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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan platform Go 

Formative terhadap hasil belajar siswa kelas X DPIB SMK N 4 Sukoharjo pada 

mata pelajaran mekanika teknik. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 

hasil belajar, maka digunakan kelas kontrol sebagai kelas pembanding yaitu 

pembelajaran menggunakan platform Google Classroom.  Platform Google 

Classroom ini merupakan program digital yang digunakan oleh guru ampu mata 

pelajaran mekanika teknik sebagai penunjang pembelajaran.  

1. Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 November-20 Desember 2021 

kepada siswa kelas X DPIB SMK N 4 Sukoharjo. Populasi yang digunakan 

adalah semua siswa kelas X DPIB yang mengambil mata pelajaran mekanika 

teknik SMK N 4 Sukoharjo semester ganjil tahun ajaran 2021/2022 yaitu, kelas 

A sejumlah 36 siswa dan kelas B sejumlah 35 siswa sehingga terdapat total 71 

siswa. Penelitian ini menggunakan teknik total sampling, yaitu menggunakan 

seluruh populasi sebagai sampel penelitian. 

Penelitian dilakukan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang sama dan membagi menjadi dua kelompok siswa sesuai kelompok kelas 

yang sudah ada. Diantaranya kelas X DPIB A sebagai kelas kontrol dan X DPIB 

B sebagai kelas eksperimen. Penelitian pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

melalui tiga tahap yang sama, yaitu pre-test, kegiatan belajar mengajar, dan post-

test. Pre-test digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa pada materi 

faktor yang mempengaruhi struktur bangunan sebelum dilakukan proses 

pembelajaran. Post-test digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah 

diberikan perlakuan. Perbedaan yang mendasar adalah perlakuan yang diberikan 

saat pembelajaran. Kelas eksperimen diberi perlakuan berupa penggunaan 

platform Go Formative, sedangkan pada kelas kontrol dilakukan dengan 
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menggunakan platform Google Classroom. Waktu pembelajaran yang 

digunakan relatif sama, yaitu 3 jam pelajaran dengan 2 kali pertemuan. 

2. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji ada tidaknya peningkatan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran mekanika teknik menggunakan platform Go 

Formative. Siswa kelas X DPIB SMK N 4 Sukoharjo yang terbagi menjadi dua 

kelas. Kelas A difungsikan sebagai kelas kontrol diberikan pembelajaran dengan 

menggunakan platform Google Classroom, sedangkan pada kelas B difungsikan 

sebagai kelas eksperimen diberikan pembelajaran dengan menggunakan 

platform Go Formative. Penelitian dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan sesuai 

dengan silabus dan RPP. 

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka masa pandemi di SMK N 4 

Sukoharjo dilaksanakan secara bergantian dengan waktu 1 jam pelajaran 

terhitung 30 menit. Rincian pelaksanaan pembelajaran diantaranya: 40 menit 

pertama digunakan sebagai pengarahan maksud penelitian, dilanjutkan dengan 

distribusi soal pre-test untuk mengetahui keadaan awal sebelum dilakukannya 

tindakan. Pada 50 menit sisanya dilakukan pembelajaran dengan menggunakan 

platform sesuai dengan kelompok kelas dengan pokok bahasan faktor yang 

mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain. Pada pertemuan 

kedua, 50 menit pertama digunakan untuk pembelajaran dengan platform dengan 

pokok bahasan faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan 

kriteria pembebanan. Pada 40 menit sisanya digunakan untuk distribusi soal 

post-test dan mengisi angket persepsi siswa terhadap penggunaan platform 

pembelajaran yang ada. Selama proses penelitian, peneliti mengajar dengan 

platform yang dimaksudkan dalam penelitian, melakukan pengamatan, dan 

menilai aktivitas siswa saat pembelajaran. 

3. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan terhadap dua kelompok subjek 

penelitian, diantaranya pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen 

dilakukan dengan menggunakan platform Go Formative sedangkan pelaksanaan 
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pembelajaran pada kelas kontrol dilakukan dengan mengguanakan platform 

Google Classroom. 

a. Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Pelaksanaan pembelajaran dengan platform Go Formative dilakukan 

pada pokok bahasan faktor yang mempengaruhi struktur bangunan pada 

kelas eksperimen (Kelas A). Pembelajaran pada kelas eksperimen dilakukan 

sebanyak 2 kali pertemuan dengan alokasi 3 x 30 menit disetiap pertemuan 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Desember 2021. 

Pertemuan diawali dengan memberikan salam dan berdoa bersama, 

kemudian peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud serta 

tujuan penelitian yang akan dilakukan lalu mengatur siswa untuk 

mempersiapkan diri dalam kegiatan pre-test. Setelah siswa dianggap siap, 

peneliti membagikan lembar jawab dan soal pre-test untuk dikerjakan siswa 

dengan alokasi waktu 30 menit. Waktu yang tersisa digunakan untuk 

menyampaikan materi pada pokok bahasan faktor yang mempengaruhi 

struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dengan menggunakan 

platform Go Formative. Selama pembelajaran peneliti mengamati dan 

mencatat aktivitas siswa dalam lembar observasi aktivitas siswa. 

Selanjutnya kegiatan pembelajaran diakhiri dengan berdoa. 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Desember 2021. 

Proses pembelajaran diawali dengan peneliti mengucapkan salam, berdoa, 

presensi, memberikan motivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Peneliti mengulas kembali materi yang sudah diajarkan dan melanjutkan ke 

dalam pokok bahasan faktor yang mempengaruhi struktur berdasarkan 

kriteria pembebanan dengan menggunakan platform Go Formative. Selama 

pembelajaran peneliti mengamati dan mancatat aktivitas siswa dalam 

lembar observasi siswa. Selanjutnya, peneliti mengadakan post-test dengan 

alokasi waktu 40 menit. Setelah post-test selesai dikerjakan, siswa mengisi 

angket kelayakan Go Formative sebagai platform pembelajaran dan 

kemudian pembelajaran di tutup dengan berdoa. 
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b. Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol 

Pelaksanaan pembelajaran pada pokok bahasan faktor yang 

mempengaruhi struktur bangunan pada kelas kontrol (Kelas B) dilakukan 

dengan menggunakan platform Google Classroom, yaitu platform yang 

digunakan oleh guru mata pelajaran mekanika teknik. Pembelajaran pada 

kelas kontrol dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan dengan alokasi 3 x 30 

menit disetiap pertemuan. 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Jum’at, 10 Desember 

2021. Pertemuan diawali dengan memberikan salam dan berdoa bersama, 

kemudian peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud serta 

tujuan penelitian yang akan dilakukan lalu mengatur siswa untuk untuk 

mempersiapkan diri pada kegiatan pre-test. Setelah semua siswa dianggap 

siap, peneliti membagikan lembar jawab dan soal pre-test untuk dikerjakan 

dengan alokasi waktu 30 menit. Waktu yang tersisa digunakan untuk 

menyampaikan materi tentang faktor yang mempengaruhi struktur 

bangunan berdasarkan kriteria desain dengan menggunakan platform 

Google Classroom. Selama pembelajaran peneliti mengamati dan mencatat 

aktivitas siswa dalam lembar observasi aktivitas siswa. Selanjutnya kegiatan 

pembelajaran diakhiri dengan berdoa. 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Jum’at, 17 Desember 2021. 

Proses pembelajaran diawali dengan peneliti mengucapkan salam, berdoa, 

presensi, memberikan motivasi, kemudian menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Peneliti mengulas kembali materi yang sudah diajarkan dan 

melanjutkan ke dalam pokok bahasan faktor yang mempengaruhi struktur 

berdasarkan kriteria pembebanan dengan dengan menggunakan platform 

Google Classroom. Selama pembelajaran peneliti mengamati dan mancatat 

aktivitas siswa dalam lembar observasi siswa. Selanjutnya, peneliti 

mengadakan post-test dengan alokasi waktu 30 menit. Setelah post-test 

selesai dikerjakan pembelajaran di tutup dengan berdoa. 
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4. Hasil Validasi Instrumen 

Uji validasi instrumen merupakan langkah utama yang dilakukan dengan 

tujuan untuk mengukur kelayakan instrumen yang akan digunakan dalam suatu 

penelitian. Instrumen yang sudah tervalidasi dinyatakan layak untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Instrumen berupa butir soal dan butir 

pernyataan angket yang sudah dinilai oleh para ahli dibidangnya, selanjutnya 

diuji cobakan kepada siswa kelas XI DPIB SMK N 4 Sukoharjo untuk 

mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas instrumen sebelum dilakukan 

penelitian. 

a. Hasil Validasi Ahli Materi 

Pelaksanaan uji validasi ahli materi menilai bahan media 

pembelajaran dan kebenaran bahasa terhadap instrumen yang akan 

digunakan. Validasi ahli materi dipercayakan kepada Ibu Lilis Trianingsih, 

S.Pd., M.Pd. Ahli materi berkesempatan mereview instrumen penelitian 

berupa butir angket, butir soal, dan Rencana Pelaksanan Pembelajaran 

(RPP). Validasi dilakukan dengan memperlihatkan instrumen yang sudah 

dibuat oleh peneliti untuk diberi penilaian berdasarkan aspek berikut : 

1) Kelengkapan materi 

2) Keruntutan materi 

3) Penggunaan bahasa 

Validasi oleh Ibu Lilis Trianingsih, S.Pd., M.Pd. memberikan 

masukan dan saran sebagai berikut : 

“Gunakan redaksi kalimat yang mudah dipahami oleh siswa, 

sehingga maksud pesan yang disampaikan dapat diterima dengan 

mudah oleh siswa sesuai maksud komunikan. Selanjutnya dalam 

setiap butir pernyataan hanya boleh mengandung satu makna agar 

tidak ambigu” 

Berdasarkan saran dan masukan oleh ahli materi, dilakukan perbaikan 

untuk memenuhi aspek penggunaan bahasa. Bentuk perbaikan dapat dilihat 

pada angket persepsi siswa nomor butir 7, 10, 18, 21, dan 23, pada angket 
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kelayakan media nomor 7, 9, dan 16, serta pada angket ahli pembelajaran 

nomor 5 dan 6.  

b. Review Ahli Media 

Pelaksanaan uji validasi dipercayakan kepada Bapak Taufiq Lilo Adi 

Sucipto, S.T., M.T. Ahli media berkesempatan untuk mereview platform 

pembelajaran secara online melalui link. Selanjutnya ahli media menilai 

kelayakan platform pembelajaran berdasarkan lembar penyataan angket dan 

memberikan catatan pada lembar keterangan validasi yang sudah disiapkan. 

Pelaksanaan review ahli media yang terdiri dari beberapa aspek penilaian, 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

Aspek rekayasa perangkat lunak terbagi menjadi beberapa indikator 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Penilaian Ahli Media Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

2) Aspek Tampilan Media 

 Aspek tampilan media terbagi menjadi beberapa indikator, 

diantaranya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

No. Indikator 

Hasil Penilaian 

Persentase Skor 

Max 

Perolehan 

Skor 

1 Kemudahan dalam mengakses 4 4 100% 

2 Kemudahan penggunaan 12 12 100% 

3 Kelengkapan fitur 12 9 75% 

Total Skor 28 25 89% 

Interpretasi Cukup Baik 
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Tabel 4. 2 Penilaian Ahli Media Aspek Tampilan Media 

3) Aspek Fungsional Media 

Aspek fungsional media terbagi menjadi beberapa indikator 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 3 Penilaian Ahli Media Aspek Fungsional Media 

 

4) Aspek Rekayasa Komuikasi Visual 

Aspek rekayasa komunikasi visual terbagi menjadi beberapa 

indikator, diantaranya sebagai berikut: 

 

 

No. Indikator 

Hasil Penilaian 

Persentase Skor 

Max 

Perolehan 

Skor 

1. Kualitas video yang ditampilkan 4 2 50% 

2. Kejelasan teks/keterbacaan 4 4 100% 

3. Kejelasan suara 4 4 100% 

4. Daya tarik tampilan media 

pembelajaran 

4 3 75% 

Total Skor 16 13 81% 

Interpretasi Baik 

No. Indikator 

Hasil Penilaian 

Persentase Skor 

Max 

Perolehan 

Skor 

1. Media sebagai penunjang 

keefektifan pembelajaran 

16 14 88% 

2. Media memperkaya sumber 

belajar siswa 

12 12 100% 

Total Skor 28 26 93% 

Interpretasi Baik 
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Tabel 4. 4 Penilaian Ahli Media Aspek Rekayasa Komunikasi Visual 

Bapak Taufiq Lilo Adi Sucipto, S.T., M.T selaku ahli media 

memberikan penilaian, saran, dan masukan sebagai berikut : 

“(1) Perlu adanya optimalisasi penggunaan fitur pada Go 

Formative; (2) Perlu adanya pembahasan atau petunjuk dalam 

mengakses Go Formative; dan (3) Secara garis besar layak untuk 

digunakan” 

Berdasarkan penilaian di atas, maka dilakukan penambahan 

gambar untuk lebih memvisualisasikan materi yang diajarkan, 

memberikan penjelasan materi secara jelas, serta dapat meningkatkan daya 

tarik tampilan platform tersebut. Penambahan tersebut diantaranya adalah 

penambahan gambar pada pokok bahasan faktor yang mempengaruhi 

struktur bangunan berdasarkan kriteria desain. Contoh bentuk 

penambahan berdasarkan masukan dari ahli media dapat dilihat pada 

gambar 4.1 dan 4.2 berikut : 

No. Indikator 

Hasil Penilaian 

Persentase Skor 

Max 

Perolehan 

Skor 

1. Daya dukung media sebagai 

sarana interaksi 

8 8 100% 

Total Skor 8 8 100% 

Interpretasi Baik 
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Gambar 4. 1 Tampilan Optimalisasi Penggunaan Fitur pada Go Formative 

 

Gambar 4. 2 Tampilan Ilustrasi Beban Angin pada Bangunan Tinggi 

Hasil review kelayakan media oleh ahli media dijabarkan 

berdasarkan indikator angket kelayakan media pembelajaran. Penilaian 

ahli media terkait media yang digunakan berdasarkan indikator yang ada 

memperoleh nilai kelayakan sebesar 91%. Hasil review kelayakan media 

oleh ahli media dapat dilihat pada tabel 4.5. 
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Tabel 4. 5 Hasil Penilian Ahli Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Hasil Validasi Ahli Pembelajaran 

Uji validasi terkait instrumen pembelajaran dipercayakan kepada 

Bapak Pramusito Ary S.Pd., selaku guru ampu mata pelajaran mekanika 

teknik kelas X DPIB SMK N 4 Sukoharjo. Ahli pembelajaran 

berkesempatan untuk mereview Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dan materi KD 3.2 faktor-faktor yang memperngaruhi struktur bangunan 

mata pelajaran mekanika teknik. Pelaksanaan review dilaksanakan secara 

langsung dari lembar RPP dan materi yang telah dibuat. Ahli pembelajaran 

menilai berdasarkan beberapa aspek sebagai berikut: 

1) Aspek isi materi 

Aspek isi materi berisi indikator penyajian bahan ajar dan isi materi 

pembelajaran.  

Tabel 4. 6 Penilaian Ahli Pembelajaran Tentang Aspek Isi Materi 

No. Indikator 

Hasil Penilaian 

Persentase Skor 

Max 

Perolehan 

Skor 

1 Rekayasa Perangkat Lunak 28 19 89% 

2 Tampilan Media 16 12 81 % 

3 Fungsional Media 28 23 93% 

4 Rekayasa Komunikasi Visual 8 6 100% 

Total Skor 80 60 91% 

Interpretasi Sangat Baik 

No. Indikator 

Hasil Penilaian 

Persentase Skor 

Max 

Perolehan 

Skor 

1 Kebahasaan yang digunakan 8 8 100% 

2 Ketataan kalimat 4 4 100% 

Total Skor 12 12 100% 

Interpretasi Sangat Baik 
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2) Aspek kelayakan kebahasaan 

Aspek kelayakan kebahasaan berisi Penggunaan dan ketataan kalimat 

Tabel 4. 7 Penilaian Ahli Pembelajaran Aspek Kelayakan Bahasa 

3) Aspek keterlaksanaan 

Aspek keterlaksanaan meliputi cangkupan materi dan ketertarikan 

siswa terkait pembelajaran. 

Tabel 4. 8 Penilaian Ahli Pembelajaran Aspek Keterlaksanaan 

4) Aspek evaluasi 

Aspek evaluasi terbagi menjadi cangkupan soal dan kesesuaian 

kunci jawaban. 

 

 

 

 

No. Indikator 

Hasil Penilaian 

Persentase Skor 

Max 

Perolehan 

Skor 

1 Penyajian bahan ajar 12 10 83% 

2 Isi materi pembelajaran 20 20 100% 

Total Skor 32 30 94% 

Interpretasi Sangat Baik 

No. Indikator 

Hasil Penilaian 

Persentase Skor 

Max 

Perolehan 

Skor 

1 Cangkupan materi 16 16 100% 

2 Ketertarikan siswa terkait 

pembelajaran 

8 8 100% 

Total Skor 24 24 100% 

Interpretasi Sangat Baik 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



46 

 
 

Tabel 4. 9 Penilaian Ahli Pembelajaran Aspek Evaluasi 

Secara keseluruhan, hasil penilaian kelayakan materi pada media 

pembelajaran diperoleh rerata skor sebagai berikut: 

Tabel 4. 10 Hasil Penilaian Ahli Pembelajaran 

Berdasarkan hasil persentase di atas dapat disimpulkan bahwa RPP 

dan materi bahan ajar sebagai bagian dari instrumen penelitian memiliki 

nilai 98,5% dengan kategori sangat layak. 

d. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Uji coba instrumen dilakukan terhadap 27 siswa kelas XI DPIB SMK 

N 4 Sukoharjo yang sudah menyelesaikan mata pelajaran mekanika teknik 

saat berada di kelas X. Pengujian validasi instrumen dilakukan dengan 

rumus pearson product moment dibantu dengan program SPSS Statistics 

17.0. Uji coba produk berupa butir pernyataan angket dan butir soal 

No. Indikator 

Hasil Penilaian 

Persentase Skor 

Max 

Perolehan 

Skor 

1 Cangkupan soal 8 8 100% 

2 Kesesuaian kunci jawaban 4 4 100% 

Total Skor 12 12 100% 

Interpretasi Sangat Baik 

No. Indikator 

Hasil Penilaian 

Persentase Skor 

Max 

Perolehan 

Skor 

1 Isi Materi 32 30 93% 

2 Kelayakan Kebahasaan 12 12 100% 

3 Keterlaksanaan 24 24 100% 

4 Evalusi 12 12 100% 

Total Skor 80 78 98,5% 

Interpretasi Sangat Baik 
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bertujuan untuk memperoleh informasi terkait kelayakan instrumen 

penelitian. Butir pernyataan dikatakan valid pada taraf signifikan 5%, jika 

dihitung rhitung > rtabel. Jika rhitung < rtabel pada signifikansi 5% atau 

0,05 maka soal tidak valid.  Dalam uji coba instrumen ini terdapat 27 

responden atau N = 27, maka nilai rtabel dengan signifikasi 5% adalah 

0,388. Sehingga jika rhitung > 0,388 maka bernilai positif dan dinyatakan 

valid, sebaliknya jika rhitung < 0,388 maka bernilai negatif dan dinyatakan 

tidak valid. Berikut merupakan hasil uji validitas instrumen berupa butir 

pernyataan angket dan butir soal yang diujicobakan pada kelompok kecil 

dan dianalisis dengan program SPSS Statistics 17.0.  

Tabel 4. 11 Hasil Uji Validasi Angket 

Nomor Butir R hitung R tabel Keterangan 

1 0,511 0,388 Valid 

2 0,612 0,388 Valid 

3 0,459 0,388 Valid 

4 0,428 0,388 Valid 

5 0,463 0,388 Valid 

6 -0,207 0,388 Tidak Valid 

7 0,621 0,388 Valid 

8 0,525 0,388 Valid 

9 0,629 0,388 Valid 

10 0,550 0,388 Valid 

11 0,514 0,388 Valid 

12 0,525 0,388 Valid 

13 0,543 0,388 Valid 

14 0,455 0,388 Valid 

15 0,322 0,388 Tidak Valid 

16 0,555 0,388 Valid 

17 0,499 0,388 Valid 

18 0,471 0,388 Valid 
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19 0,417 0,388 Valid 

20 0,691 0,388 Valid 

21 0,561 0,388 Valid 

22 0,506 0,388 Valid 

23 0,465 0,388 Valid 

24 0,537 0,388 Valid 

25 0,650 0,388 Valid 

Tabel 4.11 menunjukan dua variabel berupa butir pernyataan angket 

yang dinilai tidak valid, yaitu pada nomor 6 dengan nilai -0,207 dengan Sig. 

(2-tailed) 0,299 dan nomor 15 dengan nilai 0,322 dengan Sig. (2-tailed) 

0,102. Hal ini didasarkan pada nilai Sig. (2-tailed) pada taraf signifikasi 5% 

berdasarkan perbandingan rhitung dan rtabel, jika nilai rhitung > rtabel 

maka butir angket dinyatakan valid. Butir yang tidak valid tidak diikutkan 

pada perhitungan selanjutnya atau dibuang, karena dianggap tidak mampu 

mengukur tingkat kelayakan media pembelajaran. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan berdasarkan uji validasi di atas terdapat 23 variabel valid yang 

dapat digunakan sebagai butir pernyataaan angket. 

Tabel 4. 12 Hasil Uji Validasi Butir Soal Pre-Test dan Post-Test 

Nomor Butir rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,725 0,388 Valid 

2 0,612 0,388 Valid 

3 0,498 0,388 Valid 

4 0,688 0,388 Valid 

5 0,242 0,388 Tidak Valid 

6 0,436 0,388 Valid 

7 0,632 0,388 Valid 

8 0,290 0,388 Tidak Valid 

9 0,405 0,388 Valid 

10 0,682 0,388 Valid 
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Berdasarkan tabel 4.12 terdapat 2 butir soal yang tidak valid. Pada 

nilai Sig. (2-tailed) dengan taraf signifikasi 5% berdasarkan perbandingan 

rhitung dan rtabel diketahui soal nomor 5 dan 8 memiliki rhitung < rtabel, 

oleh karena itu pada soal nomor 5 dan 8 tidak dapat digunakan sebagai 

instrumen penelitian. Dapat disimpulkan terdapat 8 butir soal valid yang 

dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 

e. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas instrumen penelitian ini mengguakan metode 

Cronbach’s Alpha dibantu dengan program SPSS Statistics 17.0. Kriteria 

instrumen penelitian dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. 

Berikut ini hasil uji reliabilitas instrumen penelitian berupa butir soal dan 

pernyataan angket dengan program SPSS Statistics 17.0 

Tabel 4. 13 Hasil Uji Reliabilitas Butir Pernyataan Angket 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.863 25 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui nilai Cronbach’s Alpha 0,863 yaitu 

nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

instrumen berupa butir pernyataan angket penelitian ini reliabel. Artinya 

hasil pengukuran tingkat kelayakan media pembelajaran menggunakan 

angket tersebut tetap konsisten jika dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih. 

Tabel 4. 14 Hasil Uji Reliabilitas Butir Soal 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

.722 .726 10 
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Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui nilai Cronbach’s Alpha 

adalah 0,722 sehingga nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. Maka dapat 

disimpulkan keseluruhan butir soal dinyatakan reliabel. 

5. Deskripsi Data 

Data hasil belajar siswa diperoleh selama proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Nilai ranah kognitif didapat dari nilai pre-test dan post-test, nilai 

ranah afektif dan ranah psikomotorik didapat dari hasil lembar observasi ranah 

afektif dan lembar observasi ranah psikomotorik serta tabulasi data angket. 

Perbandingan hasil belajar siswa disajikan dalam data berikut ini: 

a. Data Hasil Belajar Ranah Kognitif 

Hasil belajar ranah kognitif didasarkan pada nilai pre-test dan nilai 

post-test baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Nilai pre-test 

didapat sebelum dilakukannya kegitan belajar mengajar, sedangkan nilai 

post-test didapat setelah dilakukannya kegaitan belajar mengajar.  

Tabel 4. 15 Capaian Ketuntasan Nilai Kognitif Siswa 

No Uraian Pencapaian 

Hasil 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

1 Siswa mendapatkan 

nilai > 70 

12 36 19 35 

2 Siswa mendapatkan 

nilai < 70 

24 - 16 - 

3 Rerata nilai 65,6 81,2 68,6 87,5 

4 Ketuntasan belajar 33,33% 100% 54,29% 100% 

5 Ketidaktuntasan 66,67% - 45,71% - 

Hasil tabel 4.15 menunjukkan nilai rerata pre-test yang tidak jauh 

berbeda, yakni pada kelas eksperimen sebesar 68,6 dan kelas kontrol sebesar 

65,6. Hal ini mengindikasi kemampuan awal siswa yang tidak jauh berbeda 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perbedaan terlihat pada ketuntasan 

belajar siswa ranah kognitif antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Dibuktikan dengan persentase siswa yang tuntas terhadap nilai Kriteria 
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Ketuntasan Minimum (KKM) pada nilai pre-test kelas kontrol sebesar 

33,33%, sedangkan pada kelas eksperimen 54,29%. Hal ini dapat diartikan 

bahwa terdapat perbedaan kemampuan awal berupa pemahaman siswa 

terhadap materi faktor-faktor yang mempengaruhi struktur bangunan.  

Hasil post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki nilai 

yang cukup baik. Seluruh siswa tuntas dalam memahami materi yang 

diajarkan. Selisih rerata sebesar 6,3 poin antara kedua kelas dikarenakan 

adanya perbedaan perlakuan saat KBM berlangsung.  

b. Data Hasil Belajar Ranah Afektif 

Observasi dilakukan terhadap aspek afektif atau sikap siswa. Hasil 

belajar ranah afektif didapat dari lembar observasi siswa ranah afektif. Sikap 

siswa yang diamati meliputi: penerimaan siswa terhadap pembelajaran, 

partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran dan penentuan sikap/penilaian 

dari siswa. Hasil dari lembar obsevasi kemudian diolah dengan melihat skor 

perolahan siswa tiap kelas pada setiap aspek yang diamati. Berikut adalah 

rekapitulasi hasil observasi ranah afektif siswa. 

Tabel 4. 16 Rekapitulasi Hasil Observasi Ranah Afektif Siswa  

No Aspek yang 

Diamati 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1 Disiplin dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

96% 97% 94% 94% 

2 Bertanya kepada 

guru 

92% 87% 75% 80% 

3 Menjawab 

pertanyaan guru 

83% 96% 77% 82% 

4 Melakukan 

percobaan 

75% 90% 76% 84% 
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5 Mengamati 

percobaan 

95% 88% 96% 94% 

6 Menulis jawaban 90% 96% 94% 99% 

7 Mendengarkan 

penjelasan guru 

98% 97% 94% 95% 

8 Percaya diri 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

95% 97% 98% 99% 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat bahwa persentase rata-rata tiap 

aspek yang diamati mengalami kenaikan, baik pada kelas eksperimen 

maupaun kelas kontrol. Aktivitas siswa seperti disiplin dalam mengikuti 

pembelajaran, mendengarkan penjelasan guru dan kepercayaan diri dalam 

mengikuti pembelajaran menunjukkan nilai yang sangat baik. Aspek siswa 

bertanya kepada guru dan menjawab pertanyaan guru menunjukkan kemajuan 

yang baik. Berikut merupakan deskripsi hasil pengamatan ranah afektif antara 

lain: 

1) Kepercayaan diri dan sikap disiplin siswa lebih terbentuk dalam proses 

belajar 

2) Siswa menunjukkan perhatian dan mengikuti pelajaran dengan sungguh-

sungguh serta konsentrasi 

3) Keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran meningkat, siswa juga 

bersedia mematuhi peraturan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung 

4) Siswa mendengarkan siswa lain yang menyampaikan pendapat atau 

jawaban atas pertanyaan guru 

5) Siswa lebih bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaanya. Dibuktikan 

dengan kesediaannya siswa memperbaiki hasil pekerjaan jika terdapat 

kekurangan. 

6) Sebagian besar siswa telah mengerjakan tugas secara mandiri, tertib, dan 

teratur. 
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Adapun capaian ketuntasan nilai hasil observasi ranah afektif 

ditunjukkan pada tabel 4.17 berikut: 

Tabel 4. 17 Capaian Ketuntasan Nilai Afektif Siswa 

No Uraian 

Pencapaian 

Hasil 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1 Siswa 

mendapatkan 

nilai > 70 

36 36 35 35 

2 Siswa 

mendapatkan 

nilai < 70 

- - - - 

3 Rerata nilai 85,65 88,31 90,71 93,45 

4 Ketuntasan 

belajar 

100% 100% 100% 100% 

5 Ketidaktuntasan - - -  

 

Tabel 4.17 menunjukkan seluruh siswa tuntas baik pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan nilai KKM sebesar 70 poin. 

Perbedaan perlakuan menjadi faktor utama adanya beda rata-rata nilai antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penggunaan platform Go Formative pada 

kelas eksperimen dan penggunaan platform Google Classroom pada kelas 

kontrol. Namun terlepas dari hal tersebut, nilai rata-rata dari kedua kelas 

mengalami kenaikan pada pertemuan ke 2, hal ini terjadi karena adanya 

penyesuaian diri siswa terhadap kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru 

kepada siswa. Hal tersebut menunjukan bahwa minat dan sikap siswa yang 

terbentuk selama kegiatan belajar mengajar semakin membaik.  

Berdasarkan deskripsi hasil pengamatan ranah afektif, disimpulkan 

bahwa penggunaan platform pembelajaran mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa ranah afektif, baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 
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Penggunaan platform Go Formative menunjukan hasil belajar ranah afektif 

yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan platform Google 

Classroom. 

c. Data Hasil Belajar Ranah Psikomotorik 

Penilaian ranah psikomotorik dilakukan oleh peneliti terhadap 

perkembangan psikomotorik siswa. Penilaian berupa observasi ranah 

psikomotorik dilakukan dengan pengamatan langsung selama pembelajaran. 

Bentuk penilaian ranah psikomotorik siswa berupa lembar observasi yang 

terdiri dari penilaian kertampilan analisis kasus, ketrampilan berkomunikasi, 

dan ketrampilan berdiskusi. Hasil dari lembar observasi kemudian diolah 

dengan melihat skor perolahan siswa pada setiap ketrampilan yang diamati. 

Ketuntasan siswa ranah psikomotorik disajikan dalam tabel 4.18 berikut: 

Tabel 4. 18 Capaian Ketuntasan Nilai Psikomotorik Siswa 

No Uraian Pencapain Hasil Kelas 

Kontrol 

Kelas 

Eksperimen 

1 Siswa mendapatkan nilai > 70 31 33 

2 Siswa mendapatkan nilai < 70 5 2 

3 Rerata nilai 79 88 

4 Ketuntasan belajar 86,11% 94,29% 

5 Ketidaktuntasan 13,89% 5,71% 

Berdasarkan tabel 4.18, nilai hasil observasi ranah psikomotorik 

menunjukan sejumlah 86,11% siswa kelas kontrol dan 94,29% siswa kelas 

eksperimen yang tuntas pada penilaian ranah psikomotorik. Terdapat 

perbedaan yang signifikan antara rerata nilai ranah psikomtorik pada kelas 

kontrol dan kelas eksperiman, yaitu pada kelas kontrol rerata nilai sebesar 

79 sedangkan pada kelas eksperimen sebesar 88.  
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6. Analisis data 

a. Uji Normalitas Data Tes Awal 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data tes awal pada sampel 

penelitian berdistribusi normal atau tidak dengan program SPSS Statistics 

17.0. Syarat data terdistribusi normal apabila nilai signifikasi yang dihitung > 

0,05, disimpulkan bahwa Ho diterima atau terdistribusi normal. Sedangkan 

jika nilai signifikasi yang dihitung < 0,05 maka dapat dikesimpulan Ho ditolak 

atau tidak berdistribusi normal.  

Data yang terdistribusi normal dapat digunakan sebagai sampel 

penelitian. Namun, jika data yang diperoleh tidak berdistribusi normal, maka 

kedua kelompok tersebut tidak dapat digunakan sebagai sampel penelitian. 

Tabel 4. 19 Hasil Perhitungan Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kelas Eksperimen .143 35 .067 .947 35 .091 

Kelas Kontrol .137 35 .096 .967 35 .374 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan data output perhitungan tests of normality pada kolom 

kolmogrov-Smirnov tersebut, kelas eksperimen memperoleh nilai signifikasi 

sebesar 0,067>0,05. Maka dapat disimpulkan hasil data tes awal pada kelas 

eksperimen terdistribusi normal. Begitu pula pada kelompok kelas kontrol 

memperoleh nilai signifikasi sebesar 0,096>0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil tes awal pada kelas kontrol terdistribusi normal.  

b. Uji Homogenitas Data Tes Awal 

Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sampel 

memiliki varian yang sama atau tidak. Kedua kelompok kelas sebagai sampel 

penelitian dikatakan homogen apabila memiliki varian yang sama. Uji 

homogenitas dilakukan dengan Uji Levene Statistic melalui program SPSS 
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Statistics 17.0. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian homogenitas 

adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat perbedaan varian dalam kelompok sampel 

Ha : Terdapat perbedaan varian dalam kelompok sampel 

Kriteria perhitungan yang digunakan adalah, jika nilai Sig. > 0,05 maka 

Ho diterima, sebaliknya jika nilai Sig. < 0,05 maka Ho di tolak. (Sugiyono, 

2016:276). 

Tabel 4. 20 Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Data Tes Awal 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.180 1 69 .673 

 

Berdasarkan tabel 4.20 diketahui nilai Sig. sebesar 0.673. Nilai 

signifikasi 0,673 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok 

sampel dinyatakan homogen. 

c. Uji Normalitas Data Tes Akhir 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data tes akhir pada 

kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol terdistribusi normal 

atau tidak melalui program SPSS Statistics 17.0. Syarat data dikatakan 

terdistribusi normal jika signifikasi yang dihitung > 0,05 maka Ho diterima. 

Dan data dikatakan tidak terdistribusi normal atau Ho ditolak apabila 

signifikasi yang dihitung < 0,05. 

Tabel 4. 21 Hasil Perhitungan Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kelas Eksperimen .133 35 .120 .963 35 .275 

Kelas Kontrol .144 35 .062 .956 35 .177 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Berdasarkan hasil data output perhitungan tests of normality pada 

kolom kolmogrov-Smirnov tersebut, kelas eksperimen memiliki nilai 

signifikasi 0,120 > 0,05, maka hasil data tes akhir pada kelas eksperimen 

terdistribusi normal. Pada kelas kontrol memperoleh nilai signifikasi sebesar 

0,062 > 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil 

tes akhir pada kelas kontrol terdistribusi normal.  

d. Uji Homogenitas Data Tes Akhir 

Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sampel 

memiliki varian yang sama atau tidak. Kedua kelompok kelas sebagai sampel 

penelitian dikatakan homogen apabila memiliki varian yang sama. Kedua 

kelompok kelas dapat dikatakan homogen apabila memiliki varian yang 

sama. Uji homogenitas dilakukan dengan Uji Levene Statistic melalui 

program SPSS Statistics 17.0. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian 

homogenitas adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan varian dalam kelompok sampel 

Ha : Terdapat perbedaan varian dalam kelompok sampel 

Kriteria perhitungan yang digunakan adalah, jika nilai Sig. > 0,05 maka 

Ho diterima, sebaliknya jika nilai Sig. < 0,05 maka Ho di tolak. (Sugiyono, 

2016:276). 

 Tabel 4. 22 Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Data Tes Awal 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.22 diketahui nilai Sig. sebesar 0.463. Nilai 

signifikasi 0,463 > 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua 

kelompok sampel dinyatakan homogen. 

e. Hasil Uji Hipotesis I 

Hipotesis I menyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

platform Go Formative dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran 

mekanika teknik siswa kelas X DPIB SMK N 4 Sukoharjo. Uji hipotesis I 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.545 1 69 .463 
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menggunakan data nilai pre-test dan post-test pada kelas eksperimen. Uji 

paired sample t test digunakan untuk menunjukkan adanya peningkatan hasil 

belajar dengan membandingkan rata-rata dua nilai sampel yang berhubungan. 

Uji hipotesis ini menggunakan program SPSS Statistics 17.0 dengan kriteria 

Ho diterima jika Sig. (2-tailed) < 0,05 dan Ho di tolak jika Sig. (2-tailed) > 

0,05. Uji hipotesis yang digunakan yaitu: 

Ho : Pembelajaran dengan platform Go Formative tidak dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas X pada mata pelajaran 

mekanika teknik SMK N 4 Sukoharjo 

H1 : Pembelajaran dengan platform Go Formative dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas X pada mata pelajaran 

mekanika teknik SMK N 4 Sukoharjo 

 

Tabel 4. 23 Hasil Uji Paired Sampel T-Test 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 kelas Eksperimen - Kelas 

Eksperimen 

-18.886 6.637 1.122 -21.165 -16.606 -16.835 34 .000 

  Berdasarkan tabel 4.23 didapat nilai Sig. (2-tailed) 0,000 yaitu kurang 

dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya 

pembelajaran dengan menggunakan platform Go Formative dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran mekanika teknik 

program keahlian DPIB SMK N 4 Sukoharjo.  
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f. Hasil Uji Hipotesis II 

Hipotesis II menyatakan bahwa penggunaan platform Go Formative 

lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas X pada mata 

pelajaran mekanika teknik SMK N 4 Sukoharjo dibandingkan dengan 

pembelajaran menggunakan platform Google Classroom. Data yang 

digunakan dalam menguji hipotesis ini ialah data nilai post-test kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Uji independent sample t-test digunakan untuk 

membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang tidak berhubungan antara 

satu dengan yang lain. Uji hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS dengan kriteria H2 diterima jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 dan 

H2 ditolak jika Sig. (2-tailed) > 0,05. Uji hipotesis yang digunakan yaitu: 

Ho : Pembelajaran dengan platform Go Formative tidak lebih 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas X pada 

mata pelajaran mekanika teknik SMK N 4 Sukoharjo 

H2 : Pembelajaran dengan platform Go Formative lebih efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas X pada mata 

pelajaran mekanika teknik SMK N 4 Sukoharjo 

   

Tabel 4. 24 Hasil Uji Independent Sampel T-Test 
Independent Samples Test 

  
Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

  

T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

F Sig. Lower Upper 

Hasil 
Belajar 

Equal 
variances 
assumed 

.545 .463 -7.104 69 .000 -6.348 .894 -8.130 -4.565 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-7.110 68.915 .000 -6.348 .893 -8.129 -4.567 

 

Hasil uji independent sample t-test menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) 

0,000<0,05, maka ditarik kesimpulan H2 diterima. Sehingga pembelajaran 

dengan menggunakan platform Go Formative dikatakan lebih efektif dalam 
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meningkatkan hasil belajar siswa kelas X pada mata pelajaran mekanika 

teknik program keahlian DPIB SMK N 4 Sukoharjo. 

g. Analisis Data Angket Persepsi Siswa 

Teknik pengumpulan data angket dilakukan melalui lembar pernyataan 

secara tertulis untuk mendapatkan tanggapan dan keterangan yang 

diperlukan. Data angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

respon siswa kelas X DPIB B sebagai kelas eksperimen terhadap penggunaan 

Go Formative sebagai platform pembelajaran pada mata pelajaran mekanika 

teknik. Hasil rekapitulasi persepsi siswa terhadap penggunaan platform dapat 

dilihat pada tabel 4.25 berikut: 

Tabel 4. 25 Hasil Angket Penggunaan Go Formative sebagai Platform 

Pembelajaran dari Perspektif Siswa 

No. Butir Pernyataan 
Persentase 

Jawaban 

1. Saya cenderung pasif ketika berdiskusi saat kegiatan 

belajar mengajar 

71% 

2. Saya lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran 

menggunakan media Go Formative 

76% 

3. Media yang diterapkan dalam mata pelajaran mekanika 

teknik membuat saya berkeinginan untuk belajar dengan 

sungguh-sungguh 

84% 

4. Saya tidak mempelajari materi mekanika teknik di 

rumah 

80% 

5. Fitur pada media yang mudah digunakan, membuat saya 

tertarik untuk belajar dan berdiskusi 

82% 

6. Saya memberikan begitu saja jawaban soal mata 

pelajaran  mekanika teknik tanpa mengecek kembali 

jawabannya 

84% 

7. Media ini membantu mendisiplinkan waktu belajar saya 80% 

8. Media ini melatih kemandirian belajar saya dalam 

memahami materi yang disampaikan guru 

85% 

9. Saya menganggap bahwa mekanik teknik merupakan 

mata pelajaran yang sulit, karena itu saya tidak 

memperhatikan penjelasan dari guru 

82% 
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10. Penggunaan media ini membantu saya dalam proses 

pembelajaran 

82% 

11. Saya tidak pernah bertanya kepada guru apabila saya 

mengalamai kesulitan 

84% 

12. Kemudahan untuk mengakses media melalui 

smartphone membuat saya tertarik menggunakan media 

ini untuk belajar dimanapun dan kapanpun. 

93% 

13. Media ini membantu saya mendisiplinkan waktu dalam 

mengerjakan tugas 

82% 

14. Penggunaan media ini memudahkan komunikasi dengan 

guru 

81% 

15. Saya lebih mudah memahami pelajaran setelah guru 

menggunakan media pembelajaran ini 

76% 

16. Media pembelajaran ini membuat saya malu bertanya 

kepada guru 

77% 

17. Media tersebut tidak mendukung kelengkapan materi 

sebagai sumber belajar bagi saya 

65% 

18. Saya dapat dengan mudah menggunakan media ini 

sebagai sumber sarana belajar 

83% 

19. Saya dapat dengan mudah menggunakan fitur-fitur yang 

ada pada media ini 

79% 

20. Saya tidak melihat hubungan antara materi 

pembelajaran dengan media ini 

75% 

21. Tampilan media yang sederhana membuat saya nyaman 

untuk belajar 

84% 

22. Penggunaan media ini memberikan pengalaman belajar 

yang baru 

86% 

23. Media ini berguna dalam membantu proses belajar bagi 

saya 

87% 

Rata-rata 81% 

 

Data di atas menunjukan sebagian besar siswa memberi tanggapan yang 

positif terhadap penggunaan Go Formative sebagai platform pembelajaran. 

Terlihat dari nilai rata-rata angket persepsi siswa sebesar 81% siswa yang 

merasa senang dan tertarik mengikuti pembelajaran mekanika teknik pada 

pokok pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur bangunan 

dengan menggunakan platform Go Formative. 
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7. Pembahasan 

a. Perbandingan Hasil Belajar Siswa Sebelum dan Setelah Pembelajaran 

pada Kelas Eksperimen 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada kelas X DPIB B 

menunjukkan hasil hata-rata nilai kognitif siswa saat pre-test sebesar 68,6 dan 

rata-rata post-test sebesar 87,5, rata-rata nilai afektif pada pertemuan pertama 

sebesar 90,7 saat pertemuan kedua sebesar 93,5, dan rata-rata nilai 

psikomotorik sebesar 88. Hal ini menunjukkan adanya temuan penelitian 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan platform Go Formative dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran mekanika teknik SMK 

N 4 Sukoharjo. Efektivitas pembelajaran juga terlihat dari aktivitas siswa 

selama pembelajaran. Persentase rata-rata tiap indikator pada penilaian ranah 

afektif dan psikomotorik semua mengalami kenaikan.  

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Zahronah (2018) yang berjudul “Pengaruh WAFLE : Web-Based Assessment 

Learning Menggunakan Go Formative Terhadap Peningkatan Penguasaan 

Konsep Fisika SMA N 2 Malang”. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 

perbedaan penguasaan konsep fisika siswa dengan menggunakan assesment 

for learning berbasis web. Dibuktikan nilai post-test pada kelas eksperimen 

diperoleh thitung senilai 7,155 > 1,669 (ttabel) dan rata-rata nilai post-test 

kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kelas kontrol. 

Penggunaan Go Formative sebagai platform pembelajaran dapat 

membantu meningkatkan pehaman siswa terhadap materi yang disampaikan 

oleh guru. Pembelajaran yang dilakukan pada kelas eksperimen ini mampu 

menyajikan tampilan materi menjadi lebih menarik sehingga siswa lebih 

memiliki hasrat untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal ini terlihat 

dari hasil angket tanggapan siswa terhadap penggunaan Go Formative 

sebagai platform pembelajaran yang menunjukkan nilai rata rata sebesar 81% 

siswa merasa senang dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Hasil ini 

sesuai pada simpulan penelitian Tenda (2018) dengan judul “Penerapan 

Aplikasai Formative untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Pada Mata 
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Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) (Studi kasus: 

Siswa Kelas 8 SMP Negeri 2 Susukan)”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa adanya peningkatan minat belajar siswa terhadap 

menggunaan aplikasi Formative dengan kategori sangat tinggi yaitu 87,71%. 

Berdasarkan hasil pengujian data, analisis teori, serta hasil penelitian 

terdahulu tentang penggunaan Go Formative sebagai platform pembelajaran, 

terbukti dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran mekanika 

teknik di kelas X DPIB SMK N 4 Sukoharjo. 

b. Perbandingan Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Setelah Pembelajaran  

Ketuntasan hasil belajar didasarkan pada penilaian ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotorik yang lebih dari nilai ketuntasan minimal mata 

pelajaran mekanika teknik sebesar 70. Hasil belajar siswa kelas eksperimen 

menunjukkan 94,29% siswa tuntas dalam belajar. Rata-rata nilai kognitif 

siswa sebesar 88, rata-rata nilai afektif 92, dan rata-rata nilai psikomotorik 

sebesar 88. Sedangkan 5,71% siswa tidak tuntas disebabkan karena memiliki 

nilai psikomotorik yang kurang dari 70. Sedangkan hasil belajar kelas kontrol 

menunjukkan 88,89% siswa tuntas dalam belajar. Rata-rata nilai kognitif 

siswa sebesar 81, rata-rata nilai afektif 90, dan rata-rata nilai psikomotorik 

sebesar 79. Sedangkan 11,11% siswa tidak tuntas disebabkan karena 

memiliki nilai psikomotorik yang kurang dari 70. 

Hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukan adanya selisih nilai 

rata-rata antara kelas eksprimen yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 

kontrol. Perbedaan perlakuan saat pembelajaran menjadi salah satu faktor 

perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yaitu 

penggunaan platform Go Formative pada kelas eksperimen, dan penggunaan 

platform Google Classroom pada kelas kontrol. Adanya selisih jumlah siswa 

yang tuntas antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar 5,4% 

menunjukan bahwa hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan platform Go Formative lebih baik dari siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan platform Google Classroom. Hal ini 
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dikarenakan platform Go Formative lebih menekankan interaksi antara guru 

dan siswa saat pembelajaran, memiliki tampilan yang menarik, serta fitur real 

time yang memudahkan siswa untuk menanyakan kurang pahamnya materi 

yang disampaikan oleh guru. Penemuan ini sesuai dengan hasil penelitian 

oleh Rahmawati tahun 2016 tentang Pengembangan Media Pembelajaran 

dengan Kuis Edukasi COC (Coins Of Accounting Competition) Berbasis 

Aplikasi Lectora Inspire untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa di SMK 

N 1 Karanganyar bahwa pembelajaran yang didukung dengan media 

interaktif dapat meningkatkan minat serta hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran yang dipelajarinya.  

c. Efektivitas Penggunaan Go Formative sebagai Platform Pembelajaran 

Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Efektivitas penggunaan platform ditandai dengan meningkatnya hasil 

belajar dan ketuntasan belajar siswa. Ketuntasan belajar berdasarkan nilai 

KKM, sebesar 94% siswa kelas eksperimen dan sebesar 89% siswa kelas 

kontrol tuntas dalam belajar. Pengujian data berupa nilai pre-test dan post-

test dilakukan melalui SPSS Statistics 17.0 dengan uji paired sample t test. 

Uji paired sample t test digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya 

peningkatan hasil belajar siswa pada dua nilai sampel yang berhubungan, 

yaitu nilai pre-test dan post-test kelas eksperimen. Uji paired sample t test 

terhadap penggunaan platform Go Formative pada kelas eksperimen 

menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) 0,000<0,05 pada taraf 5%, dengan nilai 

mean sebesar 18,89. Berdasarkan analisis hasil kueisoner menunjukan bahwa 

81% responden merasa senang dan tertarik mengikuti pembelajaran mekanika 

teknik menggunakan platform Go Formativ. Berdasarkan pengolahan data 

yang ada, dapat disimpulkan bahwa penggunaan platform Go Formative 

efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan 

Pujiastutik (2019) yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Media 

Pembelajaran E-Learning Berbasis Web Pada Mata Kuliah Belajar 

Pembelajaran I Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa” hasil penelitian ini 
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menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar mahasiswa program studi 

Pendidikan Biologi Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Hal ini dibuktikan 

dengan sebanyak 77% dari jumlah mahasiswa memiliki nilai hasil belajar 

yang tuntas pada siklus 1, kemudian meningkat menjadi sebanyak 92% dari 

jumlah mahasiswa memiliki ketuntasan belajar yang maksimal. 
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