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PENGERTIAN 

Analisis Data 
adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh 
              dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
              menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 
              menyusun ke dalam pola, memilah yang penting, sehingga 
              mudah untuk difahami. 



 
  
 

 
 

Kualitatif 

Kuantitatif Deskriptif 

Inferensial 
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•Jumlah Data:  

   Sedikit 
 

•Sifat Data:  

Uraian, tidak 
bisa diubah 
dalam bentuk 
angka-angka  

 

•Jumlah Data: 

  Banyak 
  

• Sifat Data: 
Mudah diubah 
ke dalam 
bentuk angka- 
angka 

vs 

KUALITATIF 

KUALITATIF vs KUANTITATIF 

KUANTITATIF 



•Tujuan:  
Mendeskripsi- 
kan sifat-sifat 
sampel atau 
populasi 

•Tujuan: 
 Mengambil 
    kesimpulan 
    tentang sifat 
    populasi 
    berdasar data 
    yang diperoleh 
   dari sampel 
 
 Menguji 
    hipotesis 

vs 

DESKRIPTIF 

DESKRIPTIF vs INFERENSIAL 

INFERENSIAL 



•Hasil lebih 
  cermat/akurat 
 
•Harus 
  memenuhi 
  beberapa 
  persyaratan/ 
  asumsi 

•Hasil kurang 
  cermat/akurat 
 
•Tidak 
  menuntut 
  persyaratan/ 
  asumsi 
  tertentu 

vs 

PARAMETRIK 

KUALITATIF vs KUANTITATIF 

NON 
PARAMETRIK 



STATISTIK INFERENSIAL 

 
 

 

PENDEKATAN 

TUJUAN PENELITIAN 

MENGUJI HUBUNGAN 

(KORELASI) 

MENGUJI PERBEDAAN 

(KOMPARASI) 

Statistik 

Parametrik 

1. Korelasi Product Moment 
 

2. Analisis Regresi 

1. Uji t-student 
 

2. ANAVA (Analisis Varian) 

Statistik 

Non 

Parametrik 

1. Korelasi Tata Jenjang 
Spearman 
 

2. Korelasi Biserial 

1.Chi-Kuadrat 
 

2.Tes Kolmogrov-Smirnov 
 

3.Tes U Mann-Whitney 



KORELASI PRODUCT MOMENT 

Persyaratan/asumsi: 
• Hubungan diasumsikan 

berbentuk linear. Jika 
hubungan bukan linear, 
peneliti harus menggunakan  
teknik lain. 
 

• Jumlah pengamatan variabel 
X dan Y harus sama, atau 
kedua nilai variabel harus 
berpasangan 



KORELASI SPEARMAN 

2 variabel (X dan Y) dalam bentuk skala ordinal.  
 

Prosedur: 

1. Me-ranking data pada kedua variabel 

2. Mencari beda dari masing-masing pengamatan yang sudah 

    berpasangan 

3. Menghitung koefisien korelasi dengan rumus di atas 



PENGOLAHAN  DATA 

PENGORGANISASIAN 

PENEMUAN HASIL 

• Checking 
 

• Editing 
 

• Labeling 
 

• Coding 

•Mengelompokkan 
 

•Menyederhanakan 
 

•Menyajikan data 
 

•Menerapkan 
analisis 

Merupakan upaya 
peneliti untuk 
memberikan 
interpretasi 
terhadap hasil 
analisis data.  
 
Dari interpretasi 
inilah peneliti 
menarik suatu 
kesimpulan. 

PROSEDUR ANALISIS DATA 



CONTOH 
 
Dayyinati, Uliyatid. 2009. Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 5E 
Berbantuan Media Komputer untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia pada 
Materi Pokok Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit Siswa Kelas X MAN 3 
Malang. Skripsi, Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Negeri Malang 
 
Tujuan:  
(1)  mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model 

learning cycle 5E berbantuan media komputer dibandingkan siswa yang 
dibelajarkan dengan model learning cycle 5E tanpa bantuan media komputer;  
 

(2)  mengetahui pemahaman siswa yang dibelajarkan dengan model learning 
cycle 5E berbantuan media komputer dibandingkan pada siswa yang 
dibelajarkan dengan model learning cycle 5E tanpa bantuan media komputer 
pada konsep mikroskopis larutan elektrolit dan non elektrolit; dan 
 

(3)  mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang menerapkan 
model learning cycle 5E berbantuan media komputer. 



CONTOH 
 
Hipotesis: 
Model learning cycle 5E berbantuan media pembelajaran komputer lebih efektif 
digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dibanding model 
pembelajaran learning cycle 5E pada materi pokok larutan elektolit dan non 
elektrolit. 
 
Data & Teknik Analisis:  
• Data kemampuan awal siswa dan data hasil belajar (kognitif, afektif, 

psikomotor siswa)  
      - uji t-dua pihak dengan taraf signifikansi = 0,05 berbantuan SPSS 15,0 for 

windows 
 

• Data pemahaman siswa terhadap konsep mikroskopis, data hasil angket ,dan 
data dari lembar observasi  

      - analisis  deskriptif 



CONTOH 
Hasil Analisis: 
Berdasarkan dari nilai uji-t, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar yang 
signifikan antara siswa yang dibelajarkan dengan model learning cycle 5E 
berbantuan media komputer dengan siswa yang dibelajarkan dengan model 
pembelajaran learning cycle 5E (nilai Sig. (0,726) > 0,05. dan thitung (0,352) < ttabel 
(1,994)). Nilai rata–rata hasil belajar kelompok kontrol 76,4 dan kelompok 
eksperimen sebesar 77,2. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar ini disebabkan 
pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran learning cycle 5E berbantuan 
media komputer mirip dengan pembelajaran yang menggunakan model 
pembelajaran learning cycle 5E tanpa bantuan komputer dan penerapan model 
pembelajaran learning cycle 5E telah memfasilitasi siswa untuk belajar dan 
membangun pengetahuannya sendiri. Namun, pemahaman konsep mikroskopis 
larutan elektrolit dan non elektrolit pada siswa kelas eksperimen lebih tinggi 
dibandingkan pada siswa kelas kontrol. Berdasarkan hasil angket, siswa memberi-
kan respon sangat positif  terhadap penerapan model pembelajaran learning 
cycle 5 E berbantuan media pembelajaran komputer yakni 80,1% . Rata-rata hasil 
penilaian media oleh siswa sebesar 82,5% dengan kriteria layak. Artinya 
penggunaan media ini efektif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
siswa. Hal ini dapat dilihat dari nilai kuis, nilai afektif dan psikomotor siswa kelas 
eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol 



TERIMA 
KASIH 


