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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas courseware yang 

dikembangkan bagi siswa SMP kelas VIII pada materi Atom terhadap 

penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis. Courseware yang 

dikembangkan dinamakan My Atom. Penelitian ini termasuk ke dalam 

penelitian kombinasi atau mixed methods, karena berfokus pada 

pengumpulan, penganalisisan, dan pencampuran data kualitatif dan data 

kuantitatif dalam suatu penelitian tunggal atau lanjutan. Penelitian mixed 

methods menurut Creswell (dalam Freashwater, 2007:136) adalah as a 

method, mixed methods focuses an collecting, analiziying, and mixing both 

quantitative and qualitative data single in a single study or series studies. 

Pembagian tipe dalam penelitian mixed methods diantaranya adalah 

embedded, explanatory, exploratory, and triangulation (Creswell dalam 

Freashwater, 2007:138). Selanjutnya, Creswell membagi mixed methods 

menjadi dua model, yakni urutan (sequential) dan campuran (concurrent). 

Model urutan (sequential) dibagi menjadi dua yakni sequential explanatory 

dan sequential exploratory. Model campuran ( concurrent) dibagi menjadi 

dua yakni model campuran kuantitatif dan kualitatif secara berimbang 

(concurrent triangulation)  dan model campuran penguatan/metode kedua 

memperkuat metode pertama (concurrent embedded). 

Berdasarkan pembagian tipe penelitian mixed methods, penulis memilih 

menggunakan desain tipe exploratory yang termasuk ke dalam model 

sequential. Desain tipe ini merupakan desain penelitian mixed 

methods yang dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian kualitatif 

terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif 

(Greene, 2006:95). Terhadap urutan penggunaan metode penelitian di 

atas, secara lebih komperehensif Creswell menyatakan sequential 

exploratory strategy in mixed methods research involves a first 
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phase of qualitative data collection and analysis followed by a 

second phase of quantitative data collection and analysis that builds on 

the results of the first qualitative phase. 

Pada tahap awal metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dan tahap berikutnya menggunakan metode kuantitatif. Penekanan 

metode lebih pada metode pertama, yakni metode kualitatif dan 

selanjutnya dilengkapi dengan metode kuantitatif. Metode kualitatif yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah R&D karena berfokus pada 

mencaritemukan, merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, 

menghasilkan, dan menguji keefektivan produk baru yang lebih unggul, baru, 

efektif, efisien, dan bermakna (Gall, Gall & Borg, dalam Putra, 2015:84).  

Sementara metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimen karena mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendali (Mills et al, 2010:52). 

Pencampuran data kedua metode bersifat menyambung (connecting) 

antara hasil penelitian pertama dan tahap berikutnya. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka desain penelitian yang akan penulis gunakan ialah sebagai 

berikut. 

 
 

 

Gambar 3.1 Desain Tipe Exploratory (Craswell dalam Freashwater, 

2007:137) 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Islam 

Tugasku Pulo Mas. Sedangkan sampel penelitian dalam penelitian ini adalah 

kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol.  

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu studi pendahuluan, tahap 

pembuatan, dan pengujian. Prosedur penelitian yang dilakukan dapat dilihat 

pada Gambar 3.2. 

Interpretation based on 

qual           quan result 
Qual Quan 
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1. Tahapan Studi Pendahuluan 

Pada tahapan studi pendahuluan dilakukan analisis konsep pada materi 

Atom, pembuatan peta konsep, dan analisis keterampilan berpikir kritis. 

Analisis konsep pada materi Atom dilakukan untuk menganalisis konsep 

apa saja yang akan dinilai pada My Atom. Setelah melakukan analisis 

konsep, selanjutnya dilakukan pembuatan peta konsep untuk mengetahui 

keterkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Analisis 

keterampilan berpikir kritis dilakukan untuk menganalisis indikator 

keterampilan berpikir kritis apa saja yang akan dinilai melalui My Atom. 

2. Tahapan Pembuatan Courseware My Atom 

Setelah menentukan konsep apa saja dan indikator berpikir kritis apa 

saja yang akan dinilai melalui My Atom, tahapan selanjutnya adalah 

pembuatan My Atom. Pada tahapan pembuatan My Atom dilakukan 

penentapan tujuan pembelajaran, pembuatan soal penguasaan konsep dan 

keterampilan berpikir kritis, pembuatan angket, pembuatan lembar 

observasi, pembuatan storyboard, flowchart, dan coding. Storyboard 

diperlukan untuk mengembangkan My Atom yang baik dan menarik. 

Storyboard dalam penelitian ini mengalami perbaikan selama tujuh kali. 

Rincian perkembangan storyboard yang dilakukan adalah: 

a. Storyboard 1 

Storyboard pertama merupakan ide awal peneliti untuk 

mengembangkan courseware. Ide awal courseware yang akan 

dikembangkan diberi nama Atomic Games. Konsep awal courseware 

yang akan dikembangkan pada Storyboard pertama berupa permainan 

konfigurasi elektron atom dan ion. 

b. Storyboard 2 

Storyboard kedua mendapat perbaikan dari nama dan aturan permainan. 

Nama game berganti menjadi Atogames dan terdapat dua permainan, 

yakni konfigurasi elektron dan tabel periodik unsur. Konsep 

courseware yang akan dikembangkan pada storyboard kedua ini adalah 

Gambar 3.2 Prosedur Penelitian 
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setelah pemain selesai memainkan 1 permainan konfigurasi elektron, 

maka pemain akan langsung masuk pada permainan tabel periodik 

unsur. Pada storyboard kedua, konsep permainan konfigurasi ion 

dihilangkan. 

c. Storyboard 3 

Storyboard ketiga mendapat perbaikan dari segi konsep dan nama 

courseware yang akan dikembangkan. Nama courseware menjadi My 

Atom dengan konsep terdapat dua permainan yakni tabel periodik unsur 

dan konfigurasi elektron yang saling lepas, dalam artian permainannya 

tidak saling berkaitan. Storyboard ketiga juga mendapat perbaikan dari 

segi desain, warna, dan detail permainan. 

d. Storyboard 4 

Storyboard keempat mendapat perbaikan dari desain courseware yang 

akan dikembangkan. Desain yang dimaksud adalah aturan permainan 

yang diperbaiki dan warna yang akan dikembangkan. 

e. Storyboard 5 

Storyboard kelima mendapat perbaikan dari segi warna courseware 

yang akan dikembangkan dan penambahan halaman pada frame 

permainan. Tambahan halaman tersebut berupa halaman penghargaan 

apabila pemain mendapat jawaban benar atau menyelesaikan permainan 

dengan sempurna, serta halaman yang menyatakan ekspresi kekalahan 

jika pemain menjawab pertanyaan dengan salah atau gagal 

menyelesaikan permainan. 

f. Storyboard 6 

Storyboard keenam mendapat perbaikan untuk courseware yang akan 

dikembangkan dari segi penghilangan halaman dalam frame yang 

dianggap tidak perlu, yakni halaman penghargaan apabila pemain 

mendapat jawaban benar atau menyelesaikan permainan dengan 

sempurna yang semula berbeda-beda untuk tiap permainan, disamakan 

pada halaman yang sama. 

 



35 

 

Rudiyanto, 2016 
EFEKTIVITAS GAME BERBASIS KOMPUTER PADA MATERI ATOM UNTUK MENINGKATKAN 
PENGUASAAN KONSEP DAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS VIII  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

g. Storyboard 7 

Storyboard ketujuh merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari 

desain courseware yang akan dikembangkan yang tertuang pada 

storyboard-storyboard sebelumnya. Pada storyboard ketujuh, desain 

courseware mendapat perbaikan dari segi tampilan, warna, dan 

penyimpanan data nilai yang didapat oleh pemain. Storyboard ketujuh 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Setelah storyboard selesai, maka tahap selanjutnya adalah pembuatan 

flowchart. Flowchart dipergunakan untuk meringkas peraturan permainan 

pada My Atom yang dikembangkan. Flowchart pada penelitian ini dapat 

dilihat pada Lampiran 5. 

Setelah flowchart terselesaikan, maka tahapan selanjutnya adalah 

coding untuk menghasilkan My Atom sesuai desain yang telah 

dikembangkan sebelumnya. Selama pembuatan My Atom, dilakukan 

pembuatan soal pilihan ganda berasalan untuk mengukur penguasaan 

konsep dan keterampilan berpikir kritis, lembar observasi, serta angket 

untuk siswa dan angket untuk guru. Pemilihan soal pilihan ganda 

digunakan untuk mengukur penguasaan konsep siswa, sementara alasan 

digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis. Alasan pemilihan 

soal ini didasarkan pada pendapat Wu (dalam Rohman et al., 2007:71) 

yang menyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis inherent dalam 

penguasaan konsep. Artinya, untuk menjawab pertanyaan (penguasaan 

konsep) siswa harus tahu alasannya (keterampilan berpikir kritis). Soal 

yang dibuat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan, yakni menjelaskan konsep atom, seperti yang tertera pada 

Kompetensi Dasar 4.1. 

Produk awal My Atom diuji coba oleh peneliti dan dua siswa. Hasil uji 

coba tersebut dijadikan pedoman awal untuk perbaikan selanjutnya. Pada 

uji coba ini, My Atom masih belum sempurna. Kekurangan tersebut yakni 

pada saat dibuka My Atom langsung tidak dapat dijalankan karena 
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kesalahan coding. Pada tahapan ini, dua siswa tidak mengisi angket yang 

diberikan dan memberikan masukan untuk perbaikan. Setelah uji coba 

pada dua siswa, maka My Atom direvisi untuk perbaikan. 

Produk My Atom yang telah direvisi selanjutnya diujicobakan kepada 

enam siswa yang pernah mendapatkan materi Atom. Tujuan diujicobakan 

kepada enam siswa tersebut adalah untuk mengetahui kualitas My Atom 

setelah direvisi dan sebelum diterapkan di kelas. Setelah enam siswa 

tersebut mamainkan My Atom dilakukan pengisian angket. Angket tersebut 

terdiri dari lima bagian. Bagian pertama tentang kemudahan pengoperasian 

My Atom, bagian kedua tentang sistem navigasi, bagian ketiga tentang 

desain grafis, bagian keempat tentang tingkat kepuasan pengguna, dan 

bagian kelima tentang peranan My Atom. Hasil pengisian angket siswa 

tentang kemudahan pengoperasian My Atom dapat dilihat pada Gambar 

3.3. 

 

Gambar 3.3 Tingkat Kemudahan Pengoperasian My Atom 

0 1 2 3 4 5 6

Kemudahan untuk masuk (log in)

Kemudahan dalam memilih menu

Kemudahan permainan tabel periodik unsur

Kemudahan permainan konfigurasi elektron game 1

Kemudahan permainan konfigurasi elektron game 2

level 1

Kemudahan permainan konfigurasi elektron game 2

level 2

Kemudahan permainan konfigurasi elektron game 2

level 3

Kemudahan permainan konfigurasi elektron game 3

level 1

Kemudahan permainan konfigurasi elektron game 3

level 2

Kemudahan permainan konfigurasi elektron game 3

level 3
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Berdasarkan gambar hasil pengisian angket oleh enam siswa tersebut, 

dapat dilihat pada bagian kemudahan pengoperasian My Atom, enam siswa 

menyatakan bahwa mereka dapat masuk (log in) dengan mudah, dapat 

memilih menu sesuai dengan keinginan, dapat menyelesaikan permainan 

tabel periodik unsur dengan mudah, dapat menyelesaikan permainan 

konfigurasi elektron game-1 dengan mudah, dan dapat menyelesaikan 

permainan konfigurasi elektron game-2 level-1 dengan mudah. Namun, 

pada kolom permainan konfigurasi elektron game-2 level-2, game-2 level-

3, dan game 3 level-1, dari enam siswa terdapat dua orang yang 

menyatakan bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan permainan dengan 

mudah, sementara empat siswa yang lain menyatakan bahwa mereka dapat 

menyelesaikan permainan dengan mudah. Pada kolom permainan 

konfigurasi elektron game-3 level-2, tiga dari enam siswa menyatakan 

bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan permainan dengan mudah, 

sementara tiga siswa yang lain menyatakan bahwa mereka dapat 

menyelesaikan permainan dengan mudah. Sedangkan pada kolom 

permainan konfigurasi elektron game-3 level-3, empat dari enam siswa 

menyatakan bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan permainan dengan 

mudah, sementara dua siswa yang lain menyatakan bahwa mereka dapat 

menyelesaikan permainan dengan mudah. Hal ini berarti semakin tinggi 

game dan level permainan, maka semakin sulit untuk menyelesaikannya. 

Sementara itu, hasil pengisian angket siswa pada bagian sistem navigasi 

dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Sistem Navigasi My Atom 

Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa semua siswa menyatakan 

bahwa keyboard angka pada permainan tabel periodik unsur dapat 

berfungsi dengan baik, kursor insert data pada permainan tabel periodik 

unsur dapat berfungsi dengan baik, tombol geser ke kiri pada permainan 

konfigurasi elektron berfungsi dengan baik, tombol geser ke kanan pada 

permainan konfigurasi elektron berfungsi dengan baik, tombol geser ke 

atas pada permainan konfigurasi elektron berfungsi dengan baik, dan 

tombol geser ke bawah pada permainan konfigurasi elektron berfungsi 

dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem navigasi My Atom tidak 

memerlukan perbaikan. 

Sedangkan hasil pengisian angket siswa pada bagian desain grafis dapat 

dilihat pada Gambar 3.5. 
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Keyboard angka berfungsi dengan baik

Kursor insert data berfungsi dengan baik

Tombol geser ke kiri berfungsi dengan baik

Tombol geser ke kanan berfungsi dengan baik

Tombol geser ke atas berfungsi dengan baik

Tombol geser ke bawah berfungsi dengan baik
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Gambar 3.5 Desain Grafis My Atom 

Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa semua siswa menyatakan 

bahwa teks dapat dibaca dengan jelas, warna yang digunakan pada My 

Atom tidak mengacaukan tampilan, dan desain transisi antar frame pada 

My Atom menarik. Namun, dua dari enam siswa menyatakan pendapat 

pada bagian desain grafis bahwa ukuran gambar pada My Atom tidak 

terlalu besar dan tidak terlalu kecil dengan ukuran layar, sementara empat 

siswa lain menyatakan bahwa ukuran gambar pada My Atom terlalu besar 

dan terlalu kecil dengan ukuran layar. Pada bagian ini siswa tidak 

mencantumkan komentar yang menyatakan bahwa ukuran gambar terlalu 

besar dan terlalu kecil dengan ukuran layar, sehingga sulit diperkirakan 

pada bagian mana ukuran gambar yang terlalu besar dan kecil dengan 

ukuran layar. Sehingga tidak diperlukan revisi pada bagian ini. 

Sedangkan hasil pengisian angket siswa pada bagian tingkat kepuasan 

pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.6. 
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Kejelasan teks

Ketidakkacauan tampilan warna

Kemenarikan desain transisi

Kebesaran ukuran layar

Kekecilan ukuran layar
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Gambar 3.6 Tingkat Kepuasan Pengguna 

Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa dua dari enam siswa 

menyatakan bahwa dengan adanya skor pada My Atom tidak membuat 

mereka ingin bermain lagi untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi dari 

skor sebelumnya, sementara empat siswa lain menyatakan hal yang 

sebaliknya. Satu dari enam siswa menyatakan bahwa adanya skor pada My 

Atom tidak membuatnya ingin bermain lagi untuk mendapatkan skor yang 

lebih tinggi dari skor orang lain, sementara lima siswa menyatakan hal 

yang sebaliknya. Dua dari enam siswa menyatakan bahwa adanya 

peringkat pada My Atom tidak membuat mereka ingin bermain lagi untuk 

mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dari peringkat sebelumnya, 

sementara empat siswa lain menyatakan hal yang sebaliknya. Dan, satu 

dari enam siswa menyatakan bahwa adanya peringkat pada My Atom tidak 

membuatnya ingin bermain lagi untuk mendapatkan peringkat yang lebih 

tinggi dari peringkat orang lain, sementara lima siswa lain menyatakan hal 

yang sebaliknya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan pengguna 

puas dengan My Atom yang dikembangkan. 

0 1 2 3 4 5 6

Memotivasi mendapatkan skor lebih tinggi

Memotivasi mengalahkan skor pemain lain

Memotivasi mendapatkan peringkat lebih tinggi

Memotivasi mengalahkan peringkat pemain lain
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Sedangkan hasil pengisian angket siswa pada bagian peranan My Atom 

dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Peranan My Atom 

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa semua siswa menyatakan 

bahwa dengan My Atom, mereka dapat menentukan jumlah proton pada 

suatu atom. Namun, satu dari enam siswa menyatakan bahwa dengan My 

Atom, dia tidak dapat menyatakan menentukan jumlah proton dan neutron 

pada suatu atom, sementara lima siswa lain menyatakan hal yang 

sebaliknya. Semua siswa menyatakan bahwa dengan My Atom mereka 

dapat mengetahui nomor atom pada suatu atom. Akan tetapi, dua dari 

enam siswa menyatakan bahwa dengan My Atom, mereka tidak dapat 

mengetahui massa atom pada suatu atom, sementara empat siswa lain 

menyatakan hal yang sebaliknya. Satu dari enam siswa menyatakan bahwa 

dengan My Atom, dia tidak dapat menentukan konfigurasi elektron atom di 

kulit K, L, dan M, sementara lima siswa lain menyatakan hal yang 

sebaliknya. Terlepas dari hasil pengisian angket siswa, terdapat satu 

kesalahan coding sehingga My Atom harus diperbaiki kembali. Kesalahan 

coding tersebut adalah neutron silikon (Si) yang seharusnya 14 tetapi 
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Dapat menentukan jumlah proton

Dapat menentukan jumlah elektron

Dapat menentukan jumlah neutron

Dapat menentukan nomor atom

Dapat menentukan massa atom

Dapat menentukan elektron di kulit  K

Dapat menentukan elektron di kulit  L

Dapat menentukan elektron di kulit  M
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ketika dijawab 14 justru salah. Oleh sebab itu My Atom diperbaiki untuk 

kedua kali. Setelah direvisi kedua kali, maka secara teknis, maka My Atom 

diujicobakan kepada lima guru untuk menilai secara konten. 

Lima guru memainkan My Atom dan mengisi angket tentang 

penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis yang dapat dinilai 

melalui My Atom. Pendapat guru mengenai penguasaan konsep yang dapat 

dinilai melalui My Atom dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Penguasaan Konsep yang dapat Dinilai Melalui My Atom 

Berdasarkan data pada gambar tersebut, dapat diketahui bahwa lima 

guru berpendapat bahwa My Atom dapat digunakan untuk: (1) menjelaskan 

proton sebagai salah satu partikel penyusun inti atom; (2) menjelaskan 

nomor atom; dan (3) menjelaskan massa atom. Empat dari lima guru 

berpendapat bahwa  My Atom dapat digunakan untuk: (1) menjelaskan 

elektron sebagai salah satu penyusun atom; (2) menjelaskan atom netral; 

(3) menjelaskan neutron sebagai salah satu penyusun inti atom; (4) 

menjelaskan inti atom; dan (5) menentukan jumlah elektron tiap kulit 

atom. Sementara tiga dari lima guru berpendapat bahwa My Atom dapat 

0 1 2 3 4 5

Menjelaskan elektron sebagai salah satu partikel

penyusun atom

Menjelaskan proton sebagai salah satu partikel

penyusun inti atom

Menjelaskan atom netral

Menjelaskan neutron sebagai partikel penyusun

inti

Menjelaskan inti atom

Menjelaskan nomor atom

Menjelaskan massa atom

Menjelaskan lambang atom

Menentukan jumlah elektron tiap kulit atom

Menjelaskan konfigurasi elektron
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digunakan untuk: (1) menjelaskan lambang atom; dan (2) menjelaskan 

konfigurasi elektron. Terdapat beberapa catatan dari guru tentang My Atom 

yang menyatakan “tidak” pada beberapa pernyataan. Guru yang 

menyatakan My Atom tidak dapat digunakan untuk menjelaskan elektron 

sebagai salah satu penyusun atom, menjelaskan atom netral, menjelaskan 

neutron sebagai salah satu penyusun inti atom, menjelaskan inti atom, dan  

menentukan jumlah elektron tiap kulit atom dikarenakan My Atom tidak 

terdapat konsep-konsep awal tentang materi Atom, tetapi langsung menuju 

pada permainan, sehingga siswa yang belum belajar tidak akan dapat 

memainkannya. Sementara dua guru yang menyatakan bahwa My Atom 

tidak dapat digunakan untuk menjelaskan lambang atom dan menjelaskan 

konfigurasi elektron dikarenakan konsep konfigurasi elektron tidak 

dimasukkan pada My Atom. 

Data hasil pengisian angket kedua oleh lima guru adalah pendapat guru 

tentang indikator keterampilan berpikir kritis yang dapat dinilai melalui 

My Atom ditunjukkan oleh Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Keterampilan Berpikir Kritis yang dapat Dinilai Melalui 

My Atom 

0 1 2 3 4 5

Menjawab pertanyaan tentang elektron

Menganalisis argumen tentang proton

Menganalisis argumen tentang atom netral

Menganalisis argumen tentang neutron

Menjawab pertanyaan tentang inti atom

Menjawab pertanyaan tentang nomor atom

Menjawab pertanyaan tentang massa atom

Menjawab pertanyaan tentang lambang atom

Menganalisis argumen tentang kulit atom

Menjawab pertanyaan tentang konfigurasi elektron
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Berdasarkan data pada gambar tersebut, dapat diketahui bahwa lima 

guru berpendapat bahwa My Atom dapat digunakan untuk mengukur 

keterampilan berpikir kritis pada indikator: (1) menjawab pertanyaan 

tentang inti atom; (2) menjawab pertanyaan tentang nomor atom; (3) 

menjawab pertanyaan tentang massa atom; dan (4) menjawab pertanyaan 

tentang konfigurasi elektron. Empat dari lima guru berpendapat bahwa My 

Atom dapat digunakan untuk: (1) menjawab pertanyaan tentang elektron; 

(2) menganalisis argumen dalam menjelaskan jawaban tentang proton; (3) 

menganalisis argumen dalam menjelaskan jawaban tentang atom netral; 

(4) menganalisis argumen dalam menjelaskan jawaban tentang neutron; (5) 

menjawab pertanyaan tentang lambang atom; dan (6) menganalisis 

argumen dalam menjelaskan jawaban tentang kulit atom. Guru yang 

menyatakan My Atom tidak dapat digunakan untuk mengukur keterampilan 

berpikir kritis pada indikator menjawab pertanyaan tentang elektron, 

menganalisis argumen dalam menjelaskan jawaban tentang proton, 

menganalisis argumen dalam menjelaskan jawaban tentang atom netral, 

menganalisis argumen dalam menjelaskan jawaban tentang neutron, 

menjawab pertanyaan tentang lambang atom, dan menganalisis argumen 

dalam menjelaskan jawaban tentang kulit atom memberikan komentar 

bahwa My Atom tidak memberikan petunjuk permainan pada setiap 

gamenya, dan  My Atom masih sangat kaku. 

3. Tahapan Pengujian 

Setelah melihat data yang didapatkan pada uji coba terbatas, maka My 

Atom diterapkan dalam pembelajaran. Penerapan dilakukan pada siswa 

yang belum pernah mendapatkan materi Atom dalam pembelajaran. 

Tahapan penerapan ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan My Atom 

dalam pembelajaran. Pada tahapan ini digunakan dua kelas, yakni satu 

kelas sebagai kelas eksperimen dimana pembelajarannya menggunakan 

My Atom, sementara kelas yang satu lagi sebagai kelas kontrol dimana 

pembelajarannya menggunakan metode konvensional (ceramah). Desain 
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penerapan My Atom dalam pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 3.1 

berikut. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian “Pre-Test and Post-Test Group Design” 

Kelompok Pre test Perlakuan Pelaksana Post test 

I 
II 

T1 

T2 
X 
Y 

P 
P 

T2 

T2 

 

Keterangan:  

I = kelas eksperimen 
II = kelas kontrol 
X = pembelajaran menggunakan My Atom 

Y = pembelajaran konvensional 
P = peneliti 

T1 = pretes sebelum pembelajaran 
T2 = postes setelah pembelajaran 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data yang diharapkan agar pekerjaanya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga 

lebih mudah diolah (Arikunto, 2006:160). Dalam penelitian ini instrumen 

yang digunakan adalah: 

1. Angket untuk Siswa 

Angket untuk siswa digunakan untuk menilai kualitas My Atom dari 

segi teknis. Angket ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama berisi 

sepuluh pernyataan mengenai kemudahan pengoperasian My Atom. Bagian 

kedua berisi enam pernyataan mengenai sistem navigasi dalam 

menggunakan My Atom. Bagian ketiga terdiri dari lima pernyataan 

mengenai desain grafis My Atom. Bagian keempat berisi empat pernyataan 

mengenai tingkat kepuasan pengguna setelah memainkan My Atom. 

Bagian kelima berisi delapan pernyataan mengenai peranan My Atom. 

Masing-masing pernyataan memiliki dua pilihan jawaban, yaitu “ya” dan 

“tidak”. Angket ini diberikan saat uji coba kepada uji coba terbatas pada 

enam siswa, dan kepada siswa kelas eksperimen. Angket untuk siswa 

dapat dilihat pada Lampiran 8. 
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2. Angket untuk Guru 

Angket untuk guru digunakan untuk mengevaluasi My Atom dari segi 

konten, yaitu penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis yang 

dinilai melalui My Atom. Angket ini terdiri dari dua bagian. Bagian 

pertama terdiri dari sepuluh pernyataan tentang penguasaan konsep yang 

dinilai, sedangkan bagian kedua terdiri sepuluh pernyataan tentang 

keterampilan berpikir kritis yang dinilai. Masing-masing pernyataan 

memiliki dua pilihan jawaban, yaitu “ya” dan “tidak”. Angket untuk guru 

dapat dilihat pada Lampiran 9. 

3. Soal Pilihan Ganda Beralasan untuk Tes Penguasaan Konsep dan 

Keterampilanm Berpikir Kritis 

Sebelum membuat soal pilihan ganda beralasan untuk tes penguasaan 

konsep dan keterampilan berpikir kritis dilakukan pembuatan kisi-kisi 

terlebih dahulu. Kisi-kisi soal pilihan ganda beralasan untuk tes 

penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis dapat dilihat pada 

Lampiran 10. Soal pilihan ganda beralasan terdiri dari dari sepuluh soal 

dengan empat pilihan jawaban dan alasan. Pilihan jawaban siswa 

digunakan untuk mengukur penguasaan konsep siswa, sementara alasan 

jawaban siswa digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis. 

Soal pilihan ganda beralasan yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 

11. 

Alat ukur yang baik harus memiliki validitas yang tinggi. Menurut 

Firman (2000:106), validitas suatu alat ukur menunjukkan sejauh mana 

alat ukur itu mengukur apa yang seharusnya diukur oleh alat ukur tersebut. 

Uji validitas pada penelitian ini adalah uji validitas isi (content validity) 

yang dilakukan dengan cara meminta pertimbangan (judgement) kepada 

dua orang ahli sehingga hasil pertimbangannya diharapkan berfungsi 

sebagai alat ukur yang dapat dipertanggungjawabkan. Dukungan validitas 

soal dilakukan dengan validitas butir soal. 
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Dukungan setiap butir soal dinyatakan dalam bentuk korelasi. Untuk 

mendapatkan validitas butir soal, digunakan program SPSS versi 20. 

Dengan taraf signifikansi α = 0,05 dan derajat kebebasan (df) = 35 – 2 = 

33, jika rhitung > rtabel maka item soal valid. Hasil validitas butir secara 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran 13, sementara secara ringkas dapat 

dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Hasil Validitas Butir Soal 

Dari Tabel 3.2 semua item soal valid sehingga semua soal dapat dipakai 

sebagai alat ukur pengambilan data. Selain harus memiliki validitas yang 

tinggi, instrumen penelitian juga harus memiliki reliabilitas tinggi. 

Menurut Firman (2000:108), reliabilitas menunjukkan sejauh mana alat 

ukur memberikan gambaran yang benar-benar dapat dipercaya tentang 

kemampuan seseorang. Untuk mendapatkan reliabilitas butir soal, 

digynakan program SPSS versi 20. Hasil uji reliabilitas secara lengkap 

dapat dilihat pada Lampiran 13. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa 

Cronbach’s Alpha based on Standardized Items sebesar 0,869 dan lebih 

besar dari rtabel pada df = 35 – 2 = 33 yaitu 0,3338 sehingga tes secara 

keseluruhan reliabel.  

4. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mencatat hasil observasi terhadap 

proses pembelajaran menggunakan My Atom sebagai media pembelajaran 

pada kelas eksperimen. Lembar observasi terdiri dari tiga bagian. Bagian 

pertama terdiri dari dua pernyataan tentang kegiatan pendahuluan dalam 

Soal No r 
r tabel 

pada df (35-2) = 33 
Keterangan 

1 0,392 0,3338 Valid 
2 0,482 0,3338 Valid 

3 0,473 0,3338 Valid 
4 0,534 0,3338 Valid 

5 0,708 0,3338 Valid 

6 0,649 0,3338 Valid 
7 0,670 0,3338 Valid 

8 0,483 0,3338 Valid 
9 0,688 0,3338 Valid 

10 0,640 0,3338 Valid 
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pembelajaran. Bagian kedua terdiri dari delapan pernyataan tentang 

kegiatan inti dalam pembelajaran yang dicatat setiap sepuluh menit. 

Bagian ketiga terdiri dari sebuah pernyataan tentang kegiatan penutup 

dalam pembelajaran. Masing-masing pernyataan memiliki jenjang skor 1, 

2, 3, dan 4 dan deskripsi masing-masing kegiatan pembelajaran. Skor 1 

menyatakan kegiatan pembelajaran berjalan dengan kurang baik, skor 2 

menyatakan kegiatan pembelajaran berjalan dengan cukup baik, skor 3 

menyatakan kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, skor 4 

menyatakan kegiatan pembelajaran berjalan dengan sangat baik. Lembar 

observasi yang digunakan dapat dilihat pada lampiran 14. Pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan My Atom di kelas eksperimen dinilai oleh 

observer. 

Dari hasil observasi oleh observer, pada kegiatan pendahuluan, 

observer menilai bahwa kesiapan perangkat pembelajaran yang digunakan 

sudah baik. Artinya, jumlah komputer dengan jumlah siswa sesuai 

sebanyak 31 dan sudah dalam kondisi siap pakai. Observer juga menilai 

bahwa ketepatan waktu siswa untuk masuk pada saat pembelajaran sudah 

baik. Artinya, tidak ada siswa yang terlambat masuk pada saat 

pembelajaran dimulai. 

 Pada kegiatan inti, observer menilai bahwa pada saat 10 menit pertama 

kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. Antusiasme tersebut nampak pada saat siswa 

memperhatikan penjelasan tentang cara dan aturan main menggunakan My 

Atom. Pada 10 menit kedua, observer menilai bahwa pelaksanaan 

pembelajaran berjalan dengan baik. Hal tersebut nampak pada siswa yang 

asyik mencoba memainkan My Atom. Pada 10 menit kedua, siswa masih 

ada yang bingung bagaimana memainkannya, sehingga perlu dijelaskan 

secara individual. Pada 10 menit ketiga, observer menilai kegiatan 

pembelajaran berjalan dengan baik. Hal tersebut nampak pada saat siswa 

memainkan permainan tabel periodik unsur. Pada 10 menit keempat, 

observer menilai bahwa pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik. 
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Pada waktu ini beberapa siswa masih ada yang memainkan permainan 

tabel periodik unsur, tetapi beberapa siswa yang lain sudah ada yang 

memainkan permainan konfigurasi elektron game-1. Pada 10 menit 

kelima, observer menilai bahwa pelaksanaan pembelajaran berjalan 

dengan baik. Siswa memainkan permainan konfigurasi elektron game-1 

dan game-2 dengan baik. Namun, pada waktu ini ada beberapa siswa yang 

sudah mulai risau karena game over. Pada 10 menit keenam, observer 

menilai bahwa pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan baik. 

Namun, pada waktu ini beberapa siswa sudah ada yang tidak fokus karena 

game over saat memainkan permainan konfigurasi elektron game-3. Pada 

10 menit ketujuh, observer menilai bahwa pelaksanaan pembelajaran 

berjalan dengan baik. Pada waktu ini, beberapa siswa memulai dari awal 

permainan konfigurasi elektron karena ingin mendapatkan skor yang lebih 

tinggi. Pada 10 menit kedelapan, observer menilai pelaksanaan 

pembelajaran berjalan dengan baik. Pada waktu ini, sebagian siswa masih 

ada yang memainkan permainan konfigurasi elektron, sementara sebagian 

siswa yang lain mengisi angket yang diberikan oleh peneliti. 

Pada kegiatan penutup, observer menilai bahwa pada kegiatan ini 

berjalan dengan sangat baik. Siswa merapikan perangkat yang digunakan 

dengan baik. Siswa keluar dari ruangan dengan sangat tertib. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil analisis courseware 

Data hasil analisis courseware berupa deskripsi My Atom didapatkan 

dari angket siswa. Data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk 

menemukan kualitas My Atom yang dikembangkan. 

2. Hasil Analisis Tes Penguasaan Konsep dan Keterampilan Berpikir Kritis 

Data hasil penguasaan konsep berupa skor hasil jawaban siswa pada 

soal pilihan ganda, sedangkan data hasil keterampilan berpikir kritis 

berupa skor alasan siswa memilih jawaban pada soal pilihan ganda. 
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Jawaban siswa tersebut dianalisis dengan uji statistika menggunakan SPSS 

versi 20. 

Langkah-langkah dalam penganalisisan data dari hasil tes awal dan tes 

akhir penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis sebagai berikut: 

a. Penskoran penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis. 

b. Menghitung skor penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis 

untuk diuji statistik. 

c. Menghitung N_gain dari tes awal dan tes akhir untuk menunjukkan 

peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa 

dengan menggunakan rumus N_gain yang dikembangkan oleh Hake 

(dalam Wiyono, 2013:53)  sebagai berikut: 

N_gain =
                       

                         
 

Hasil perhitungan N_gain kemudian diinterpretasikan dengan 

menggunakan klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 3.3.  Klasifikasi N_gain 
 

 

 

Uji Statistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan data. 

Langkah ini mutlak diperlukan, karena akan menjadi penentu metode 

statistika dan teknik statistika yang akan digunakan (Riadi, 2015:93), 

apakah memakai statistik parametrik atau nonparametrik. Uji 

normalitas dilakukan pada data pretes dan postes penguasaan konsep, 

serta data pretes dan postes keterampilan berpikir kritis kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Uji normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov 

(Sujarweni, 2015:52) dengan SPSS versi 20. Hipotesis uji normalitas 

pada penelitian ini adalah: 

H0 : Sampel berdistribusi normal 

Besarnya N_gain Interpretasi 

N_gain > 0,7 Tinggi 

0,3 < N_gain < 0,70 Sedang 
N_gain < 0,30 Rendah 
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H1 : Sampel tidak  berdistribusi normal 

Dengan kriteria uji, pada taraf signifikansi α = 0,05, normalnya 

distribusi data dapat diketahui dari nilai Sig. (2-tailed) output SPSS, 

jika lebih besar dari α = 0,05 maka data terdistribusi normal (Sujarweni, 

2015:55).  

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sebaran data dari 

dua varians atau lebih berasal dari populasi yang homogen atau tidak, 

yaitu dengan membandingkan dua atau lebih variansinya (Riadi, 

2015:101). Uji homogenitas dilakukan pada data pretes dan postes 

penguasaan konsep, serta data pretes dan postes keterampilan berpikir 

kritis kelas eksperimen dan kelas kontrol kontrol. Uji homogenitas 

dilakukan dengan menggunakan uji Levene dalam One-Way Anova 

dengan SPSS versi 20 pada taraf signifikan α = 0,05. Hipotesis uji 

homogenitas pada penelitian ini adalah: 

H0 : varians sampel homogen 

H1 : varians sampel tidak homogen 

Dengan kriteria uji, pada taraf signifikansi α = 0,05, homogenitas 

data dapat diketahui dari nilai Sig. (2-tailed) output SPSS, jika lebih 

besar dari α = 0,05 maka data homogen atau varians sama (Sujarweni, 

2015:115). 

c. Uji Perbedaan Rerata 

Uji perbedaan rerata digunakan untuk mengetahui perbedaan kondisi 

sebelum dan setelah pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol (Riadi, 2015:159). Uji perbedaan dilakukan pada data pretes 

dan postes penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Untuk menguji perbedaan rerata tersebut 

digunakan uji statistik parametrik t-test (pretes-postes) uji beda dua 

rerata data tidak berpasangan atau Compare Mean Independent Samples 

Test (Riadi, 2015:159) dengan SPSS versi 20. Digunakannya uji ini 

dikarenakan data pretes dan postes penguasaan konsep dan 
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keterampilan berpikir kritis terdistribusi normal dan mempunyai varians 

yang sama. Hipotesis pada uji perbedaan rerata adalah: 

H0   : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol 

H1   : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol 

Dengan kriteria uji, pada taraf signifikansi α = 0,05, perbedaan rerata 

dapat diketahui dari nilai Sig. (2-tailed) output SPSS, jika lebih kecil 

dari α = 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua 

kelas (Sujarweni, 2015:105). 

d. Uji Korelasi Pretes dengan Postes Antar Kelompok 

Untuk melihat ada tidaknya perbedaan mean pretes dengan postes 

penguasaan konsep, serta postes keterampilan berpikir kritis antar 

kelompok tinggi, sedang, dan rendah pada kelas eksperimen, dilakukan 

uji Analisis of Varians (anova) satu arah (Riadi, 2015:162), sedangkan 

untuk melihat perbedaan mean pretes antar kelompok keterampilan 

berpikir kritis menggunakan uji Kruskall Wallis (Riadi, 2015:248). 

Pebedaan uji pada analisis ini dikarenakan pada data pretes dan postes 

penguasaan konsep, serta postes keterampilan berpikir kritis data yang 

didapatkan memenuhi syarat untuk uji anova, yakni homogen, 

sedangkan data pretes keterampilan berpikir kritis yang didapatkan 

tidak memenuhi syarat untuk uji anova, yakni tidak homogen. 

Pengelompokkan tinggi, sedang, dan rendah didasarkan pada panjang 

kelas pada mean pretes dan postes. Semua uji yang dilakukan 

menggunakan SPSS versi 20 pada taraf signifikansi α = 0,05. Hipotesis 

pada uji perbedaan mean adalah: 

H0   : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rerata skor antar 

kelompok 

H1   : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rerata skor antar 

kelompok 
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Dengan kriteria uji, pada taraf signifikansi α = 0,05, perbedaan mean 

dapat diketahui dari nilai Sig. output SPSS, jika lebih kecil dari α = 0,05 

maka terdapat perbedaan yang signifikan pada rerata skor antar 

kelompok. 

Sementara untuk melihat seberapa kuat hubungan antara pretes 

dengan postes pada pembelajaran menggunakan My Atom, dilakukan uji 

korelasi dengan menggunakan koefisien kontingensi. Uji kontingensi 

dilakukan pada data penguasaan konsep dan keterampilan berpikir 

kritis. Dipilihnya uji korelasi koefisien kontingensi yang merupakan uji 

nonparametrik sementara data yang didapatkan mendukung untuk 

pengujian secara parametrik, dikarenakan dua variabel pada penelitian 

ini, pretes dan postes, bukanlah variabel kausa prima, artinya kedua 

variabel independen dan tidak saling mempengaruhi. Uji korelasi 

dilakukan dengan kontingensi (r x c) pada kelompok tinggi, sedang, dan 

rendah dengan baris x kolom (Riadi, 2015:237) menggunakan SPSS 

versi 20. Hipotesis pada uji korelasi adalah: 

H0  : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pretes dengan 

postes 

H1  : Terdapat hubungan yang signifikan antara pretes dengan postes  

Dengan kriteria uji pada taraf signifikansi α = 0,05, signifikansi 

hubungan dapat diketahui dari nilai Approx. Sig. pada output SPSS, jika 

lebih kecil dari α = 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antar 

dua variabel (Sujarweni, 2015:133). Sementara koefisien kontingensi 

yang didapatkan digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan. 

Kriteria kekuatan hubungan antara dua variabel menurut Sarwono 

(2006:167) adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Kriteria Koefisien Korelasi dengan Kekuatannya 
Koefisien Korelasi Hubungan 

0 Tidak ada korelasi antara dua variabel 
> 0 – 0,25 Korelasi sangat lemah 

> 0,25 – 0,5 Korelasi cukup 
> 0,5 – 0,75 Korelasi kuat 

> 0,75 – 0,99 Korelasi sangat kuat 
1 Korelasi sempurna 

e. Uji Korelasi Penguasaan Konsep dengan Keterampilan Berpikir Kritis 

Antar Kelompok  

Untuk melihat seberapa kuat hubungan antara penguasaan konsep 

dengan keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran menggunakan 

My Atom, dilakukan uji korelasi dengan menggunakan koefisien 

kontingensi. Uji kontingensi dilakukan pada data postes penguasaan 

konsep dan keterampilan berpikir kritis. Dipilihnya uji korelasi 

koefisien kontingensi yang merupakan uji nonparametrik sementara 

data yang didapatkan mendukung untuk pengujian secara parametrik, 

dikarenakan dua variabel pada penelitian ini, penguasaan konsep dan 

keterampilan berpikir kritis, bukanlah variabel kausa prima, artinya 

kedua variabel independen dan tidak saling mempengaruhi. Uji korelasi 

dilakukan dengan kontingensi (r x c) pada kelompok tinggi, sedang, dan 

rendah dengan baris x kolom (Riadi, 2015:237) menggunakan SPSS 

versi 20. Pengelompokkan tinggi, sedang, dan rendah didasarkan pada 

klasifikasi N_gain dan panjang kelas pada mean postes. Hipotesis pada 

uji korelasi adalah: 

H0  : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan 

konsep dengan keterampilan berpikir kritis 

H1  : Terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan konsep 

dengan keterampilan berpikir kritis 

Dengan kriteria uji pada taraf signifikansi α = 0,05, signifikansi 

hubungan dapat diketahui dari nilai Approx. Sig. pada output SPSS, jika 

lebih kecil dari α = 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antar 

dua variabel (Sujarweni, 2015:133). Sementara koefisien kontingensi 
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yang didapatkan digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan 

berdasarkan klasifikasi yang dipaparkan oleh Sarwono. 


