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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Dalam Penelitian yang berfokus pada pengembangan, maka metode 

penelitian yang tepat untuk menjalankannya yakni metode penelitian 

Research and Development atau disingkat R&D. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan 10 langkah metode penelitian R&D yang ditulis 

Sukmadinata (2015) dengan modifikasi seperlunya dikarenakan adanya 

batasan penelitian. Selain itu, untuk mengukur dampak (peningkatan hasil 

belajar dan efektifitas produk) dari produk yang dikembangkan, peneliti 

menggunakan desain penelitian pre-test post-test control group design atau 

quasi experiment.  

3.1.1 Penelitian dan Pengembangan. 

Dalam bukunya, Nana Syaodih (2015, hlm 57) menyebutkan 

jika metode penelitian yang dapat dipakai jika penelitian itu 

bermaksud mengembangkan buku, modul, media pembelajaran, 

instrument evaluasi, model-model kurikulum, pembelajaran, evaluasi, 

bimbingan, manajemen, pengawasan pembinaan staff dan lain-lain 

adalah Research and Development (R&D) atau penelitian dan 

pengembangan. Dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah 

penelitian R&D Borg dan Gall (1989) yang sudah dimodifikasi sesuai 

kebutuhan peneliti, yakni : 

1. Penelitian dan Pengumpulan data 

2. Perencanaan 

3. Pengembangan produk awal 

4. Uji coba awal 
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5. Revisi hasil Uji coba awal 

6. Uji coba terbatas  

7. Penyempurnaan produk akhir

 

3.1.2 Desain Penelitian 

Post test –pre test control group experiment merupakan 

metode penelitian eksperimen dengan dua grup dan satu kali pre-test 

dan post-test. Satu grup diberi satu kali pre-test lalu diberikan 

treatment lalu setelah itu diberi post-test, sedangkan grup lain diberi 

pre-test dan post-test yang sama, dengan waktu yang sama namun 

tidak diberikan treatment  

Tabel 3.1 Gambaran desain pre-test post-test control group 

A Y1(pre-test) X(treatment) Y2(post-test) 

B Y1(pre-test) - Y2(post-test) 

                     (Sumber : Ary dkk., 2006, hlm. 307) 

  Desain penelitian ini diterapkan mengingat tujuan dari 

penelitian yang ingin mengukur hasil belajar siswa dan 

keefektifannya dalam pembelajar dikelas. Untuk mencari Efektif 

atau tidak nya produk aplikasi bahan ajar,  maka peneliti harus 

membandingkan antara kelas yang memakai aplikasi bahan ajar dan 

yang tidak, sehingga desain penelitian ini dianggap tepat untuk 

menjawab pertanyaan penelitian.  

3.2 Populasi dan Sampel penelitian  

3.2.1 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah 78 siswa kelas X di salah satu 

SMAN di kota Bandung. Ke-78 siswa tersebut terbagi kedalam dua 
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kelas. Kedua kelas tersebut masing-masing memegang peran sebagai 

kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

3.2.2 Sampel Penelitian  

Penelitian memang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan dan 

tentu sebaiknya jika kesimpulan itu berlaku dimanapun populasi 

sejenis objek penelitian berada. Meski begitu, penelitian tetap harus 

dilakukan hanya untuk sebagian kecil populasi saja, yang tentunya 

mewakili suatu populasi besar di daerah yang besar. Populasi kecil 

yang mewakili suatu populasi besar disebut sample, dan suatu langkah 

untuk menentukan sample dari sebuah populasi dinamakan sampling 

(Sukmadinata, 2015, hlm 215). 

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan tenik 

pengambilan sampling yang samplenya dipilih berdasarkan 

pertimbangan tertentu agar sample yang dipilih memiliki kriteria yang 

dibutuhkan peneliti (Walsh, 2001,hlm. 46).  

Dikarenakan penelitian ini berfokus pada penggunaan aplikasi 

android sebagai bahan ajar, maka peneliti menerapkan beberapa 

kriteria agar penelitian dapat berjalan lancar dan memberikan hasil 

yang baik, yakni: 

1. Partisipan penelitian merupakan siswa SMA kelas X yang 

belum pernah mendapatkan pembelajaran Gerak Melingkar 

Beraturan. 

2. Partisipan memiliki device Android dengan spesifikasi 

minimum : 

- Sistem Operasi  : Android Kit-Kat  

- Ram    : 128 Mb 

- Ukuran layar ponsel : 4 Inci 

- Memori bebas ponsel : 40 Mb  

3. Partisipan terbiasa menggunakan ponsel pintar berbasis android  
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Dikarenakan terdapatnya kriteria, maka penelitian yang 

dilakukan menggunakan teknik sampling purposive. Setelah 

dilakukan pemilihan sample, diambilah salah satu kelas X MIPA 

sebagai kelas eksperimen dikarenakan ke-39 siswa nya masuk ke 

dalam kriteria yang ditentukan peneliti..   

3.3 Instrument Penelitian 

3.3.1 Soal Tes 

Tes adalah alat atau suatu prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur sesuatu hal dalam suatu kondisi, dengan 

suatu cara dan berbagai aturan yang sudah ditentukan (Arikunto, 

2007, hlm 53). Tes merupakan salah satu alat untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian kependidikan, khususnya adalah tes hasil 

belajar. Test hasil belajar merupakan suatu alat yang dapat 

digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa secara individu, baik 

dalam hal kognitif maupun afektif (Ali, 2013, hlm 110). Dalam 

penelitian ini tes akan diberikan kepada kelas eksperimen maupun 

control disaat sebelum dan sesudah perlakuan (treatment), soal tes 

yang diberikan sesuai dengan pembahasan materi pada aplikasi dan 

indicator yang ada, kisi-kisi soal yang digunakan untuk post-test dan 

pre-test dilampirkan pada lampiran. Soal-soal yang digunakan 

sebagai instrument dibuat sebanyak 25 soal dan berangkat dari 

indicator soal.   

Sebelum digunakan sebagai alat ukur treatment pada 

penelitian, terlebih dahulu instrument diberikan kepada dosen ahli 

untuk di berikan penilaian apakah instrument tersebut layak masuk 

ke dalam tahap selanjutnya, yakni uji-coba. Instrument dinilai dari 

sisi kesesuaian terhadap indicator, ranah kognitif dan ranah 

pengetahuan. Instrumen dibuat dengan skala Guttman  Instrument 

soal kemudian dinilai kesesuaiannya dengan ketiga aspek diatas oleh 

tiga dosen Jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Alam dan Matematika, UPI. 

Comment [TTF1]: Blm ada 
halamannya. 

Comment [TTF2]: Blm ada halaman 
nya 
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Pada Angket judgjement instrument digunakan skala Guttman 

dengan pilihan jawaban ‘setuju-tidak setuju’. Dari hasil judgjement 

ada beberapa soal yakni nomor 2, 19, 20, 21, dan 22 perlu ditinjau 

ulang dikarenakan dua dari dosen tidak setuju jika soal sudah sesuai 

dengan indikator, dimensi pengetahuan dan ranah kognitifnya. 

Setelah direvisi maka soal, indikator, dimensi pengetahuan dan ranah 

kognitifnya  pun mengalami perubahan sebagai mana terlampir pada 

lampiran.  

Setelah melewati proses penilaian oleh dosen ahli, instrument 

pun diuji coba dikelas untuk mengetahi nilai validitas dan 

reliabilitasnya.  

 

1. Validitas 

Validitas merupakan ukuran keshahihan suatu instrument. 

Jika suatu instrument valid maka instrument tersebut mampu 

mengukur hal ang kita inginkan, dan tinggi rendahnya validitas 

instrument menunjukan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran variable yang diukur 

(Arikunto, 1998, hlm 169). Validitas dapat di cari nilainya 

dengan persamaan korelasi product moment dengan angkar 

kasar atau korelasi Pearson seperti tertulis dibawah ini : 

𝑟  =  
𝑁𝛴𝑋𝑌 − 𝛴𝑋𝛴𝑌

√*𝑁𝛴𝑋 − (Σ𝑋) +*𝑁𝛴𝑌 − (𝛴𝑌) 
  

 (Arikunto, 2007, hlm. 73) 

 Keterangan : 

 rXY  = koefisien korelasi 

 X    = skor item butir soal 

 Y    = jumlah skor total tiap soal 

 n    = jumlah responden 

Untuk menginterpretasikan tingkat validitas, maka 

koefisien kolerasi dikategorikan sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Tabel Interpretasi nilai Koefisien Korelasi Pearson 

Nilai r  Interpretasi 

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 : Arikunto, 2007, hlm. 75) 

Setelah melalui proses penghitungan, maka didapat jika 

tingkat validitas ke-25 soal instrument yang akan dipakai 

adalah sebagai berikut : 

 

Nomor 

Soal 

Besar 

Validasi 

Interpretasi 

1  0.44 Cukup 

2  0.44 Cukup 

3  0.42 Cukup 

4  0.44 Cukup 

5  0.6 Tinggi 

6  0.43 Cukup 

7  0.42 Cukup 

8  0.48 Cukup 

9  0.57 Cukup 

10  0.46 Cukup 

11  0.42 Cukup 

12  0.41 Cukup 

13  0.47 Cukup 

14  0.44 Cukup 

15  0.43 Cukup 

16  0.4 Cukup 
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2. Reliabilitas 

Sedangkan reliabilitas adalah ukuran keajegan suatu 

instrument. Jika suatu instrument memiliki nilai reliabilitas 

yang tinggi, maka instrument tersebut akan memberikan hasil 

yang sama persis kapanpun dan dimanapun di ujicobakan. 

Pengujian reliabilitas soal menggunakan persamaan 

realibilitas yang ditemukan oleh Kuder Richardson yakni K-R 

20, hal tersebut dikarenakan jumlah dari soal yang  ganjil, 

berikut adalah persamaan untuk mencari nilai reliabilitas 

dengan K-R 20: 

 

𝑟  = (
 

 −  
)( −

  − Σ  

  
) 

(Arikunto, 2007, hlm. 100) 

Keterangan : 

𝑟   = nilai reliabilitas tes secara keseluruhan 

  = jumlah item soal 

  = nilai standar deviasi dari tes 

17  0.65 Tinggi 

18  0.68 Tinggi 

19  0.45 Cukup 

20  0.45 Cukup 

21  0.44 Cukup 

22  0.49 Cukup 

23  0.6 Cukup 

24  0.81 Sangat Tinggi 

25  0.52 Cukup 
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  = proposi subjek yang menjawab item soal dengan benar 

  = proposi subjek yang menjawab item soal dengan salah  

 

Nilai koefisien reliabilitas yang dihasilkan kemudian 

dicocokan untuk mendapat makna dari nilai yang telah didapat. 

Nilai dicocokan dengan table kriteria reliabilitas Guilford 

(Ruseffendi, 1994, hlm. 144), yakni : 

Tabel 3.4 Tabel interpretasi nilai Koefisien Reliabilitas oleh Guilford 

Koefisien Reliabilitas (r) Interpretasi 

0,00          Sangat rendah 

0,20          Rendah 

0,40          Sedang/cukup 

0,60          Tinggi 

0,80          Sangat tinggi 

        (Sumber : Ruseffendi, 1994, hlm. 144) 

Langkah-langkah pengolahan data terdapat pada 

lampiran . Setelah dilakukan pengolahan data, maka didapat 

hasil koefisien reliabilitas sebesar 0.8041 hasil relibilitas 

tersebut jika kita cocokan dengan kriteria relibilitas pada tabel 

diatas masuk kedalam kategori Sangat Tinggi.  

3.3.2 Angket 

Selain itu untuk menguatkan hasil dari penelitian penulis 

juga menggunakan angket pendapat bagi siswa yang telah 

mengikuti KBM dengan menggunakan aplikasi Android yang 

hanya akan dibagikan pada akhir pembelajaran .  Angket juga 

digunakan dalam menilai kelayakan aplikasi dan instrument 

penilaian hasil belajar.  

Angket atau kuisioner merupakan alat pengumpul data 

tidak langsung, sama dengan halnya tes, karena si peneliti tidak 

langsung bertanya jawab dengan para responden. Angket 

merupakan instrument yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus 

dijawab atau direspon oleh para responden, jenis pertanyaannya 
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bisa terbuka (dijawab secara bebas) atau tertutup (terdapat pilihan-

pilihan yang harus dipilih responden untuk menjawab 

(Sukmadinata, 2010, hlm 219). Angket seringkali disamakan 

dengan wawancara, namun wawancara secara lisan (Ali, 2013, hlm 

95).  

Menurut Suharsimi Arikunto (2007, hlm 28), Kuisioner 

atau angket terbagi ke dalam dua jenis, yakni kuisioner terbuka dan 

kuisioner tertutup. Kuisoner terbuka merupakan kumpulan 

pertanyaan-pertanyaan yang diisi langsung oleh pengisinya tanpa 

ada pilihan jawaban dan biasanya pertanyaanya selalu mengenai 

tentang dirinya, sedangkan kuisioner tertutup jawaban sudah 

disediakan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai 

orang lain atau sesuatu yang lain (Arikunto, 2007, hlm 28). 

Dalam penelitian ini penggunaan angket bertujuan untuk 1) 

menilai kelayakan aplikasi android dari sisi materi, design, 

penggunaan, dan bahasa materi; 2) mengetahui pendapat siswa 

setelah mengikuti KBM dengan aplikasi android.  

Angket yang digunakan untuk menilai kelayakan Aplikasi 

Android merupakan angket tertutup, dengan 21 pernyataan positif 

dengan skala yang dipakai adalah skala likert dengan rincian 

sebagai berikut : 

Tabel 3.5 Tabel pernyataan sikap pada Skala Likert 

Pernyataan 

Sikap 

Jawaban 

Sangat 

Baik 

Baik Cukup Kurang Sangat 

Kurang 

Pernyataan 

Positif 

5 4 3 2 1 

Pernyataan 

Negatif 

1 2 3 4 5 

     (Sumber : Puranti, 2014, hlm. 42) 

Pada angket pendapat siswa setelah melakukan KBM 

dengan aplikasi android digunakan skala Guttman dengan 10 
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pernyataan positif. Setiap poin pernyataan diberikan kolom alasan 

siswa dalam memilih pilihan jawaban, Skala Guttman merupaka 

skala penilaian suatu pernyataan atau pertanyaan pada angket atau 

kuisioner tertutup dengan pilihan jawaban ‘ya-tidak’, ‘benar-salah’, 

‘pernah-tidak pernah’, dan ‘positif-negatif’, skala guttman biasanya 

dipakai jika peneliti igin mendapatkan jawaban tegas dari 

permasalahan yang ditanyakan (Nugraha, 2014).   

3.4 Prosedur Penelitian 

Dengan adanya keterbatasan peneliti dalam melaksanakan semua 

palngkah metode penelitian R&D, maka dibuatlan modifikasi terhadap 

langkah penelitian R&D yang telah dijabarkan oleh Sukmadinata (2015). 

Berikut prosedur penelitian yang dilakukan peneliti dalam mengembangkan 

bahan ajar dan menguji keefektifannya :  

1. Penelitian dan Pengumpulan data 

Pada langkah ini, peneliti melakukan sejumlah studi lapangan dan 

literature untuk menemukan masalah dan merumuskan tujuan penelitian 

yang akan dilakukan. Ditahap ini pula peneliti mempertimbangkan 

materi atau kompetensi dasar yang akan dipakai sebagai isi bahan ajar. 

Selain itu pada tahap ini peneliti menentukan jenis instrumen yang akan 

dipakai dan bagaimana langkah pengolahan data yang didapat guna 

menjawab pertanyaan penelitian.  

2. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, tujuan dari pembelajaran, isi dari bahan ajar 

ditulis dan dibuat flowchart juga storyboard nya agar proses 

pengembangan produk menjadi lebih mudah. Selain itu dilakukan juga 

penyusunan instrument beserta angket penilaian instrument. Elemen-

elemen yang akan dipakai saat pengembangan aplikasi juga 

dikumpulkan. Bahan ajar yang akan masuk kedalam tahapan 

pengembangan dikonsultasikan dengan pembimbing, setelah disetujui 

maka bahan ajar masuk kedalam tahap pengembangan. Rancangan 

pembelajaran pun dibuat ditahap ini.  
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Kesemua hasil dari tahap perencanaan (indikator pembelajaran, RPP, 

materi ajar, flowchart, storboard, instrument soal, angket, dan angket 

penilaian instrument) terlampir pada lampiran.  

3. Pengembangan produk awal 

Pengembangan produk awal merupakan langkah dimana peneliti 

megembangkan draft pertama dari aplikasi bahan ajar. Draft sudah 

berbentuk aplikasi siap pakai berformat .apk. Hasil pengembangan juga 

dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pembimbing sebelum di nilai 

kelayakannya oleh dosen ahli.  Instrument soal pada tahapan ini mulai 

dinilai kelayakanya oleh dosen ahli. Hasil penilaian menjadi dasar dari 

revisi instrument soal. Hasil penilaian instrument terdapat pada 

lampiran. 

4. Uji coba awal 

Pada tahap ini, aplikasi bahan ajar yang telah jadi (draft 1) di nilai 

kelayakannya oleh penguji yang terdiri dari dosen jurusan fisika. 

ditahap ini pula instrument dibawa ke lapangan untuk dicari nilai 

validitas dan reliabilitasnya. Hasil dari penilaian kelayakan aplikasi 

bahan ajar dapat dilihat di lampiran. 

5. Revisi hasil Uji coba awal 

Hasil uji coba awal dipakai sebagai bahan revisi aplikasi bahan ajar, 

saran perbaikan sebelumnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan 

dosen pembimbing. setelah dikonsultasikan, aplikasi bahan ajar 

diperbaiki.  

6. Uji coba terbatas 

Uji coba terbatas merupakan tahapan implementasi bagi produk 

yang sudah dikembangkan guna menjawab pertanyaan penelitian yang 

lainnya. Produk dibawa ke lapangan untuk di uji coba secara terbatas 

untuk mengetahi dampaknya bagi peningkatan hasil belajar. Tanggapan 

atas penggunaan aplikasi bahan ajar juga di ambil pada tahapan ini.   

7. Penyempurnaan produk akhir 

Pada tahapan implementasi, pasti terdapat beberapa masukan 

terhadap aplikasi bahan ajar seputar masalah penggunaan.  
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Hipotesis penelitian ini adalah Penggunaan bahan ajar multi 

modus representasi  berbasis android yang sudah dikembangkan peneliti 

sebelumnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

3.5 Analisis Data  

Setelah pengembilan data dilakukan, data yang masuk nantinya akan 

berupa data kualitatif dan kuantitatif, yakni data hasil angket, post-test dan 

pre-test siswa. Pengolahan data angket akan digunakan dalam langkah 

mengetahui respon siswa terhadap aplikasi android. Sedangkan skor gain 

dicari untuk  uji-t akan digunakan dalam mengukur kenaikan rata-rata hasil 

belajar siswa. Effect size digunakan untuk mengetahui effektivitas dari modul 

yang diberikan. Untuk lebih lengkapnya setiap teknik pengolahan data akan 

dijabarkan melalui poin-poin dibawah ini : 

3.5.1 Angket pendapat siswa setelah belajar menggunakan Aplikasi 

Android 

Seperti yang ditulis oleh Hartati (2010) dalam mengukur 

hasil perolehan angket dapat digunakan rumus seperti dibawah ini : 

 =  
 

 
      

(Hartati, 2010) 

Keterangan :  

P = angka presentase tiap nomor soal 

f = frekuensi jawaban responden pada satu nomor soal 

n = jumlah responden 

 Persamaan tersebut digunakan pula dalam mengolah hasil 

angket pendapat siswa oleh Khabibah (2006) dalam Kiswanto 

(2012) yang kemudian nilai P dicocokan kedalam tabel kriteria 

respon siswa oleh Khabibah (2006) (Khabibah, 2006 dalam 

Kiswanto, 2012, hlm. 5) seperti berikut : 

                    Tabel 3.6 Kriteria Hasil Pengolahan Angket 

Presentase P Kriteria 

85% ≤ P Sangat Positif 
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70% ≤ P < 85% Positif 

50% ≤ P  < 70% Kurang Positif 

P  < 50% Negatif 

    (Sumber : Kiswanto, 2012) 

3.5.2 Uji Gain Ternormalisasi 

 Uji Gain atau penghitungan N-Gain dikembangkan oleh 

Hake (1999) yang ditujukan untuk melihat peningkatan hasil 

belajar antara sebelum treatment sesudah treatment. Hasil belajar 

yang dimaksud adalah hasil dari post-test dan pre-test yang 

diberikan. Menghitung nilai N-gain dapat menggunakan rumus 

dibawah ini : 

   =
    𝑟         −    𝑟  𝑟     

   𝑟      −    𝑟  𝑟     
 

(Hake, 1999) 

Kemudian hasil dari (g) dicocokan dengan table kriteria 

nilai gain dibawah ini :  

 

 

 

 Tabel 3.7 Tabel kriteria nilai N-gain 

 

 

(Sumber: Hake,1999) 

3.5.3 Effect Size 

Uji ukuran efek atau effect size merupakan suatu cara dalam 

mengukur pengaruh suatu treatment pada suatu kelompok. Melalui 

Nilai Gain Ternormalisasi Interpretasi 

-1,00  𝒈       Terjadi Penurunan 

0,00 Tetap 

0,00  𝒈    𝟑  Rendah 

0,30  𝒈    𝟕  Sedang 

0,70  𝒈       Tinggi 
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hasil uji ukuran efek, dapat terlihat seberapa jauh perubahan nilai 

dalam kelompok tersebut. Terdapat lebih dari 100 cara dalam 

mengukur besarnya ukuran atau Effect Size, salah satunya adalah 

metoda Cohen’s d, yang mendefinisikan perbedaan antara dua 

rerata dibagi dengan standar variasi spool dari dua data tersebut, 

atau secara matematis adalah :  

 =  
  ̅ −  ̅  

      
 

 

(Cohen, 1988, hlm. 157) 

Dengan s adalah standar deviasi dari dua data atau standar 

deviasi spool, yang dapat dihitung menggunakan persamaan : 

      = √
(  −  )  

  (  −  )  
 

     
 

(Cohen, 1988, hlm. 164) 

Keterangan : 

d = effect size cohen’s d 

 ̅ = rata-rata hasil skor kelompok 1 

 ̅ = rata-rata hasil skor kelompok 2 

n1  = jumlah subjek penelitian di kelompok 1 

n2  = jumlah subjek penelitian di kelompok 2 

s = standar deviasi dari dua data 

s1  = standar deviasi dari data di kelompok 1 

s2  = standar deviasi dari data di kelompok 2 

Hasil dari perhitungan dapat diklasifikasikan menggunakan 

tabel karakteristik dibawah ini dengan ES adalah Effect Size : 

Tabel 3. 8 Kriteria nilai Effect Size 

 



64 

 

 
 

(Sumber : Cohen, 1988, hlm. 203)
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