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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai suatu metode yang

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data

bersifat kuantitatif/statistik, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat

(Ferdy, 2020).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Konawe Selatan. Sekolah tersebut

berlokasi di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi

Tenggara. Penelitian ini difokuskan pada siswa kelas VIII semester genap tahun

pelajaran 2020/2021. Waktu penelitian berlangsung sejak 5 Maret sampai dengan 10

April 2021

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Quasi Experimental, dengan

bentuk Nonequivalent Control Group Design. Penelitian Quasi Experimental

melibatkan dua kelas atau dua kelompok belajar yaitu kelas eksperimen dan kelas

kontrol dimana sampel kedua kelas ini tidak dipilih secara random (Halim, 2017).

Kelas eksperimen merupakan kelas yang mendapatkan perlakuan baru yang sedang

diselidiki, sedangkan kelas kontrol merupakan kelas yang mendapat perlakuan seperti
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biasa. Kedua kelas tersebut sebelum mendapat perlakuan merupakan kelas yang

seimbang atau hampir sama.

Pada penelitian ini kelompok kelas pertama adalah kelompok kontrol tanpa

menggunakan media nyata dan media gambar dan kelompok kelas kedua adalah

kelompok eksperimen dengan menggunakan media nyata dan media gambar.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek

dengan karakterisik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulan (Priana, 2017).

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Konawe

Selatan tahun ajaran 2020/2021 yang terdiri dari 8 Rombongan Belajar (rombel)

dengan jumlah semua siswa adalah 238 orang.

Tabel 3.1 Keadaan Populasi  Peneliti
No. Kelas Jumlah Siswa Nilai Rata-rata UH

1 VIII. A 30 83

2 VIII. B 30 81,5
3 VIII. C 30 65,0
4 VIII. D 30 75,3
5 VIII. E 30 75,1
6 VIII. F 30 58,2
7 VIII. G 29 60,1
8 VIII. H 29 53,5

Jumlah 238
(Sumber: Dokumentasi, SMP Negeri 1 Konawe Selatan. 2020)
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3.4.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling.

Purposive sampling merupakan suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan

dan kriteria tertentu (Priana, 2017). Sampel diambil dari kelas yang telah ditentukan

dengan kriteria tertentu.

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

No. Kelas Jumlah Siswa Nilai Rata-rata UH Keterangan
1 VIII. D 30 75,3 Kelas Eksperimen
2 VIII. E 30 75,1 Kelas Kontrol

(Sumber:Dokumentasi, SMP Negeri 1 Konawe Selatan. 2020)

3.5 Variabel dan Desain Penelitian

3.5.1. Variabel penelitian

Variabel penelitian merupakan objek penelitian yang dapat diukur. Variabel-

variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1.1. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen

(Priana, 2017). Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah

penggunaan media nyata dan media gambar.

3.5.1.2. Variable Terikat (Dependent Variable)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas

(Priana, 2017). Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah

peningkatan minat dan keterampilan proses dasar IPA.
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Keterangan :

X : Media Nyata dan Media Gambar

Y1 : Minat Belajar

Y2 : Keterampilan proses dasar IPA

Gambar 3.1. Visualisasi keterkaitan antar variabel

3.5.2. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah penggambaran secara jelas tentang hubungan antar

variabel, pengumpulan data, dan analisis data, sehingga dengan desain yang baik

peneliti maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai gambaran tentang

bagaimana keterkaitan antara variabel yang ada dalam konteks penelitian dan apa

yang hendak dilakukan oleh seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian. Adapun

model Desain penelitian yang digunakan adalah quasi experimental design dalam

bentuk nonequivalent pre-test post-test group design. Desain ini digunakan untuk

melihat perbandingan kemajuan siswa setelah pembelajaran dan sebelum

pembelajaran antara kelas eksperimen dan kelas kontrol (Dewi, 2017).

(X)

(Y1)

(Y2)
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Tabel 3.3 Desain Penelitian
Kelas Prettest Treatment Posttest

KE O1 X O2

KK O3 - O4

Keterangan:

O1 : Pre-test Kelas eksperimen d

O2 : Post-test Kelas eksperimen

O3 : Pre-test Kelas kontrol

O4 : Post-test Kelas eksperimen

3.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.6.1.Definisi operasional variabel media nyata

Media nyata dalam penelitian ini adalah benda sebenarnya yang dapat

dipandang dari segala arah secara jelas dan nyata, dimana benda tersebut dapat

mewujudkan konsep-konsep yang bersifat abstrak menjadi konkret yang digunakan

sebagai bahan ajar. Media realia ini dapat diamati secara langsung oleh pancaindera.

Jadi anak dapat melihat, menyentuh, memegang dan memindahkannya secara

langsung tanpa melalui alat bantu.

3.6.2.Definisi operasional variabel media gambar

Media gambar adalah merupakan alat bantu yang sering digunakan dalam

proses belajar mengajar yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang apat

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong

terciptanya proses belajar pada diri peserta didik dituangkan dalam bentuk memberi

label dan menggambar bentuk simbol-simbol komuniasi baik berupa gambar orang,

tempat, benda-benda sekitar, binatang, konsep bilangan dan lain-lain.
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3.6.3.Definisi operasional variabel minat belajar

Minat belajar adalah gejala psikologis yang menunjukkan pemusatan

perhatian terhadap suatu obyek sebab ada perasaan senang. Dari pengertian tersebut

jelaslah bahwa minat itu sebagai pemusatan perhatian atau reaksi terhadap suatu

obyek seperti benda tertentu atau situasi tertentu yang didahului oleh perasaan senang

terhadap obyek tersebut. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi

yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi belajar

yang rendah.

3.6.4.Definisi operasional variabel keterampilan proses dasar

Keterampilan proses sains adalah pemahaman atau kemampuan siswa dalam

proses pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan berpikir

dengan keterlibatan langsung siswa dalam proses pembelajaran. Keterampilan Proses

merupakan keterampilan yang diperoleh dari berbagai aspek keterampilan proses

dasar yang berupa keterampilan mengamati, mengklasifikasi, mengukur,

menyimpulkan, memprediksikan, dan mengkomunikasikan dengan menggunakan

rubrik penilaian unjuk kerja siswa.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini

adalah:

3.7.1. Kuesioner (Angket)

Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada
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responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna (Purnomo,

2016). Kuesioner  atau  angket  merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk

dijawabnya (Mujahid, 2015). Teknik pengisian angket yang digunakan adalah untuk

mengumpulkan data-data mengenai motivasi belajar dengan menggunakan skala

likert.

Skala Likert menurut Djaali (2008) adalah skala yang dapat dipergunakan

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang

tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. Dengan Skala Likert, variabel yang

akan diukur dijabarkan menjadi indicator variabel. Kemudian indicator tersebut

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa

pertanyaan atau pernyataan. Dalam hal ini skala likert mempunyai gradasi dari sangat

positif sampai sangat negatif, peneliti menggunakan gradasi lima, yaitu : sangat

setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju (Helmi, 2016, h. 51).

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor.

Pemberian skor untuk masing-masing alternatif jawaban adalah :

Tabel 3.4; Kriteria penskoran instrumen

Pernyataan Positif Skor Pernyataan Negatif Skor

Selalu (SL) 4 Selalu (SL) 1

Sering (SR) 3 Sering (SR) 2

Kadang-kadang (KD) 2 Kadang-kadang (KD) 3

Tidak pernah (TP) 1 Tidak pernah (TP) 4
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3.7.2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik

dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari literatur-literatur

yang berkaitan dengan materi yang diteliti (Udiana, 2014). Metode dokumentasi

dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data siswa dan data hasil belajar

IPA Terpadu yaitu nilai ulangan sebelumnya pada semester ganjil tahun ajaran

2019/2020 siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Konawe Selatan.

3.7.3. Instrumen Tes

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kegiatan evaluasi

pembelajara, salah satunya adalah tes. Sebagaimana yang disampaikan Purwanto

(2013) bahwa, tes merupakan alat atau instrumen untuk mengumpulkan data dari

hasil respons peserta  didik atas pertanyaan dalam instrumen yang dimana tugas

tersebut harus dijawab atau kerjakan oleh peserta didik (Syamsul, 2019).

Instrumen tes ini diberikan pada saat sebelum perlakuan (pre-test) dan setelah

perlakuan (post-test) diterapkan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Langkah

selanjutnya adalah membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk masing-masing

kelas, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaan media nyata dan media

gambar pada kelas eksperimen berpengaruh terhadap peningkatan minat dan

keterampilan proses dasar IPA.
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3.8. Instrument Penelitian

Menurut Sugiyono (2009), instrumen penelitian adalah suatu alat yang

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial. Instrumen penelitian

sangat berperan penting dalam menentukan kualitas suatu penelitian karena validitas

atau kesahihan data yang diperoleh sangat ditentukan oleh kualitas atau validitas

instrumen yang digunakan, disamping prosedur pengumpulan data yang ditempuh

(Hendri, 2017). Dalam hal ini ada dua instrumen yang akan dibuat yaitu :

3.8.1. Instrumen untuk mengukur minat belajar

Instrumen penelitian untuk mengukur minat belajar pada penelitia dapat

dilihat pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.5 Kisi-kisi variabel minat belajar

No Minat Belajar Indikator No. Soal

1. Perhatian
Siswa

- Peserta didik memiliki
konsentrasi dalam belajar

- Peserta didik menge
sampingkan urusan lain.

- 1,2,3,4,5

- 6,7,8,9,10

2.
Rasa suka dan
rasa
ketertarikan

- Peserta didik memiliki rasa
senang terhadap guru

- Peseta didik memiliki
kesukaan terhadap pelajaran

- Peserta didik memiliki
keinginan mempelajari
materi

- Peserta didik memiliki
dorongan dalam kegiatan
belajar

- 11,12,13,14,15

- 16,17,18,19,20

- 21,22,23,24,25

- 26,27,28,29,30

3. Keterlibatan
siswa

- Peserta didik memiliki
keberanian bertanya jawab

- Peseta didik memiliki
keaktifan dalam kegiatan

- 31,32,33,34,35

- 36,37,38,39,40
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3.8.2. Instrumen untuk mengukur keterampilan proses dasar

Instrumen penelitian untuk mengukur minat belajar pada penelitian ini dapat

dilihat pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.6; Kisi-kisi variabel keterampilan proses dasar

No. Keterampilan Proses Indikator No. Soal
1. Observasi Menggunakan alat indra

sebanyak mungkin,
mengumpulan data yang
relevan dan memadai

1,2,3,5,6,7,
8,

2. Kuantifikasi Menggunakan alat ukur,
membandingkan dengan
menggunakan alat ukur yang
sesuai

9,10,11,12,
13,14,15

3. Klasifikasi Mencari perbedaan,
mengontraskan, mencarari
kesamaan, membandingkan dan
mencari dasar penggolongan

16,17,18,19

4. Prediksi Menggunakan pola,
menghubungkan pola yang ada,
dan memperkirakan peristiwa
yang terjadi

20,1,22,23,
24,25,26,27

5. Mengkomunikasikan Membaca grafik, tavel atau
diagram, menjelaskan hasil
percobaan, mendiskusikan hasil
percobaan, dan menyampaikan
laporan secara sistematis

28,29,30,31
32,33,34

6. Inferensi Menjelaskan hasil observasi,
menyimpulkan berdasarkan
fakta/bukti dari serangkaian
observasi

35,36,37,38
39,40
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3.9. Validitas dan Reliabilitas Penelitian Instrumen

3.9.1.Validitas Instrumen

Peneliti dalam penelitian ini menguji validitas kuesioner menggunakan rumus

korelasi Product Moment, yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program

Microsoft Office Excel 2010. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

rxy = NXY − (X)(Y)NX2 − (X)2 {NY2− (Y)2}
Keterangan:

rxy = Koefisien antara variabel X dan Y

N     = Jumlah sampel

X  = jumlah skor item

Y  = jumlah skor soal

 = jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y (Hendri, 2017).

Kaidah keputusan : Jika rhitung> rtabel berarti valid, sebaliknya jika rhitung< rtabel

berarti tidak valid atau drop out.

Tabel. 3.7; Tabel Interpretasi Nilai r

Koefisien Korelasi Kriteria Validitas

0,81 - 1,00 Sangat tinggi

0,61 – 0,80 Tinggi

0,41 – 0,60 Cukup

0,21 – 0,40 Rendah

0,00 – 0,20 Sangat rendah

Sumber: Alwan, 2017, h. 28.
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3.9.2.Reliabilitas Instrumen

Menurut Arikunto (2013), reliabilitas adalah suatu instrumen yang cukup

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen

tersebut sudah baik (Hendri, 2017). Saat instrumen dapat dipastikan memiliki tingkat

kesulitasn yang sama untuk setiap item soal, maka untuk menguji relibilitasnya

digunakan rumus KR 21. Berikut rumus KR 21 :

ri = kk− 1 1 −M(k −M)kSt2
Keterangan:

ri = Reliabilitas internal instrumen
k = Jumlah item soal dalam instrumen
M = Rata-rata skor totalst2 = Varians total yaitu varians skor total (Febrianawati, 2018, h. 21).

Hasil perhitungan dari rumus K-R. 21 (ri) dikonsultasikan dengan nilai tabel

rtabel dengan dk = N - 1, dan α sebesar 5% atau 0,05, maka kaidah keputusannya

sebagai berikut. Jika r11 >  rtabel berarti reliabel, sedangkan jika r11 <  rtabel berarti

tidak reliabel

Adapun tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas instrumen

ditentukan berdasarkan kriteria menurut Guilford berikut:

Tabel 3.8 Kriteria Koefisien Korelasi Reliabilitas Instrumen
Koefisien Korelasi Korelasi Interpretasi Reliabilitas

0,80 ≤ r ≤ 1,00 Sangat Tinggi Sangat tetap/sangat baik
0,60 ≤ r < 0,80 Tinggi Tetap/baik
0,40 ≤ r < 0,60 Sedang Cukup tetap/ cukup baik
0,20 ≤ r < 0,40 Rendah Tidak tetap/buruk

r < 0,20 Sangat Rendah Sangat tidak tetap/sangat tidak baik
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3.10. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis statistik deskriptif dan inferensial. Adapun teknik analisis datanya sebagai

berikut:

3.10.1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif adalah teknik statistika yang digunakan untuk

menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku

untuk umum atau generalisasi (Sovia, 2016).

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

3.10.1.1. Menghitung Rata-Rata (Mean)

Rata-rata dihitung dengan rumus sebagai berikut:

x = ∑ Xini=1n
Keterangan:x = rata-rata nilai

Xi = data ke-i sampai ke-n

n  = banyaknya data (Irwan, 2018)

3.10.1.2. Menghitung Rentang Data

Rentang data (range) dihitung dengan jalan mengurangi data yang terbesar

dengan data terkecil yang ada dalam kelompok itu. Rumusnya adalah:R = x − x
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Keterangan:

R = Rentang

xt = Data terbesar dalam kelompok

xr = Data terkecil dalam kelompok (Irwan, 2018)

3.10.1.3. Jumlah Kelas Interval

Jumlah kelas interval dihitung dengan rumus sebagai berikut:K = 1 + 3,3 log n
Keterangan:

K  = jumlah kelas interval

n   = jumlah data observasi

log = logaritma (Nata, 2016).

3.10.1.4. Menentukan Panjang Kelas

Dalam penentuan panjang kelas dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Panjang kelas (P) = Rentang data (R)Jumlah kelas (K)
Keterangan:

P = panjang kelas

R = rentang data

K = jumlah kelas interval (Nata, 2016).

3.10.1.5. Varians dan Standar Deviasi

Variansi adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau

simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel, variansinya (varians sampel) disimbolkan

dengan . Sedangkan standar deviasi atau Simpangan baku adalah akar dari tengah

kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat. Untuk



46

sampel, simpangan bakunya (simpangan sampel) disimbolkan dengan dengan s.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rumus varians:

2 = ∑ ( − )2=1 − 1
Rumus standar deviasi:

S = ∑ (x − x)n − 1
Keterangan :

S2 = varians

S  = standar Deviasi

Xi= nilai x ke-i

= Rata-rata

n = Jumlah sampel (Rina, 2015).

3.10.1.6. Menghitung Persentase

Untuk menghitung persentase digunakan rumus sebagai berikut:

P = ∑FN x 100%
Keterangan:

P    = persentase∑F = jumlah frekuensi

N   = jumlah responden (Edno, 2013).
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3.10.1.7. Tabel Kecderungan (kategori)

Deskripsi selanjutnya adalah menentukan pengkategorian skor (X) yang

diperoleh masing-masing variabel. Dari skor tersebut kemudian dibagi menjadi empat

kategori. Pengkategorian dilaksanakan berdasarkan Mean (M) dan Standar Deviasi

(S) yang diperoleh. Tingkat kecenderungan dibedakan menjadi empat kategori

sebagai berikut:

X ≥ (M + S ) : sangat tinggi

M ≤ X < (M+S) : tinggi

(M - S) ≤ X < M : rendah

Di bawah (M-S) : sangat rendah (Ratna, 2012).

3.10.2. Teknik Analisis Statistik Inferensial

Statistika inferensi adalah statistika yang berupaya untuk mengadakan

penarikan kesimpulan dan membuat kesimpulan berdasarkan analisis yang telah

dilakukan. Statistika inferensi menggunakan sampel tertentu dari sebuah populasi

yang jumlahnya banyak dan dari hasil analisis terhadap sampel tersebut

digeneralisasikan terhadap populasi (Sovia). Langkah-langkah pengujian hipotesis

diawali dengan melakukan uji persyaratan analisis (uji asumsi), yaitu; uji normalitas,

linearitas dan selanjutnya melakukan pengujian hipotesis. Secara berturut-turut

diuraikan sebagai berikut:
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3.10.2.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai

sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut

berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah

subjek berasal dari populasi yang terdistribusi normal (Almanda, 2018). Uji

persyaratan berdistribusi normal menggunakan Kolmogorof-Smirnov. Pada uji

Kolmogorof-Smirnov jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dapat dikatakan

berdistribusi normal.

Langkah-langkah dalam pengujian uji Kolmogorof-Smirnov adalah sebagai

berikut :

1. Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya

2. Menentukan F0(x), yaitu proporsi frekuensi distribusi kumulatif teoritik

dibandingkan dengan banyaknya sampel penelitian

3. Menentukan Sn(x), yaitu proporsi frekuensi distribusi kumulatif hasil observasi

4. Menghitung besar simpangan/deviansi terbesar dengan rumus :

D = maksimum [F0(x) - Sn(x)]

5. Membuat kriteria pengujian hipotesis dengan ketentuan:

6. Dtabel = 1,36√n , dimana n adalah banyaknya sampel.

7. Kriteria untuk pengambilan keputusan

 Jika Dn<Dtabel, maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

 Jika Dn > Dtabel, maka data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

(Desri, 2019).
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3.10.2.2. Uji Homogenitas Varians Populasi

Langkah-langkah melakukan pengujian homogenitas dengan uji F sebagai

berikut:

1. Tentukan taraf signifikansi (α) untuk menguji hipotesis:

2. H0 : σ12= σ22 (kedua kelompok populasi memiliki varians yang homogen)

3. H1 : σ12≠ σ22 (kedua kelompok populasi tidak memiliki varians yang homogen)

Dengan kriteria pengujian:

Terima H0 jika Fhitumg < Ftabel; dan

Tolak H0 jika Fhitumg > Ftabel

4. Menghitung varians tiap kelompok data

S2 = n∑X2 − (∑X)2n(n − 1) 2 = n∑X2 − (∑X)2n(n − 1)
5. Tentukan nilai Fhitung, yaitu:

Fhitung=
6. Tentukan nilai Ftabel untuk taraf signifikansi α, dk1 = dkpembilang = na – 1, dan dk2 =

dkpenyebut = nb – 1. Dalam hal ini, na = nb = banyaknya data kelompok varians

terkecil.

7. Lakukan pengujian dengan cara membandingkan Fhitung dan Ftabel (Irwan, 2016)
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3.10.2.3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh  dari

variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiono, 2010, h. 273). Dalam penelitian ini,

pengujian hipotesis pertama menggunakan Uji-t komparatif dua sampel independen,

yaitu untuk mengetahui peningkatan minat dan keterampilan proses dasar IPA siswa

yang diberi pengajaran dengan media nyata dan media gambar lebih tinggi daripada

siswa yang diberi pengajaran tanpa media nyata dan media gambar, dengan

membandingkan tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test) pada kelas penelitian.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan rumus Separated Varian sebagai berikut :

t = X1 − X2sn + sn
Keterangan :1 = Nilai rata-rata sampel 1 22 = Variansi sampel 22 = Nilai rata-rata sampel 2 1 = Jumlah sampel 121 = Variansi sampel 1 2 = Jumlah sampel 2

Hipotesis penelitian akan di uji dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

H0 = Tidak ada perbedaan, jika nilai thitung < t table

H1 = Ada perbedaan, jika thitung >  ttable (Almanda, 2018)
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3.10.2.4. Uji Normal Gain (N-Gain)

Hasil penelitian yang diperoleh diuji dengan menggunakan nilai gain yang

ternormalisasi, yaitu perbandingan antara rata-rata pertumbuhan nyata dengan

pertumbuhan rata-rata maksimum yang mungkin. Yaitu dengan rumus: (Nismalasari,

2016)

N − Gain = skor − skor100 − skor
Kriteria indeks Gain

Tabel 3.9 Tabel indeks Gain
No N-Gain Kemajuan
1 ≥ 0,70 Tinggi
2 0,7 > N-Gain > 0,3 Sedang
3 ≤ 0,3 Rendah
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3.11. Prosedur Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini terdapat prosedur atau alur penelitian yang akan

dilaksanakan dalam melakukan penelitian sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Studi Literatur Survei
Pendahuluan

Perlakuan

Kelas KontrolKelas Eksperimen

Pelaksanaan Penelitian

Analisis Masalah

Penyusunan Instrumen

Uji Coba Instrumen dan Revisi

Pre-test

Tanpa Media Nyata dan Media GambarMedia Nyata dan Media Gambar

Post-testPost-test

Analisis Data

Penulisan laporan hasil penelitian

Gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian
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Diagram alir di atas menunjukan prosedur atau alur kegiatan penelitian yang

menjelaskan tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan mulai dari latar belakang

masalah, pelaksanaan eksperimen, pengumpulan dan pengolahan data hingga sampai

pada hasil penelitian. Secara garis besar langkah-langkah pelaksanaannya dapat

diuraikan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

3.11.1. Tahap Persiapan

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap persiapan, antara lain:

1. Melakukan observasi (survei awal) di SMP Negeri 1 Konawe Selatan,

2. Mengkaji literatur dan kurikulum Ilmu Pengetahuan Alam (IPA),

3. Menganalisis masalah,

4. Menentukan konsep atau pokok bahasan yang akan diteliti,

5. Menentukan jadwal pelaksanaan penelitian bersama guru Ilmu Pengetahuan Alam

(IPA),

6. Membuat perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian

7. Melaksanakan uji-coba dan validasi instrumen penelitian

8. Merevisi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian sesuai hasil validasi

dan reliabilitasnya,

9. Mengurus surat izin untuk mengadakan penelitian,

10. Melakukan pertemuan dengan guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan agenda

sosialisasi (persamaan persepsi) tentang media pembelajaran yang diterapkan.
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3.11.2. Tahap Pelaksanaan

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol

2. Memberikan tes awal (pre-test) kepada peserta didik sebelum diberikan perlakuan

pada kedua kolompok guna untuk mengetahui minat dan keterampilan proses

dasar IPA sebelum perlakuan.

3. Memberikan perlakuan (eksperimen) dengan penggunaan media nyata dan media

gambar dan tanpa penggunaan media nyata dan media gambar pada kelas kontrol

dengan materi tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari..

4. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dan guru selama

pembelajaran

5. Memberikan tes akhir (post-test) kepada peserta didik setelah diberikan perlakuan

pada kedua kolompok guna untuk mengetahui minat dan keterampilan proses

dasar IPA setelah mengalami proses pembelajaran.

3.11.3. Tahap akhir

Langkah-langkah dalam tahap akhir penelitian ini meliputi

1. Mengumpulkan dan mengolah data awal (pretest) dan tes akhir (posttest) dari

semua kelompok,

2. Menganalisis data secara deskriptif dan inferensial dengan menggunakan program

Microsoft Excel 2010, pengujian hipotesis dan mengiterpretasi data hasil analis

kemudian menarik kesimpulan.

3. Penulisan laporan hasil penelitian.


