
 
 

 
Firman Fathulrohman, 2014 
Penggunaan Mobile Learning Berbasis Media Sosial Dengan Pendekatan Saintifik Terhadap 
Hasil Belajar Siswa  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi, Populasi, Sampel, dan Waktu Penelitian 

3.1.1  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada siswa Program Keahlian Kelistrikan Pesawat 

Udara SMKN 12 Bandung yang beralamat di Jl. Pajajaran no 92 Bandung, Jawa 

barat. 

3.1.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas XI Program 

Keahlian Kelistrikan Pesawat Udara SMKN 12 Bandung periode 2013-2014 yang 

sedang melakukan proses pembelajaran pada mata pelajaran MDIPU.  

Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik sampling pruposive yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009). Teknik ini sangat cocok untuk 

digunakan dalam penelitian ini karena jumlah sampel yang diambil hanya pada 

siswa kelas XI KPU 1 SMKN 12 Bandung yang sedang melakukan proses 

pembelajaran MDIPU yang berjumlah 25 orang. 

3.1.3 Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan selama 2 bulan yaitu dari bulan April 2014 sampai 

Mei 2014. 

3.2  Metode dan Desain Penelitian 

3.2.1 Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013:6) metode penelitian pendidikan dapat 

diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan 

tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan 
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tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.  

Setiap penelitian mempuanyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara 

umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, 

pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari 

peneltian itu adalah data yang betul-betul  baru yang sebelumnya belum 

pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk 

membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, 

dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengatuan yang 

telah ada (Sugiyono, 2013). 

Penelitian pendidikan yang bersifat penemuan misalnya, menemukan 

metode mengajar matematika yang efektif, efisien, dan menyenangkan. 

Media pendidikan, sistem evaluasi, kriteria guru SMK yang profesional, dan 

lain-lain. Penelitian yang bersifat mengembangkan misalnya, 

mengembangkan metode mengajar yang telah ada sehinga menjadi lebih 

efektif. Penelitian yang bersifat membuktikan, misalnya membuktikan 

keragu-raguan terhadap metode mengajar yang diimpor dari luar apakah 

efektif untuk di Indonesia atau tidak (Sugiyono, 2013). 

Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum 

data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas 

suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi 

tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan 

mengantisipasi berarti mengupayakan  agar masalah tidak terjadi (Sugiyono, 

2013). 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitan yang 

berlandaskan pada filsafat positivistik. Metode ini sebagai metode 
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ilmiah/scientific karena telah memenuhi kadiah ilmiah yaitu konkrit/empiris, 

obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode 

discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan 

berbagai iptek baru. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian 

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2012). 

3.2.2 Desain Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012:73) mengatakan bahwa terdapat beberapa 

bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian yaitu : Pre-

Experimental Design, True Experimental Design, Factorial Design, dan 

Quasi Experimental Design. 

Pada sebuah penelitian untuk menentukan desain penelitian yang tepat 

ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya biaya, tujuan penelitian, kondisi 

sampel atau subjek peneltian, dll. Pada kondisi ini maka peneliti memilih 

desain pre-experimental design dengan bentuk one-group pretest-postes. 

Keuntungan memakai desain penelitian ini yaitu penelitan dapat 

dilakukan lebih mudah karena peneliti tidak perlu menganalisis kelas kontrol. 

Sehingga hanya dilihat dari penguatannya atau gain dengan kriteria yang 

sudah ada. Jika tidak sesuai kriteria maka dianggap tidak efektif dan 

sebaliknya, penelitian dianggap efektif jika sudah sesuai kriteria gain yang 

sudah ditentukan. 

Proses peneltian pada desain penelitian ini yaitu dengan cara melakukan 

satu kali pengukuran sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Pada 

penelitian ini terdapat kelas eksperimen yang akan diberikan pretest terlebih 

dahulu sebelum diberikan perlakuan (treatment) dalam hal ini penggunaan 

mobile learning berbasis media sosial dengan pendekatan saintifik, kemudian 

kelas eksperimen akan diberikan posttest setelah mendapatkan perlakuan 

tersebut.  
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Menurut Sugiyono (2012:74), pada desain ini terdapat pretest sebelum 

diberi perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih 

akurat, karna dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi 

perlakuan. Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

Keterangan: 

O1 : merupakan tes awal (Pretest), yang dilakukan sebelum 

diberikannya perlakuan (treatment) penggunaan mobile learning berbasis 

media sosial dengan pendekatan saintifik. 

X : merupakan perlakuan (treatment), yaitu penggunaan mobile 

learning berbasis media sosial dengan pendekatan saintifik. 

O2 : merupakan tes akhir  (Posttest), yang dilakukan setelah 

berikannya perlakuan (treatment) penggunaan mobile learning berbasis media 

sosial dengan pendekatan saintifik. 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Hatch dan Fathady (Sugiyono, 2012) secara teoritis variabel dapat 

didefinisikan sebagai atribut seseorang atau obyek, yang mempunyai “variasi” 

antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain.  

Menurut Sugiyono (2012:38)  dinamakan variabel karena ada variasinya. 

Misalnya bada dapat dikatakan variabel, karena berat badan sekelompok orang itu 

bervariasi antara satu orang dengan yang lain. Demikian juga motivasi persepsi 

O1 X O2 
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dapat juga dikatakan sebagai variabel karena misalnya persepsi dari sekelompok 

orang tentu bervariasi. 

Menurut Kerlinger (Sugiyono , 2012) menyatakan bahwa variabel adalah 

kontruksi atau sifat yang akan dipelajari. Diberikan controh misalnya tingkat 

aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, 

produktivitas kerja, daln lain-lain. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dirumuskan disini bahwa 

variabel peneltian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Menurut sugiyono (2012:39) hubungan antara satu variabel dengan variabel 

lain maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi : 

1. Variabel Independent 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. 

Dalam bahasa Indonesia variabel ini sering disebut variabel bebas, yaitu 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependent  Dalam penelitian ini variabel independent atau 

Variabel bebasnya adalah penggunaan mobile learning berbasis media sosial 

dengan  pendekatan saintifik. 

2. Variabel dependent 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, criteria, konsekuen. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat, yaitu variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam 

penelitian ini variabel dependent atau variabel terikatnya adalah hasil belajar 

siswa.. 

3.4 Prosedur dan Alur Penellitian 
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Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu, tahap persiapan 

penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan terakhir tahap pengolahan dan 

analisis data. Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan pada alur penelitian yaitu 

sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi : 

a. Studi pendahuluan melalui pengamatan terhadap proses pembelajaran 

dilihat dari metode, penggunaan media pembelajaran pada standar 

kompetensi menerapkan dasar intrumen pesawat udara yang ada disekolah 

sebagai tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam studi 

pendahuluan ini juga dilakukan pengamatan dan wawancara langsung 

dengan guru yang mengajar di KPU pada standar kompentensi 

menerapkan dasar intrumen pesawat udara. 

b. Studi literatur, hal ini dilakukan untuk memperoleh dasar teori yang akurat 

mengenai permasalahan yang akan diteliti. 

c. Menentukan sampel penelitian. 

d. Penyususnan skenario pembelajaran, dalam hal ini adalah materi 

kompetensi dasar  mengukur dengan engine instrument dengan 

menggunakan mobile learning berbasis media sosial dan pendekatan 

saintifik. 

e. Menentukan dan menyusun intrumen penelitian yang sudah sesuai standar 

sekolah. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap  pelaksanaan meliputi: 

a. Memberikan tes awal (pre-test) untuk mengetahui pemahaman siswa 

sebelum perlakuan. 

b. Memberikan perlakuan yaitu dengan penggunaan mobile learning berbasis 

media sosial dengan pendekatan saintifik pada kompetensi dasar 

mengukur dengan engine instrument. Selama proses pembelajaran 
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berlangsung berlangsung peneliti tidak hanya melihat perkembangan aspek 

kognitif namun juga melakukan observasi terhadap aspek afektif. 

c. Memberikan tes akhir (post-test) untuk mengetahui peningkatan 

pemahaman siswa setelah menggunakan mobile learning berbasis media 

sosial dengan pendekatan saintifik. 

 

 

3. Tahap Pengolahan dan analisis data. 

Pada tahap ini kegiatan yang akan dilakukan antara lain : 

a. Mengolah data hasil pre-test dan post-test. Membandingkan hasil analisis 

tes antara sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberi perlakuan dalam 

menggunakan mobile learning berbasis media sosial dengan pendekatan 

saintifik. 

b. Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan 

data. 

c. Membuat laporan penelitian. 
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Alur penelitian yang dilakuan dapat digambarkan pada gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Alur Penelitian 

 

 

3.5 Intrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012) instrumen penelitian digunakan untuk mengukur 

nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian  jumlah intrumen yang akan 

digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. 

Instrumen yang digunakan dalam pengambilan data primer pada penelitian ini 

dengan menggunakan tes hasil belajar (pre-test dan post-test). Suatu instrumen 

tidak perlu dibuat kembali jika sudah ada instrumen yang sudah baku dan sering 

dipakai seperti pada pengukuran suhu dengan thermometer (Sugiyono, 2012:103) 

1. Lembar soal pre test (tes awal sebelum mendapat perlakuan) 

Soal-soal yang diberikan adalah soal standar sekolah yang sering dipakai 

sehingga tidak perlu dilakukan pengujian validitas dan realibilitasnya. 

2. Lembar soal post test (tes akhir setelah mendapat perlakuan) 

Soal-soal yang diberikan adalah soal standar sekolah yang sering dipakai 

sehingga tidak perlu dilakukan pengujian validitas dan realibilitasnya. 

3.6 Instrumen Observasi 

Instrumen observasi pada penelitian ini digunakan untuk pengambilan data 

sekunder penelitian yaitu hasil belajar ranah afektif. Untuk instrumen observasi 

tidak dilakukan uji coba instrumen terlebih dahulu. Instrumen observasi yang 

digunakan adalah sebegai berikut: 

Kesimpulan hasil penelitian 

Laporan penelitian 
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3.6.1 Pengukuran Ranah Afektif 

Menurut Sutrisno Hadi (Sugiyono , 2012) observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis. Dua di antara yang  terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini dilakuan juga pengukuran 

diranah afektif pada siswa.  

Menurut Arikunto (2012:193) pengukuran ranah afektif tidak dapat 

dilakukan setiap saat karena perubahan tingah laku siswa dapat berubah 

sewaktu-waktu.  

 

 

Kriteria penilaian afektif pada penelitian ini ditunjukan oleh tabel 3.1 

Tabel 3.1 Kriteria Penlitian Ranah Afektif 

Aspek yang diukur Skala Skor Kriteria 

Antusias dan Inisiatif ketika proses pembelajaran 

di media sosial 

Kejujuran Saat Pengerjaan Tugas dan penggunaan 

bahasa dalam berpendapat 

Tanggung Jawab 

3,5-4 Sangat Baik 

3-3,5 Baik 

2,5-3 Cukup 

1-2,5 Kurang 

(Skala Likert, Sugiyono, 2012) 

 

Setelah pengukuran dilakukan terhadap seluruh siswa, selanjutnya 

dicari nilai rata-rata  penilaian afektif dari seluruh siswa. Untuk menghitung 

nilai rata-rata siswa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 ̅   
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3.7 Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian 

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Azizah (2013) untuk memperoleh data yang diperlukan maka 

dilakukan teknik pengumpulan data. Dalam melaksanakan penelitian ini ada 

beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, antara lain : 

1. Studi Pendahuluan 

Studi Pendahuluan dilakukan sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan. 

Maksud dan tujuan dari kegiatan studi pendahuluan ini adalah untuk 

mengetahui beberapa hal antara lain : keadaan pembelajaran, metode 

pembelajaran serta penggunaan media dalam pembelajaran pada stadar 

kompetensi menerapkan dasar intrumen pesawat udara.  

2. Studi Literatur 

Studi literatur dilaukan untuk mendapatkan informasi dengan 

memanfaatkan literaur yang relevan dengan penelitian ini yaitu dengan 

cara membaca, mempelajari, menela’ah, mengutip pendapat dari berbagai 

sumber berupa buku, diktat, skripsi, internet dan sumber lainnya. 

3. Tes 

Menurut Arikunto (2012:67) tes digunakan dalam berbagai bidang seperti 

tes kemampuan dasar, tes kelelahan perhatian, tes ingatan, tes minat, tes 

sikap, dan sebagainya. penelitian ini menggunakan tes berupa tes objektif 

berbentuk pilihan ganda. Tes dilakukan pada saat pre-test dan post-test. 

Pre test atau tes awal diberikan dengan tujuan mengetahui kemampuan 

awal subjek penelitian. Sementara post test atau tes akhir diberikan dengan 

tujuan untuk melihat perubahan atau peningkatan penguasaan materi siswa 

setelah menggunakan mobile learning berbasis media sosial dengan 

pendekatan saintifik.  

4. Wawancara 
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Menurut Sugiyono (2012:137) wawancara dilakukan apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk  menemukan  permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan  jumlah respondennya sedikit/kecil. 

Dalam penelitian ini peneliti mewawancari guru mata pelajaran MDIPU 

(Menerapkan Dasar Instrumen Pesawat Udara).  

3.7.2 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono  (2012:244) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumetasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan  sintesa, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data 

dalam penelitian ini berupa data kuantitatif, maka cara pengolahannya dilakukan 

dengan teknik statistik. 

Menurut Hermawan (2013) analisis data yang dilakukan dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Analisis data Pretest, Posttest, dan Gain Siswa 

Analisis ini dilaukan untuk  mengetahui hasil  belajar siswa ranah kognitif 

sebelum diberi pelakukan (pretest) dan hasil belajar siswa ranah kognitif 

setelah diberi perlakuan (posttest). Serta melihat ada tau tidaknya 

peningkatan (gain) hasil belajar ranah kognitif setelah digunakannya 

mobile learning berbasis media sosial dengan pendekatan saintifik. 

Berikut langkah-langkah yang dilaukan untuk menganalisis data prestest, 

posttest dan gain siswa : 

a. Pemberian skor dan merubah kedalam bentuk nilai 

Skor untuk soal pilihan ganda ditentukan berdasarkan metode right 

only, yaitu jawaban benar diberi skor satu dan jawaban salah atau tidak 
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dijawab diberikan skor nol. Skor setiap siswa ditentukan dengan 

menghitung jumlah jawaban yang benar. Skor yang diperoleh tersebut 

kemudian dirubah menjadi nilai dengan ketentuan sebagai berikut : 

            
          

             
     

b. Analisis gain siswa 

Gain adalah selisih antara nilai posttest dan nilai prestest. Secara 

matematis dituliskan sebagai berikut : 

Gain = nilai posttest - nilai prestest 

c. Analisis gain  yang di normalisasi 

Analisis gain yang dinormalisasi digunakan untuk mengetahui kriteria 

gain yang diperoleh. Gain didapat dari data skor pretest dan posttest  

yang kemudian diolah untuk menghitung gain yang dinormasilasi. 

Gain yang dinormalisasi dihitung menggunakan rumus (Hake, 1999) : 

        
                          

                       
 

d. Menghitung rata-rata gain 

Nilai rata-rata (mean) dari gain seluruh peremuan ditentukan dengan 

menggunakan rumus : 

   
∑            

 

               
     

data gain tersebut dihitung untuk mengetahui rata-rata peningkatan 

hasil belajar siswa pada kelas yang diberikan treatmen. 

Tabel 3.2 Kriteria Gain yang di normalisasi 

Batasan Kategori 

g>0,7 Tinggi 

0,3 ≤g ≤0,7 Sedang 

g<0,3 Rendah 

2. Uji Normalitas 
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Uji normalitas pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi normal atau tidak. Apabila data terdistribusi normal, maka 

digunakan statistik parametrik dan jika berdistribusi tidak normal, maka 

digunakan statistik non parametrik atau rank Spearman. Menurut 

Sugiyono (Azizah ,2012) uji normalitas data dengan chi-kuadrat dilakukan 

dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang 

telah terkumpul (B) dengan kurva normal buku/standar (A). 

 

Gambar 3.2 (a) Kurva normal (b) kurva distribusi data yang akan diuji 

normalitasnya  

 

Untuk menghitung besarnya nilai Chi-kuadrat, menurut Sugiyono 

(2012:172) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan jumlah kelas interval 

Jumlah kelas interval disesuaikan dengan kurva normal baku, 

yaitu 6 kelas interval. 

2. Menentukan panjang kelas interval (PK) 

   
                             

                         
 

3. Menyusun data tabel distribusi frekuensi 

4. Menghitung frekuensi yang diharapkan  
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5. Memasukan data fh, dan menghitung harga-harga (fo – fh ) dan 

        

  
 serta menjumlahkannya. 

        

  
  merupakan harga chi-

kuadrat (χ
2
) 

6. Membandingkan harga chi-kuadrat hitung dengan chi-kuadrat 

tabel. Berlaku ketentuan : 

Jika χ
2
 hitung ≤ χ

2
 tabel maka data terdistribusi normal 

Jika χ
2
 hitung > χ

2
 tabel maka data terdistribusi tidak normal 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan  untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini diterima atau ditolak. Adapaun hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah : 

a. H0 : Penggunaan mobile learning berbasis media sosial dengan 

pendekatan saintifik dianggap efektif jika perolehan gain rata-rata hasil 

belajar ranah kognitif siswa lebih besar atau sama dengan 30%. 

b. Ha : Penggunaan mobile learning berbasis media sosial dengan 

pendekatan saintifik dianggap tidak efektif jika perolehan gain rata-rata 

hasil belajar ranah kognitif siswa kurang dari 30%. 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hipotesis 

deskriptif. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji fihak kiri.  

Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis deskriptif : 

1. Menghitung rata-rata data  

   
∑      

              
 

2. Menghitung simpangan baku 
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  √
∑        

     
 

(Sudjana, 2001:93) 

Keterangan: 

Xi : Nilai pada setiap siswa 

X’ : Nilai rata-rata 

n : Jumlah siswa 

s : Simpangan baku 

3. Menghitung harga t 

  
      

 

√ 

 

(Sugiyono, 2012:180) 

Keterangan: 

t : Nilai yang dihitung (thitung) 

X’ : Nilai rata-rata 

µo : Nilai yang dihipotesiskan 

S : Simpangan baku sampel 

n : Jumlah anggota sampel 

4. Melihat harga ttabel 

5. Menggambar kurva, menurut  Sugiyono (2012:164) adalah sebagai 

berikut. 
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Gambar 3.3 Kurva Uji Fihak Kiri 

6. Meletakan kedudukan thitung dan ttabel kedalam kurva 

7. Membuat keputusan uji hipotesis 

Berlaku ketentuan : apabila harga t hitung berada pada daerah 

penerimaan Ho (lebih besar atau sama dengan t tabel), maka Ho ditolak dan 

Ha diterima 

thitung≥ttabel, maka Ho diterima 

thitung<ttabel, maka Ho ditolak 


