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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut 

penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, 

serta penampilan dari hasilnya (Nugroho, 2018). 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMPN 4 Buton tengah. Sekolah tersebut berlokasi 

di Jln. Yosudarso No. 100, Kec. Mawasangka, Kab. Buton Tengah, Provinsi Sulawesi 

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

pelajaran 2020/2021. Waktu penelitian berlangsung 10 April sampai dengan 31 Mei 

2021.  

3.3  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang 

termasuk kelompok eksperimen, yaitu Quasy Eksperimen Design. Eksperiemen semu 

merupakan penelitian yang menggunakan kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen tetapi pada penelitian ini kelompok kontrol tidak berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen 

(Jakni, 2016).  
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Pada penelitian ini kelompok kelas pertama adalah kelompok kontrol tanpa 

menggunakan media charta dan kelompok kelas kedua adalah kelompok eksperimen 

dengan menggunakan media charta. 

3.4  Populasi dan Sampel 

3.4.1  Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugyono, 2014). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 4 Buton tengah 

tahun ajaran 2020/2021 yang terdiri dari 5 Rombongan Belajar(rombel) dengan 

jumlah semua siswa adalah 128  orang. 

Tabel 3.1; Keadaan Populasi Peneliti 

No. Kelas Jumlah 

Nilai 

Rata-rata 

1.  VIII A 27 77,8 

2.  VIII B 25 67 

3.  VIII C 25 67,5 

4.  VIII D 25 66,8 

5.  VIII E 25 66 

Jumlah 128 78,04 

(Sumber:Dokumentasi, SMPN  4 Buton tengah 2020/2021) 

3.4.2 Sampel  

Sampel adalah bagian yang memberikan gambaran secara umum dari 

populasi. Sampel penelitian memiliki karakteristik yang sama atau hampir sama 
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dengan karakteristik populasi, sehingga sampel yang digunakan dapat mewakili 

populasi yang diamati (Riyanto dan Aglis, 2020). 

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah siswa kelas VIII.C sebagai 

kelas eksperimen dan VIII.B  sebagai kelas kontrol yang masing-masing berjumlah 

25 siswa. Penelitian ini menggunakan teknik sampling yang digunakan adalah teknik 

purposive sampling, teknik sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu yaitu 

sample memiliki nilai rata-rata kelas yang relatif sama dan dipilih secara acak untuk 

penentuan sampel, dimana peneliti hanya mengambil dua kelas sebagai kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. Sampel diambil dari kelas yang telah ditentukan dengan 

kriteria tertentu (Arikunto, 2006). 

Tabel 3.2; Sampel Penelitian 

No  Kelas  Jumlah siswa  Nilai Nilai rata-rata  Keterangan 

1. VIII.B 25 67 Kontrol  

2. VIII.C 25 67,5 Eksperimen  

(Sumber:Dokumentasi, SMPN 4 Buton Tenganh 2020) 

3.5 Variabel dan Desain Penelitian 

3.5.1 Variabel penelitian 

3.5.1.1  Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2013). Variabel bebas 

(independent variable) dalam penelitian ini adalah penggunaan media charta. 
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3.5.1.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009).).Variabelterikat (dependent variable) 

dalam penelitian ini adalah motivasi siswa dan hasil belajar IPA Terpadu. 

 

 

 

 

 Keterangan : 

  X : Media pembelajaran charta 

  Y1 : Motivasi belajar siswa 

  Y2 : Hasil belajar siswa 

Gambar 3.1. Visualisasi keterkaitan antar variabel 

3.5.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan pola atau bentuk penelitian yang diinginkan. 

Desain memberikan pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan 

penelitiannya. Desain itu juga menentukan batas-batas penelitian yang bertalian 

dengan tujuan penelitian. Desain penelitian selalu memberi gambaran yang jelas 

tentang apa yang harus dilakukan juga memberi gambaran tentang macam-macam 

kesulitan yang akan dihadapi yang mungkin juga telah dihadapi oleh para peneliti lain 

(Mohammad, 2012). 

X 

Y2 

Y1 
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 Adapun model desain penelitian ini menggunakan desain Nonequivalent 

Control Group Design yaitu desain penelitian yang memiliki kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Dimana kedua kelas ini diberikan perlakuan yang berbeda. 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa diperoleh dari tes yang dilakukan sebanyak dua 

kali yaitu sebelum (pretest) dan sesudah perlakuan (posttest) (Chairunisa, 2017). 

Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diajar menggunakan media 

charta dan kelompok kontrol adalah kelompok yang diajar tanpa menggunakan media 

charta buatan sendiri. Secara media charta dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3; Model Desain Penelitian dan Pengembangan 

Kelompok Pretest perlakuan Posttest 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O3 - O4 

Keterangan: 

O1 : Pretest  Kelas eksperimen 

O2 : Postest  Kelas eksperimen 

O3 : Pretest  Kelas kontrol 

O4 : Posttest  Kelas eksperimen 

X : Perlakuan menggunakan media pembelajaran charta 

─ : Tanpa menggunakan media pembelajaran charta 

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.6.1 Definisi operasional variabel media pembelajaran charta 

Media charta yang dimaksud dalam penelitian ini untuk menarik perhatian 

siswa, meningkatkan pemahaman siswa, siswa lebih aktif, materi pelajaran akan lebih 
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jelas maknanya dan mudah dipahami sehingga dapat memperlancar dan 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

3.6.2 Definisi operasional variabel motivasi belajar 

Motivasi belajar merupakan daya penggerak atau dorongan didalam diri siswa 

untuk melakukan kegiatan belajar yang ditandai dengan perubahan energi untuk 

mencapai tujuan yang dikehendaki. Motivasi dalam penelitian ini diukur melalui 

kategori sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah.    

3.6.3 Definisi operasional variabel hasil belajar 

Hasil belajar IPA Terpadu yang dimaksud oleh peneliti adalah skor nilai yang 

diperoleh siswa melalui tes hasil belajarposttestIPA Terpadusetelahpenerapan proses 

pembelajaran melalui media pembelajaran chartabuatan sendiri kelas VIII SMPN4  

Buton tengah. 

3.7  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah: 

3.7.1 Kuesioner (Angket) 

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan  tertulis kepada 

responden untuk dijawab dan diisi pada waktu dan tempat yang sama (Sugiono, 

2018).  Teknik pengisian angket yang digunakan adalah untuk mengumpulkan data-

data mengenai motivasi belajar dengan menggunakan skala likert. 

Skala liker digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, 
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fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik, yanmg selanjunya disebut 

sebagai variabel penelitian. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert  mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata antara 

lain, selalu (SL), sering (SR), kadang-kadang (KD), tidak pernah (TP). Untuk 

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

untuk masing-masing alternatif jawaban adalah (Sugiono, 2018):   

Tabel 3.4; Kriteria penskoran instrumen 

Pernyataan Positif Skor Pernyataan Negatif Skor 

Selalau (SL) 4 Selalau (SL) 1 

Sering (SR) 3 Sering (SR) 2 

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

Tidak pernah  (TP) 1 Tidak pernah  (TP) 4 

 

3.7.2 Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode 

dokumentasi adalah cara mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prapasasti, notulen rapat, agenda, 

dan sebagainya (Arikunto,2013). Dokumentasi dalam penelitian ini untuk mengambil 

data berupa foto-foto tersebut digunakan sebagai bukti jika peneliti telah 

melaksanakan penelitian serta mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran 

menggunakan media charta buatan sendiri terhadap motivasi dan hasil belajar IPA 

terpadu tahun ajaran 2020/2021 siswa kelas VIII di SMPN4Buton tengah. 
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3.7.3 Instrument tes 

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kegiatan evaluasi 

pembelajaran. Salah satunya adalah tes. Tes yang digunakan di sekolah biasanya 

untuk mengukur tingkat kemapuan atau prestasi siswa dalam bidang kognitif, seperti 

pengetahuan, pemahaman, analisis, sintesis, dan evaluasi. 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 (pretest) Dansetelah 

perlakuan (posttest) diterapkan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Langkah 

selanjutnya adalah membandingkan hasil pretest dan posttest untuk masing-masing 

kelas, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengguanaan metode praktikum 

pada kelas eksperimen berpengaruh terhadap hasil belajar. 

3.8 Instrumen 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 kesusahan data yang diperoleh sangat ditentukan oleh kualitas atau validitas 

instrumen yang digunakan (Hamni, 2015). Dalam hal ini ada dua instrumen yang 

akan dibuat yaitu: 
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3.8.1 Instrumen untuk mengukur motivasi belajar 

     Tabel 3.5; Kisi-kisi variabel motivasi belajar 

Faktor Indikator 
Pernyataan Jumlah 

Soal Positif Negatif 
In

te
rn

al
 

Tekun dalam menghadapi tugas. 1, 3, 2, 3 

Ulet dalam menghadapi 

Kesulitan. 
5 4, 6 3 

Menunjukkan minat. 8, 9 7 3 

Senang bekerja mandiri 10, 12 11 3 

Dapat mempertahankan 

Pendapatnya. 
13 14, 15 3 

E
k
st

er
n
al

 

Adanya hasrat dan keinginan 

berhasil. 
16, 18 17 3 

Adanya dorongan dan kebutuhan 

dalam belajar. 
20 19, 21 3 

Adanya penghargaan belajar. 22, 24 23 3 

Adanya harapan dan cita-cita 

masa depan. 
25, 17 26, 3 

Adanya lingkungan belajar yang 

kondusif. 
29 28, 30 3 

K
eb

er
g
u
n
aa

n
 

u
n
tu

k
 

p
ro

se
s 

p
em

b
el

aj
ar

an
 

Media pembelajaran charta dapat 

membantu terlaksananya proses 

pembelajaran. 

32, 31, 33 3 

Pembelajaran lebih menarik dan 

tidak membosankan, dengan 

menggunakan media charta  

 

34, 36 35 3 

Mampuh melatih taraf berpikir 

anak d 

ari yang konkrit ke yang abstrak. 

37, 39 38 3 

lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar seperti mengamati, 

mendengar, dan melakuakan 

demonstrasi. 

40,   1 

Jumlah Soal 40 
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3.8.2 Instrumen untuk mengukur hasil belajar IPA 

Tabel 3.6; Kisi-kisi variabel hasil belajar  

Kompetensi 

dasar 

Indicator Jenjang Jumlah 

soal 
C1 C2 C3 C4 C5 C6  

3.9 Menganalisis 

sistem pernapasan 

pada manusia dan 

memahami 

gangguan pada 

sistem pernapasan, 

serta upaya 

menjaga kesehatan 

sistem pernapasan 

3.9.1 

Menjelask

an 

pengertian 

bernapas 

dan 

respirasi  

1,2

,14

, 

6,7

, 

    6 

3.9.2 

Menyelidi

ki 

frekuensi 

pernapasa

n pada 

manusia  

 5,6

,7 

 3,4   5 

3.9.3 

Menganali

sis faktor 

yang 

mempenga

ruhi 

frekuensi 

pernapasa

n manusia 

16  15    2 

3.9.4. 

Menganali

sis 

keterkaita

n antara 

struktur 

dan fungsi 

organ 

pernapasa

n manusia 

8,2

1 

17,

18 

19,

22 

20   7 

3.9.5 

Mengident

ifikasi 

mekanism

e 

10,

12 

11,

13 

9    5 



 

36 
 

pernapasa

n dada dan 

pernapasa

n perut 

 3.9.6 

Menjelask

an 

macam-

macam 

gangguan 

sistem 

pernapasa

n manusia, 

upaya 

pencegaha

n dan 

penanggul

angannya 

23,

24,

25,

29,

30 

26 27,

30, 

31   9 

 3.9.7 

Menganali

sis 

dampak 

pencemara

n udara 

terhadap 

kesehatan 

sistem 

pernapasa

n manusia 

34,

35,

40 

33,

38,

39 

37 36   8 

Jumlah soal 40 

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. 

    
     (  )(  )

√*     (  ) + *       (  ) +
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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 (Arikunto, 

2013). 

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

tidak valid atau drop. 

      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: Abidin dan Purwanto, 2015 

3.9.2 Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang valid belum tentu reliabel. Instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas ini menggunakan rumus K-R. 21 yaitu 

dengan menganalisis reliabilitas alat  ukur dari satu kali pengukuran (Febrianawati, 

2018). 

     (
 

   
) (  

 (   )

   
 ) 
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Keterangan: 

r11   = Realiabilitas Instrumen seluruh soal 

n= banyaknya item soal 

M   = Mean 

   
   = Varians total yaitu varians skor total (Arikunto, 2012) 

Hasil perhitungan dari rumus K-R. 21(r11) 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 

     Sumber: Arikunto, 2011. 

3.10Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis statistik deskriptif dan inferensial. Adapun teknik analisis datanya sebagai 

beriut: 

3.10.1 Teknik Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistis yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau mrnggambarkan data yang telah terkumpul 
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sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiono, 2018). 

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

1. Menghitung Rata-Rata (Mean)  

Rata-rata dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 ̅  
∑    
   

 
 

Keterangan: 

    ̅= rata-rata nilai 

Xi = data ke-i sampai ke-n 

n  = banyaknya data (Kadir, 2015) 

2. Menghitung Rentang Data 

Rentang data (range) dapat diketahui dengan jalan mengurangi data yang 

terbesar dengan data terkecil yang ada dalam kelompok itu. Rumusnya adalah: 

        

Keterangan: 

R = Rentang 

xt = Data terbesar dalam kelompok 

xr = Data terkecil dalam kelompok (Kadir, 2015) 

3. Jumlah Kelas Interval 

Jumlah kelas interval dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

K  = jumlah kelas interval 

n   = jumlah data observasi 

log = logaritma (Sugiono, 2017) 

4. Menentukan Panjang Kelas 

Untuk menentukan panjang kelas dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

              ( )   
             ( )

             ( )
 

Keterangan: 

P = panjang kelas 

R = rentang data 

K = jumlah kelas interval (Sugiono, 2017) 

5. Varians dan Standar Deviasi 

Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi semua nilai-nilai individual 

terhadap rata-rata kelompok. Sedangkan standar deviasi adalah nilai statistik yang 

dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sbaran data dalam sampel, serta seberapa 

dekat titik data individu ke mean atau rata-rata sampel atau akar dari varians. Rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Rumus varians: 

   
 ∑ (     ̅)

  
   

   
 

Rumus standar deviasi: 
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  √
∑ (    ̅) 
 
   

   
 

Keterangan : 

S
2
 = varians 

S  = standar Deviasi 

Xi= nilai x ke-i  

  ̅ = Rata-rata 

 n = Jumlah sampel (Rina, 2015). 

6. Menghitung Persentase 

Untuk menghitung persentase digunakan rumus sebagai berikut: 

  
∑ 

 
       

Keterangan: 

P    = persentase 

 ∑  = jumlah frekuensi 

N   = jumlah responden (Indra, 2019). 

7. Tabel Kecenderungan (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: 
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X ≥ (M + S )   : Tinggi 

M ≤ X <(M+S) : Sedang 

(M - S) ≤ X < M : Rendah 

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

 

3.10.2 Teknik Analisis Statistik Inferensial 

Statistik interferensial mencakup semua metode yang berhubungan dengan 

analisis data untuk peramalan adan penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data 

(Yeri, 2017). Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang 

diajukan. Langkah-langkah pengujian hipotesis diawali dengan melakukan uji 

persyaratan analisis (uji asumsi), yaitu; uji normalitas, uji homogenitas dan 

selanjutnya melakukan pengujian hipotesis.  

3.10.2.1Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data pada dua kelompok 

sampel yang diteliti berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Hal ini 

penting dilakukan berkaitan ketepatan pemilihan uji statistik yang akan digunakan. 

Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal tidak 

melenceng ke kiri atau ke kanan. Uji normalitas menggunakan uji statistic program 

spss. Penggunaan parametris mensyaratkan data setiap variable yang dianalisis harus 

berdistribusi normal (sugiyono,2011). Salah satu uji yang bisa digunakan untuk 

menguji normalitas data adalah kolmogorof-smirnov test (putri, 2013). 

Uji normalitas dengan menggunakan uji kolmogorof-smirnov (one sample K-

S). menurut Triton (2006) data dikatakan normal apabila probabilitas atau (sig.) <0,05 

data dikatakan tidak normal. 
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3.10.2.2  Uji Homogenitas Varians Populasi 

Langkah-langkah melakukan pengujian homogenitas dengan uji F sebagai berikut: 

(Supardi, 2012). 

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

2. H0 :   
 =   

  (kedua kelompok populasi memiliki varians yang homogen) 

3. H1 :   
 ≠   

  (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 

   (√
 ∑   (∑ ) 

 (   )
)

 

 
 ∑   (∑ ) 

 (   )
 

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 

3.10.2.3 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh  dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2010). Pengujian dalam penelitian 
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ini yaitu hipotesis pertama menggunakan Uji-t komparatif dua sampel independen, 

yaitu untuk mengetahui motivasi belajar siswa yang diberi pengajaran melalui media 

charta buatan sendiri  lebih tinggi dari pada siswa yang diberi pengajaran tanpa media 

charta buatan sendiri. Untuk menguji hipotesis kedua juga menggunakan Uji-t 

komparatif dua sampel independen, yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa yang 

diberi pengajaran dengan media charta buatan sendiri  lebih tinggi daripada siswa 

yang diberi pengajaran tanpa media charta buatan sendiri.  

Uji t-test komparatif dua sample independen kriteria data diperoleh dari  1 = 

 2 dengan varians homogen maka pengujian hipotesis digunakan uji-t komparatif dua 

sample independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan  rumus Separated 

Varian sebagai berikut : (Sugiyono, 2010). 

t = 
  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅

√
  
 

  
 
  
 

  

 

Keterangan : 

 ̅   = Nilai rata-rata sampel 1         
   = Variansi sampel 2 

 ̅   = Nilai rata-rata sampel 2           = Jumlah sampel 1  

  
  = Variansi sampel 1                    = 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 >  t table 
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3.10.2.4  Uji Normal Gain (N-Gain) 

Uji gain ternormalisasi (N-Gain) dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar kognitif siswa setelah diberikan perlakuan. Peningkatan ini diambil dari 

nilai pretest dan posttest yang didapatkan oleh siswa. Gain ternormalisasi yang 

disingkat dengan N-Gain merupakan perbandingan skor gain aktual dan skor 

maksimum. Skor gain aktual yaitu skor gain yang diperoleh siswa, sedangkan skor 

gain maksimum yaitu skor gain tertinggi yang mungkin diperoleh siswa. 

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: (Sugiyono, 

2014).  

       
                          

                 
 

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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3.11Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini terdapat prosedur atau alur penelitian yang akan 

dilaksanakan dalam melakukan penelitian sebagaimana digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Studi Literatur Survei Pendahuluan 

Analisis Masalah 

Penyusunan Instrumen 

Uji Coba Instrumen dan Revisi 

Pelaksanaan Penelitian 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Perlakuan 

Media charta buatan sendiri Tanpa Media charta 

 

Posttest Posttest 

Analisis Data 

Penulisan laporan hasil penelitian 

Gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian 

 

Pretest  
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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 SMPN4 Buton Tengah. 

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. 

 

 



 

48 
 

3.11.2 Tahap Pelaksanaan 

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

2. Memberikan tes awal (pretest) kepada peserta didik sebelum diberikan perlakuan 

pada kedua kolompok guna untuk mengetahui motivasi dan hasil belajar sebelum 

perlakuan. 

3. Memberikan perlakuan (eksperimen) dengan penggunaan media pembelajaran 

charta dan tanpa penggunaan media pembelajaran charta pada kelas kontrol 

dengan materi Sistem pencernaan pada manusia. 

4. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dan guru selama  

pembelajaran  

5. Memberikan tes akhir (posttest) kepada peserta didik setelah diberikan perlakuan 

pada kedua kolompok guna untuk mengetahui hasil belajar setelah mengalami 

proses pembelajaran. 

3.11.3 Tahap akhir 

Langkah-langkah dalam tahap akhir penelitian ini meliputi 

1. Mengumpulkan dan mengolah data awal (pretest) hasil motivasi 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. 

 


