = Variabel terikat (data pengamatan) 

 

Pertama yang harus dicari dalam regresi sederhana yaitu dengan mencari nilai a 

menggunakan rumus berikut: 

 

a=  

  
Setelah menghitung nilai a, berikutnya yang dihitung nilai b dengan rumus 

berikut: 

b =  

 
Keterangan : a   =  Harga Y bila X= 0 (harga konstnta) 

 b  = Angka arah atau koefisien  regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang 

didasarkan pada variabel independen.  Bila b (+) maka naik, 

dan bila (-) maka terjadi penurunan.  

X = Variabel bebas (data pengamatan) 

Y = Variabel terikat (data pengamatan) 

n  = banyaknya pasangan data 
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Setelah menghitung nilai a dan b, maka persamaan regresi linier sederhana (nilai 

Y) dapat dihitung dengan rumus berikut: 

 

Pengambilan harga-harga X untuk meramalkan Y harus dipertimbangkan secara 

rasional dan menurut pengalaman, yang masih berada pada batas ruang gerak X. 

(Usman dan Akbar 2009:219) 

 

5. Uji Hipotesis 

 

 

Pengujian hipotesis diperoleh dari uji regresi linear sederhana pada hipotesis 

statistik yang disusun berdasarkan hipotesis verbal yang telah dikemukakan dalam 

hipotesis penelitian.  Jika nilai sig > α (0,05) maka  terima H0 dan Jika nilai  

sig < α (0,05) maka tolak H0.  Hipotesis statistik disusun sebagai berikut: 

 

Di mana: 

H0 :  Persepsi siswa mengenai media animasi simulasi fisika berpengaruh terhadap 

hasil belajar.  

H1:  Persepsi siswa mengenai media animasi simulasi fisika tidak berpengaruh 

terhadap hasil belajar. 


