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ABSTRAK 

 Hasil belajar merupakan tolak ukur yang utama untuk mengetahui keberhasilan 

belajar seseorang. Seorang yang berhasil belajarnya tinggi dapat dikatakan bahwa ia telah 

berhasil dalam belajar. Hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Muaro Jambi belum mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan, keberhasilan siswa 

dalam belajar banyak dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Salah satunya yaitu perilaku 

belajar dan minat belajar yang baik. 

Berdasarkan wawancara dengan guru bidang studi ekonomi di SMA Negeri 1 Muaro jambi, 

rendahnya hasil belajar tersebut disebabkan oleh kurangnya keatifan suswa dalam 

memperhatikan pelajaran, bertanya ,mengemukkan pendapat, dan kurangnya keberanian dan 

keterampilan siswa dalam mengungkapkan pengetahuannya. Dalam kegiatan mengajarkan 

guru cenderung menggunakan metode ceramah hal ini menyebabkan siswa menjadi kurang 

aktif dalam belajar. 

  Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan Media 

Pembelajaran Audio Visual terhadap hasil belajar siswa  kelas X pada mata pelajaran 

Ekonomi di SMA Negeri 1 Muaro jambi, atau secara operasional untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar antara kelas yang dibelajarkan dengan menggunakan media 

pembelajaran audio visual  dan kelas yang dibelajarkan secara konvesional. 

 Penelitian ini meggunakan metode Ekperimen Semu (quasi eksperimen) dengan 

bentuk desain pretest dan posttest yang dilakukan di SMAN 1 Muaro Jambi kelas X semester 

1 tahun ajaran 2016/2017 dan dilakukan pada tanggl 1 september sampai 30 september 2016. 

Dari penghitungan statistik dengan taraf signifikan α =0,05 (5% )Dari data tersebut 

thitung 2,8559 > ttabel sebesar 1,671 dengan demikian H0 ditolak. Jadi hipotesis. ternatif Ha (“terdapat 

pengruh penggunaan pembelajaran media audio visual terhadap hasil belajar ekonomi siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Diketahui bahwa𝜒2hitung>𝜒2tabel yaitu 8,54,< 3,841. 

Artinya terdapat pengaruh penggunaan media audio visual pada mata pelajaran ekonomi hasil 

belajar siswa X SMA N 1 Muaro jambi. 

Berdasarkan hasil penelitian, guru diharapkan dapat menggunakan media 

pembelajaran yang bervariasi dalam proses pembelajaran salah satunya dengan menggunakan 

media pembelajaran audio visual yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dan sebagai 

upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Kata Kunci: Pengaruh penggunaan media pembelajaran audio visual terhadap 

hasil belajar 

     PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan  salah satu faktor memerlukan perhatian tersendiri dalam 

pembangunan  nasional yaitu usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dengan 



pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dijadikan modal utama 

pelaksanaan pembangunan. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa 

mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga 

yang bersangkutan mampu memiliki dan memecahkan problema pendidikan yang 

dihadapinya. 

Dalam proses pembelajaran guru merupakan faktor utama dan kinerja guru dalam 

proses belajar  mengajar adalah parameter utama kualitas pendidikan. Guru adalah faktor 

penentu kualitas pendidikan karena gurulah yang berhadapan langsung dengan perserta didik. 

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses intaraksi antara peserta didik dengan 

lingkungannya.Sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selain itu juga 

tujuan umum dari pembelajaran ekonomi adalah untuk  mengembangkan kemampuan siswa 

dalam memahami pelajaran ekonomi.  

Dalam proses pembelajaran guru perlu meningkatkan kemampuan menjadi guru 

profesional dan kreatif dalam mengembangkan kemampuan mengajar sehingga siswa dapat 

maksimal walaupun dalam kenyataannya guru-guru di Indonesia sebagian besar masih 

mempertahankan metode-metode pembelajaran lama. 

Adapun hasil belajar merupakan perubahan yang mengakibatkan manusia berubah 

dalam sikap dan tingkah laku. Aspek perubahan itu mengacu aspek kognitif,afektif, dan 

psikomotorik. Dalam domain kognitif diklasfikasikan menjadi kemampuan hafalan, 

pemahaman, penerapan, analisis dan evaluasi. Dalam domain afektif  hasil belajar meliputi 

level :penerima, partisipasi, penilaian, organisasi, dan karaterisasi. Sedang domain 

psikomotorik terdiri dari level: persepsi, kesiapan, garakan bimbingan gerakan terbiasa, biasa, 

kompleks dan kreativitas. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Muaro Jambi. 

Diketahui bahwa pelaksanaan  pembelajaran Ekonomi belum mencapai tingkat keberhasilan 

yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat pada nilai rata-rata ulangan harianekonomi siswa kelas 

X IPS di SMANegeri 1 Muaro jambi di bawah kriteria ketuntasan minimal, hal ini dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1.1 

Nilai Rata-rata Ulangan Harian Ekonomi Siswa KelasX  IPSSMA 

Negeri 1 Muaro Jambi Tahun Ajaran 2016/2017 

Kelas   Jumlah siswa Nilai Rata-rata  KKM 

X IPS 1         30          66  70 

X IPS 2         30          65 70 

X IPS 3         30          57 70 

X IPS 4         30          50  70  

Sumber: Guru Ekonomikelas X SMA Negeri 1 Mauro Jambi 

Berdasarkan hasil wawancara dengann guru bidang studi ekonomi di SMA Negeri 1 

Muaro Jambi, terungkap bahwa selama proses belajar mengajar ekonomi kurangnya keatifan 

siswa dalam memperhatikan pelajaran, bertanya, mengemukakan pendapat, dan kurangnya 

keberanian dan keterampilan siswa dalam mengungkapkan pengetahuannya. 

 Dari hasil observasi di kelas X IPS rendahnya hasil belajar ekonomi siswa itu disebabkan 

oleh model pembelajaran yang dilakukan selama ini masih didominasi oleh metode ceramah 

dan cenderung bersifat berpusat pada guru (Teacher Centered), sedangkan siswa menerima 

pembelajaran secara pasif.  Sehingga siswa tampak bosan karena posisi siswa hanya sebagai 

pendengar dan rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pelajaran ekonomi, masih ada 

siswa yang mengobrol pada saat guru menyampaikan materi pelajaran didalam kelas dalam 



belajar,siswa banyak menunjukan sifat individual, siswa yang paham enggan mengajari 

temannya yang lemah, akibatnya pada saat pemberian soal siswa kesulitan dalam 

menyelesaikan soal tersebut dan akan berdampak pada hasil belajar siswa. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Hasil belajar menurut Sudjana dalam (Kunandar, 2014:62) adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya. Menurut 

Soedijarto dalam (Purwanto, 2014:46) hasil belajar sebagai tingkat pengusaan yang dicapai 

oleh mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan 

yang ditetapkan. 

Menurut Rusman (2013:123) hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang 

diperoleh siswa yang mencangkup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar tidak 

hanya penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tapi juga penguasaan kebiasaan, persepsi, 

kesenangan, minat-bakat, penyesuaian sosial, macam-macam keterampilan, cita-cita, 

keinginan dan harapan 

 Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013:3) hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan 

proses evaluasi hasil belajar. dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan 

puncak proses belajar. 

Perilaku Belajar   

Perilaku belajar adalah suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar dalam 

proses atau usaha secara sadar dengan melibatkan sosio-psikologi yang ditandai dengan 

perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan baik diperoleh dari 

pengetahuan, sikap atau keterampilan ( Arifin, 2009). Perilaku belajar sering disebut juga 

kebiasaan belajar, merupakan dimensi belajar yang dilakukan individu secara berulang-ulang 

sehingga menjadi otomatis atau spontan ( Hanifah, 2001). dengan perilaku belajar yang baik 

maka peserta didik dapat meningkatkan prestasi akademik. Hal ini sepadan dengan 

pernyataan Mardiana (2012) yang menyatakan dengan perilaku belajar yang positip akan 

mendorong peserta didik mendapatkan hubungan yang baik dengan guru, maupun teman-

temannya, akan tetapi jika seorang peserta didik tidak dapat menunjukkan perilaku positif, 

maka dia akan mengalami kesulitan dalam belajar. 

 Perilaku menurut (Walgito,2005:168) adalah suatu aktifitas yang mengalami 

perubahan dalam diri individu.perubahan itu didapat dalam segi kognitif, afektif, dan dalam 

sefi psikomotorik. 

  

Minat Belajar 

 Menurut Djaali (2013:121) minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan 

akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minatnya.  

 

            Menurut sardiman (2011:76) “minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi 

apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara suatu situasi yang dihubungkan dengan 

keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri”. .  



            Elizabeth B. Hurlock (2005:114) menyatakan bahwa minat merupakan sumber 

motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka 

bebas memilih. Bila mereka melihaat bahwa sesuatu akan menguntugkan, mereka berminat. 

 

BAB III 

METODE  PENELITIAN 

3.1 Rangcangan  Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Quasi Eksperimen. Menurut Arikunto ( 2007:207 

) penelitian Eksperimen adalah penelitian yang dimaksud untuk mengetahuinya ada tidaknya 

akibat dari sesuatu yang dikenakan pada subjek selidik.Dengan kata lain penelitian 

eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya pengaruh atau sebab akibat. 

 Desain penelitian ini adalah Pretest-Postest Control-Group Designdengan satu 

macam perlakuan Suryabrata (2008:105). Dalam desain ini subjek tidak dilakukan acak, 

karena dalam situasi sekolah dimana peneliti tidak mungkin mengubah kelas atau siswa, 

maka peneliti menggunakan kelompok-kelompok itu seperti apa adanya. Didalam model ini 

sebelum diberi perlakuan kedua kelompok diberi tes awal atau pretest umtuk mengukur 

kondisi awal (T1), selanjutnya pada kelompok eksperimen diberi perlakuan (X) untuk jangka 

waktu tertentu sedang pada kelompok kontrol tidak diberi. Sesudah selesai semua perlakuan 

kedua kelompok diberi tes akhir sebagai posttest (T2) 

Desain penelitian menurut Suryabrata (2008:106) dapat dilihatpada  

Tabel 3.1 sebagai berikut   

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen Group 

Kontrol Group 

T1 

T1 

X 

- 

T2 

T2 

Keterangan: 

X:Media pembelajaran Audio Visual 

   

3.2    Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:61) variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan permasalahan penelitian ini, 

maka penelitian ini terdapaat  dua variabel yaitu bebas (X ) dan variabel terikat (y). Secara 

rinci variabel tersebut adalah sebagai baerikut: 

3.2.1 Variabel Bebas ( independent variable)  

 Variabel bebas adalah sejumlah gejala yang memiliki berbagai aspek atau unsur yang 

berfungsi mempengaruhi atau menentuhkan munculnya variabel lain yang disebut variabel 

terikat (Hadari Nawawi, 1993:150 ). Variabel bebas dalam penilitian ini adalah media audio 

visual berupa video yang disebut sebagai variable X. 

3.2.2 Variabel Terikat (Dependent Variable )  

 Variable terikat adalah variabel tergantung atau variable akibat. Yang ditetapkan 

sebagai variabel terikat dalam penelitian adalah hasil belajar siswa. 

3.3     Tempat danWaktuPenelitian  

SMA Negeri 1 Muaro Jambi dengan alamatJl. Jambi – Muara Bulian km 16 Desa 

Setiti  Kel. Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Jambi 46143.Penelitian ini dilaksanakan di SMA 

Negeri 1 Muaro jambi kelas X semester ganjil tahun ajaran 2016/2017.  

 

 



 

 3.4 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 muaro Jambi tahun ajaaran 

2016/2017 yang terdiri dari 4 kelas yang berjumlah 140 siswa. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 3.2 berikut: 
Tabel 3.2Jumlah Siswa Kelas X IPS SMA Negeri 1 Muaro Jambi Tahun Ajaran 2016/2017 

No Kelas Jumlah 

1 X IPS 1 35 orang 

2 X IPS 2 35 orang 

3 X IPS 3 35 orang 

4 X IPS 4 35 orang 

 Jumlah  140 orang 

   

Sumber : Guru Ekonomi kelas X IPS SMA Negeri 1 Muaro Jambi 

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, dibutuhkan hanya dua kelas sebagai 

kelas eksperimen yang dibelajarkan menggunakan media pembelajaaran audio visual dan 

kelas kontrol yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran konversional maka dipilih kelas 

X IPS 3  X IPS 4. 

 Untuk melihat apakah kedua kelas  memiliki kemampuan yang sama terhaadap materi 

yang diajarkan ,maka terlebih  dahulu melakukan pretset. Setelah dilakukan pretes pada 

kedua kelas ( X IPS 3 dan XIPS 4 ) maka diketahuin baha kedua kelas tersebut memiliki 

kemampuan yang sama terhadap menentukan kelas mana yang menjadi kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.  

Dari hasil pengundian maka diketahui kelas XIPS 3 menjadi kelas eksperimen dan 

kelas X IPS 4 menjadi kontrol. 

 Untuk menghidari pengaruh perdedaan karatristik guru pada subjek,maka kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol diajarkan oleh satu guru yang langsung menjarkan 

sekaligus orang yang melakukan eksperimen agar dalam perlakuan dapat terkontrol dengan 

baik. 

1.5 Jenis dan Sumber Data 

1.5.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan 

angka-angka yang diperoleh dari tes akhir (post –test). 

1.5.2 Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari ssubjek penelitian yaitu siswa yang 

beragam,diperoleh dari hasil belajar ekonomi siswaa sesuai subjek berupa hasil tes akhir 

(post-post ). 

2. Data sekunder adalah data penunjaang dalam penelitian ini. Data sekunder menyangkutin 

data tentang jumlah keadaan dan nilai siswa,data ssekunder dipereroleh pihak sekolah 

yaaitu guru yang mengajar dengan laangkah melakukan observasi kesekolah dan 

melakukan wawancara dengan guru ekonomi kelas X ,tentang keadaan iswa dan 

pembelajaran di kelas serta meminta niilai ujian akhir sekolah mataa pelajaran ekonomi 

kelas X. 

3.6  Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah yaitu: 

3.6.1 Tahap Persiapan  

1.Menetapkan jadwal kegiatan penelitian. Jadwal penelitian diselenggarakan pada tahun 

ajaran 2016/2017. 



2. Menyusun rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disusun sebelum melakukan 

penelitian. 

3.  Menentukan subjek penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah dua buah kelas yang memiliki tingkat 

homogenitas yang cukup untuk melakukan penelitian eksperimen. Selain rata-rata kelas 

yang sama,juga jumlah siswa yang tidak jauh berbeda. 

4. Mempersiapkan alat penilaian otentik 

 Alat penilaian yang dimaksud adalah berupa penilaian terhadap soal, seperti tingkat 

kesukaran, daya beda, validitas dan reliabilitas sehingga hasilnya dapat dianalisis dan 

lebih meyakinkan. 

     3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

Materi pelajaran yang diberikan pada kedua kelas berdasarkan kurikulum 2013. Kedua 

kelas diberikan materi pelajaran yang sama dengan model yang berbeda. 

c. Perlakuan 

    Adapun perlakuan perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen  

3.6.3 Tahap Akhir 

Siswa diberikan tes akhir setelah diberi perlakuan untuk mengetahui pengaruh hasil belajar 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3.7Instrumen Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2014:133) instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai 

variabel yang diteliti.Instrumen yang digunakan adalah hasil belajar berupa tes. Sehubungan 

dengan penelitian yang akan dilakukan sebanyak dua kelas eksperimen dan kontrol. 

 Tes yang digunakan dalam penelitian ini dalah tes awal dan tes akhir.Tes awal 

(pretes) digunakan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan awal siswa.Dan tes 

akhir (posttest) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kemampuan siswa 

setelah diberi perlakuan dan sebelum diberi perlakuan. Penelitian ini menggunakan instrumen 

metode test berupa soal tes objektif yaitu pretest dan posttest dengan liam pilihan jawaban (a, 

b, c, d, dan e) yang dapat dijawab dengan memilih salah satu dari lima alternatif jawaban 

yang tersedia. Untuk menentukan baik tidaknya suatu test, maka diperbaiki atau dibuang jika 

tidak memenuhi persyaratan test sama sekali. 

3.7.1 Uji Validitas instrumen 

 Menurut Arikunto (2015:79) instrumen yang valid berarti instrumen atau alat untuk 

mengevaluasinya harus valid. Subuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa 

yang hendak diukur.  

 Adapun untuk mengukur validitas butir soal atau item dapat digunakan rumus korelasi 

pearson product moment yang dikemukakan oleh Arikunto (2015:87) yaitu: 

rxy =
𝑁∑𝑥𝑦−(∑𝑥).(∑𝑦)

√(𝑁(∑𝑥2)−(∑𝑥)2.𝑁(∑𝑦2)−(∑𝑦)2)
 

Keterangan:  

rxy     =   Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

n       =   Jumlah siswa 

x       =   Skor untuk item soal (jika benar = 1 jika salah = 0) 

y       =   Skor total siswa 

Syarat validitas adalah rhitung > rtabel sehingga butir soal tersebut dinyatakan valid. 

Hasil uji validitas bisa dilihat pada lampiran 4 

 

 

3.7.3 Taraf Kesukaran Soal 

 Menurut Arikunto (2015:222-225) soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu 

mudah atau tidak terlalu sukar .soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 



mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan 

siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena diluar 

jangkauannya. 

P=  
𝐵
𝐽𝑆

 

Keterangan:  

P = Indeks Kesukaran 

B = Banyak siswa yang mejawab soal itu dengan betul 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes.  

Tabel 3.3.Klasifikasi Indeks KesukaranSoal 

No. Indeks Kesukaran Klasifikasi 

1. 0,00 - 0,30 Sukar 

2. 0,31 - 0,70 Sedang 

3. 0,71- 1,00 Mudah 

  

3.7.4 Daya Pembeda 

Menurut Arikunto (2015:226-232)Daya pembeda soal, adalah kemampuan sesuatu 

soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang 

bodoh (berkemampuan rendah). Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi adalah: 

D =  
𝐵𝑎

𝐽𝑎
 - 

𝐵𝑏

𝐽𝑏
= PA - PB 

Keterangan: 

J   = Jumlah peserta tes 

Ja = Banyaknya peserta kelompok atas  

Jb  = Banyaknya peserta kelompok bawah 

Ba= Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

Bb = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

PA= Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

PB= Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Klasifikasi daya pembeda dapat dilihat  pada tabel 3.4  berikut:  

Tabel 3.4.  Klasifikasi Daya Pembeda Soal 

No. Daya Beda Klasifikasi 

1. 0,00 – 0,20 Jelek 

2. 0,21 - 0,40 Cukup 

3. 0,41 - 0,70 Baik 

4. 0,71 - 1,00 Baik sekali 

 

3.7.5  Uji Reliabilitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2015:104) bahwa reliabiltas ketetapan suatu tes apabila diteskan 

kepada subjek yang sama. Instrumen pada penelitian ini adalah tes pilihan berganda, maka 

reliabilitas tes dengan menggunakan rumus Kuder-Richardson ke-20yang dikemukakan oleh 

Arikunto (2015:115) sebagai berikut: 

r11=
n

n−1
(

S2−∑pq

S2
) 

Dengan penjabaran S2 sebagai berikut: 



 S2  =  
∑ X2−(∑X)2/N

N
 

Keterangan:  

r11=   reliabilitas tes secara keseluruhan  

p     =   proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q     =   1 - p 

∑pq  = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n   = banyaknya item 

S = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians)  

Tingkat reliabilitas soal dapat di klasifikasikan seperti tabel berikut:  

Tabel 3.5.  Klasifikasi Tingkat Reliabilitas Soal 

No. Tingkat Reliabilitas Klasifikasi 

1. 0,800-1,00 Sangat tinggi 

2. 0,600-0,800 Tinggi 

3. 0,400-0,600 Cukup 

4. 0,200-0,400 Rendah 

5. 0,00-0,200 Sangat rendah 

Sumber: Arikunto (2015:89) 

 `Berdasarkan perhitungannya maka diperoleh koefisien riliabilitas untuk keseluruhan 

tes yang diujicobakan (35 pokok uji) yaitu: 0,92 Berdasarkan hasiltersebut data uji ini 

merupakan tes yang reliabilitasnya termasuk kategori sangat tinggi karena berada diantara 

0,81 – 1,00. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis tentang 

perbedaan dua rata-rata kemampuan siswa pada aspek kognitif. Sebelum melakukan uji 

hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan homogenitas. 

3.8.1  Uji Normalitas 

  Uji normalitas sangat berguna untuk menentukan apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan uji Lilliefors (L) dan 

persyaratan normal ialah 𝐿0<𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (Neolaka:79). 

  Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1. Urutkan data sampel dari kecil kebesar dan tentukan frekuensi tiap - tiap data. 

2. Tentukan nilai z dari tiap- tiap datanya. 

3. Tentukan besar peluang untuk masing – masing nilai z berdasarkan tabel z dan sebut 

dengan F(z). 

4. Hitung frekuensi relative dari masing – masing nilai z dan sebut dengan S(z). 

5. Tentukan nilai L0= F(z) – S(z) dan bandingkan dengan nilai  L table Lilliefors. 

6. Apabila L0<Ltabelmaka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Berdasarkan perhitungan data pretest pada kelas eksperimen diperoleh nilai L0 = 

0,1036 dan Ltabel

0,886

35
 = 0,1499 dan pada kelas kontrol diperoleh L0 = 0,0210dan Ltabel

0,886

√35
 = 

0,1499. Sedangkan berdasarkan perhitungan data posttest pada kelas eksperimen diperoleh 

nilai L0 = 0,457 dan Ltabel

0,886

√35
 = 0,1499 dan pada kelas kontrol diperoleh L0 = 0,1648 dan 

Ltabel

0,886

√35
 = 0,1499. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol pada data pretest maupun posttest berdistribusi normal pada taraf kepercayaan 

95% karena dapat dilihat bahwa hasil menunjukkan bahwaL0 < Ltabel. 

3.8.2  Uji Homogenitas 



  Uji homogenitas bertujuan untuk melihat apakah data yang diteliti homogen atau 

tidak.Menurut Sugiyono (2014:275) untuk melakukan pengujian homogenitas varian 

menggunakan rumus uji F sebagai berikut: 

𝐹 =
Varian terbesar

Varian terkecil
 

Selanjutnya, harga Fhitung dibandingkan dengan harga Ftabel dengan pembilang n1-1 dan 

dk penyebut n2-1 pada taraf signifikan 5%. 

Berdasarkan perhitungan data pretest diperoleh Fhitung< Ftabelatau (1,21< 1,80), maka 

dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada data pretest mempunyai 

varians yang homogen. Sedangkan berdasarkan perhitungan data posttest diperoleh Fhitung< 

Ftabelatau (1,19< 1,80), maka dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

pada data posttest mempunyai varians yang homogen. 

3.8.3 Uji Hipotesis  

  Menurut Sugiyono, (2014:96) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan bentuk 

kalimat pernyataan. 

  Adapun hipotesis yang diambil penulis berdasarkan kajian yang telah diuraikan 

adalah : 

1.  Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan media pembelajaran 

Audio Visual ) dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model 

konvensional kelas X IPS SMA Negeri 1 Muaro Jambi. 

2. Terdapat pengaruh Penggunaanmedia Pembelajaran audio visual Terhadap hasil belajar 

Ekonomi Siswa kelasX IPS di SMA Negeri 1 Muaro Jambi. 

3.8.4 Uji t-test 

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa Terdapat Pengaruh Penggunaan 

media pembelajaran audio visual terhadap hasil belajar siswa kelas X IPS  pada mata 

pelajaran ekonomi SMA Negeri 1 Muaro Jambi, digunakanuji t-testseparated varians yang 

dikemukakanolehSugiyono (2014:273) sebagai berikut: 

𝑡 =
𝑋1 −𝑋2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

 Berdasarkan perhitungan diperoleh thitung =  2,8559. Kriteria pengujiannya adalah 

dengan dk = 𝑛1 + 𝑛2 − 2. Maka diketahui dk = 35+35– 2 = 68 dan dapat dilihat pada tabel 

distribusi t dk = 68 dengan taraf signifikan 0,05 adalah 1,671. Dengan demikian nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (2,8559> 1,671) berarti Ha diterima dan H0 ditolak. Jadi kesimpulannya 

terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaraan aaudio visual Terhadap hasil belajar 

Ekonomi Siswa kelas X IPS di SMA Negeri 1 Muaro Jambi. 

 

 Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian melalui tes akhir pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban 

(a, b, c, d, dan e) dari 35 butir soal yang direncanakan, setelah diuji cobakan ternyata setelah 

dianalisis dari 35 soal hanya 25 soal yang bisa dipakai kemudian dilakukan untuk menguji 

kemampuan pada kedua subjek penelitian.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan eksperimen semu (quasi eksperimen) 

dengan bentuk desain pretest (test awal) dan posttest (test akhir). Hal ini dilaksanakan karena 

tidak memungkinkan dilakukan pengontrolan semua variabel yang berpengaruh terhadap 



hasil belajar siswa, disamping itu juga dikarenakan proses randomisasi terhadap subjek 

penelitian tidak bisa dilakukan karena subjek penelitian atau siswa dalam hal ini tidak dapat 

diubah kembali.  

 Dari perhitungan statistik dapat dilihat bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran ekonomi di kelas X IPS pada kelas eksperimen lebih tinggi  (x) = 79,08 

Simpangan Baku (S) =0,74 dan varians (S2) =50,01dibandingkan dengan perolehan nilai pada 

kelas kontrol (x) = 54,51 Simpangan Baku (S) = 6,93  dan varians (S2) = 48,02.  Perbedaan 

ini disebabkan dari perlakuan yang diberikan.Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji-t 

dan kai kuadrat (𝜒2).  Uji t-test digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran Audio Visual terhadap hasil belajar siswa 

kelas X pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1Muaro Jambi, sedangkan uji kai 

kuadrat digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwaterdapat perbedaan hasil 

belajar yang signifikan antara kelas yang dibelajarkan dengan menggunakan media 

pembelajaraan audio visual (kelas eksperimen) dengan dengan kelas yang dibelajarkan 

dengan model pembelajaran konvensional (kelas kontrol). Dari hasil analisis uji-t diperoleh 

nilai thitung = 2,8559dan ttabel = 1,671. Karena thitung> ttabel atau (2,8559>1,671)  berarti Ha diterima 

dan H0 ditolak. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran 

Audio Visual terhadap hasil belajar siswa kelas X pada mata pelajaran ekonomi di SMA 

Negeri 1Muaro Jambi.Sedangkan hasil analisis uji chi kuadrat diperoleh harga 𝜒2 =
8,54 𝑑𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝜒2 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,841. Karena nilai 𝜒2hitung  >𝜒2 tabelatau (8,54< 3,841) 

berarti Ha diterima danH0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa  terdapat perbedaan hasil 

belajar yang signifikan antara kelas yang dibelajarkan dengan menggunakan media 

pembelajaran Audio visual (kelas eksperimen) dengan kelas yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran konvensional (kelas kontrol). 
 

  BAB V 

                                  Kesimpulan  

 
5.1. Penutup  

 Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata belajar ekonomi siswa kelas X IPS yang diajarkan dengan menggunakan 

media pembelajaran Audio visual adalah 79,08 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata  

hasil belajar siswa kelas X IPS pada mata pelajaran ekonomi yang diajarkan secara 

konvensional adalah 54,51  

 Hasil uji t-test diperoleh hasil koofisien thitung > ttabel atau 5,82 > 1,671. Dengan 

demikian dapat diartikan terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran Audio visual 

terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Dimana 

pembelajaran yang pembelajaran media pembelajaran Audio visual dikelas eksperimen lebih 

aktif dibanding dengan kelas kontrol yang menggunakan cara konvensional. Sedangkan hasil 

analisis uji chi kuadrat diperoleh harga 𝜒2 = 8,54 𝑑𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝜒2 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,841. Karena 

nilai 𝜒2 hitung  >  𝜒2 tabel atau (8,54 < 3,841). Dengan demikian dapat diartikan terdapat 

perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas yang dibelajarkan dengan menggunakan 

media pembelajaraan audio visual (kelas eksperimen) dibanding kelas yang dibelajarkan 

dengan model pembelajaran konvensional (kelas kontrol). 

 

 

 

 

5.2. Saran  



Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis menyarankan sebagai berikut: 

1. Kepada guru, terutama guru Mata pelajaran ekonomi sebaiknya dalam melakukan 

pengajaran dengan media pembelajaran audio visual  jangan hanya terpaku dengan 

gaya menjelaskan, berceramah dan membaca buku yang secara tidak langsung 

membuat siswa bosan dengan kegiatan belajar, sehingga pelajaran Ekonomi menjadi 

pelajaran yang membosankan bagi siswa. Banyak cara sederhana yang digunakan 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam menumbuhkan semangat siswa salah 

satunya yaitu pembelajaran dengan media pembelajaran audio visual . 

2. Bagi sekolah, dapat memberikan manfaat untuk menambah khasanah ilmu 

pengetahuan, wawasan, khasanah kajian pustaka mengenai media pembelajaran audio 

visual  untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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