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ABSTRAK: Kurangnya antusias siswa karena tidak ada upaya guru untuk menggunakan
multimedia seperti komputer sebagai variasi dalam proses pembelajaran menyebabkan
rendahnya hasil belajar IPA. Tujuan penelitian ini adalahuntuk (1) mengetahui
komparasi model drill dan tutorial dalam mengoptimalkan hasil belajar siswa, dan (2)
mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran berbasis komputer. Jenis penelitian
adalah penelitian eksperimen dengan model pretest-posttest design dengan 2 macam
perlakuan. Sampel penelitian adalah siswa kelas VIII D dan VIII E yang dipilih dengan
metode probabilitas berupa convinience sampling dan jumlah siswa pada masing-masing
kelas 28 orang. Teknik pengumpulan data berupa observasi, tes hasil belajar, angket, dan
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas dan homogenitas, serta
uji-t. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada hasil
belajar siswa yang menggunakan PBK model drill dan model tutorial, dengan temuan (1)
hasil belajar siswa yang menggunakan PBK model tutorial sedikit lebih baik daripada
siswa yang menggunakan PBK model drill, dan (2) siswa menunjukkan respon yang baik
terhadap pembelajaran berbasis komputer.
Kata kunci :Hasil belajar, pembelajaran berbasis komputer, model drill, model tutorial.
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dengan sedikit perubahan pada proses
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mengetahui

respon

siswa

terhadap

HASIL DAN PEMBAHASAN

proses pembelajaran berbasis komputer,

Data hasil pretest menunjukkan

baik yang drill maupun tutorial.

kelas eksperimen I memperoleh rata-rata
12,0 sedangkan kelas eksperimen II rataratanya adalah 9,0. Berdasarkan uji

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian adalah penelitian
eksperimen

pretest-posttest

prasyarat analisis diketahui bahwa data

design

terdistribusi

normal

dan

variannya

dengan 2 macam perlakuan. Kedua kelas

homogen. Hasil analisis menunjukkan

diberikan pre-test sebelum diberikan 2

harga χ2hitung untuk masing-masing kelas

perlakuan yang berbeda, dan diberikan

eksperimen adalah 2,75 dan 9,38 yang

post-test setelah diberikan perlakuan.

masih berada di bawah harga χ2tabel

Subjek dalam penelitian ini adalah

sebesar 11,3. Harga Fhitungyang diperoleh

siswa kelas VIII SMPN 1 Kertak Hanyar

adalah 1,05 yang juga masih berada di

dengan sampel siswa kelas VIII D,

bawah nilai Ftabelyaitu 2,51.

sebagai kelas eksperimen I, dan VIII E,

Kelas

eksperimen

I

kemudian

sebagai kelas eksperimen II, yang dipilih

diberikan perlakuan dengan model drill,

dengan

berupa

sedangkan kelas eksperimen II diberikan

Penelitian ini

perlakuan dengan model tutorial. Setelah

dilaksanakan pada semester genap tahun

selesai diberikan perlakuan, kedua kelas

ajaran 2012/2013.

ini kemudian diberikan post-test untuk

metode

probabilitas

convinience sampling.

Teknik pengumpulan data yang

mengetahui

digunakan dalam penelitian ini berupa

perbedaan

hasil

belajar

antara keduanya.

observasi, tes hasil belajar, angket, dan

Data post-test selanjutnya diuji

dokumentasi.

hipotesis

menggunakan

statistik

Analisis yang digunakan dalam

parametrik dengan uji-t karena melalui

penelitian ini terdiri dari dua tahapan,

uji prasyarat analisis telah diketahui data

yaitu analisis tahap awal dengan data

normal dan homogen. Rata-rata hasil

pre-test dan analisis tahap akhir dengan

post-test

data post-test. Analisis tahap awal terdiri

eksperimen I dan eksperimen II adalah

dari uji normalitas dan uji homogenitas.

64,3 dan 66,9.

Analisis tahap akhir merupakan uji

Setelah

yang

diperoleh

melalui

uji

kelas

hipotesis

hipotesis yaitu uji perbedaan dua rata-

diketahui bahwa tidak ada perbedaan

rata.

hasil belajar yang signifikan antara
siswa yang menggunakan PBK model
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drill dengan model tutorial. Namun,

tutorial adalah 66,9 yang sedikit lebih

rata-rata skor post-test kelas eksperimen

baik dibandingkan dengan siswa

II yang belajar dengan model tutorial

yang belajar dengan model drill

sedikit lebih baik dibandingkan dengan

dengan rata-rata 64,3.

rata-rata hasil belajar kelas eksperimen I

2. Siswa memberikan respon yang baik

dengan model drill.

terhadap

PBK,

dengan
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baik, dan respon terhadap proses
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pelajaran dan proses PBK berturut-turut
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baik.
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