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BAB III METODE PEN ELITIAN 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Desain Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah Kuasi Eksperimen. Kuasi 

eksperimen merupakan suatu eksperimen yang penempatan unit terkecil ke dalam 

kelompok eksperimen dan kontrolnya tidak dilakukan dengan acak (non-random 

assignment), dalam hal ini unit terkecilnya adalah siswa (Hastjarjo, 2019). Desain 

yang akan digunakan adalah non-equivalent control group design. Adapun skema 

dari non-equivalent control group design dijelaskan pada tabel 3.1. 

 

   Tabel 3. 1. Skema Non-equivalent Con trol Group Des ign 

Skema Non-equivalent Control Group Design 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol  O1 - O2 

 

Keterangan : 

O1 : Merupakan observasi pertama yang diukur dengan menggunakan tes. Tes       

terdiri atas tes menggambar dan tes uraian.  

X : Perlakuan yang diberikan berupa pembelajaran berbasis representasi 

konseptual menggunakan Hypermedia.  

-  : Merupakan pembelajaran non-representasi konseptual. Pada kelas ini 

dilakukan pembelajaran 5M (Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar dan 

Mengomunikasikan) yang biasa dilakukan di kelas.  

O2 : Merupakan observasi kedua yang diukur dengan menggunakan tes 

menggambar dan tes uraian yang identik dengan tes pada observasi pertama.  

 

 Berdasarkan Tabel 3.1, sebelum diberikan perlakuan, baik dari kelompok 

kontrol maupun kelompok eksperimen diberikan tes awal (pre-test)  yang bertujuan 
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untuk mengetahui kondisi awal sebelum diberikannya perlakuan. Kemudian setelah 

diberikan perlakuan, kedua kelompok tersebut sama sama diberi tes akhir (post test) 

untuk mengetahui keadaan setelah diberikan perlakuan. Pada kelas eksperimen 

diberikan pembelajaran berbasis representasi konseptual menggunakan 

hypermedia. Sedangkan pada kelas kontrol diberikan pembelajaran non-

representasi konseptual, dalam hal ini menggunakan pembelajaran 5M 

(Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar dan Mengomunikasikan).  

  

3.2.Populasi dan Sampel 

 Teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel adalah Teknik Convenience 

Sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas  XI SMAN 2 

Kota Cimahi. Sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 3 dan XI IPA 

4. Kelas kontrol adalah kelas XI IPA 3 sedangkan kelas eksperimen adalah kelas 

XI IPA 4. Siswa pada kelas kontrol berjumlah 33 orang, sedangkan siswa pada 

kelas eksperimen berjumlah 36 orang. 

 

3.3.Instrumen Penelitian 

Penelitian ini berpedoman pada indikator yang dijabarkan oleh Dolan dan 

Grady (2010) yang sudah dijelaskan sebelumnya pada Bab II. Indikator tersebut 

kemudian disesuaikan dengan materi yang digunakan dalam penelitian, yaitu 

materi sistem pernapasan manusia. Adapun indikator tersebut dicantumkan pada 

tabel 3.2. 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Asmi Nur Azizah, 2020 

KEMAMPUAN BERNALAR SISWA MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN BERBASIS REPRESENTASI 

KONSEPTUAL DENGAN HYPERMEDIA PADA MATERI SISTEM PERNAPASAN 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

              Tabel 3. 2. Indikator dan Pemetaan Soal Penalaran pada Materi Sistem Pernapasan Manusia 

Indikator dan Pemetaan Soal Penalaran pada Materi Sistem Pernapasan Manusia 

Nomor 

Indikator 

Penalaran 

Indikator Penalaran Bentuk Soal 
Jumlah 

Soal 
Nomor Soal 

3.8.1. Menjelaskan struktur dan fungsi 

organ penyusun sistem pernapasan 

manusia. 

Drawing test 1 Bagian A 

Nomor 1 

3.8.2. Mengonstruksi diagram atau 

pemodelan yang berkaitan dengan 

proses dan mekanisme pernapasan 

manusia.   

Drawing Test 1 Bagian A 

Nomor 2 

3.8.3 Memformulasikan pernyataan 

berdasarkan bukti yang didapatkan 

yang berkaitan dengan sistem 

pernapasan manusia.  

Uraian 

argumentasi 

2 

 

 

Bagian B 

nomor 1 dan 2 

3.8.4. Menghubungkan pernyataan yang 

dikemukakan dengan pengetahuan 

sains yang ada.  

 

Uraian 

argumentasi 

2 Bagian B 

nomor 3 dan 4 

4.8.1. Menganalisis makna dari data yang 

disajikan baik berupa tabel, gambar, 

grafik atau data statistik yang 

berkaitan dengan pengaruh 

pencemaran udara terhadap kelainan 

pada struktur dan fungsi organ 

pernapasan manusia. 

 

Uraian 

argumentasi 

2 Bagian B 

nomor 5 dan 6 

4.8.2. Memberikan pernyataan berdasarkan 

permasalahan yang disajikan yang 

berkaitan dengan pengaruh 

pencemaran udara terhadap kelainan 

pada struktur dan fungsi organ 

pernapasan manusia 

Uraian 

argumentasi 

2 Bagian B 

nomor 7 dan 8 

4.8.3. Mengemukakan kesimpulan  

berdasarkan data yang berkaitan 

dengan kelainan pada struktur dan 

fungsi organ pernapasan manusia dan 

upaya pencegahannya.  

 

Uraian 

argumentasi 

2 Bagian B 

nomor 9 dan 10 

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan dua jenis 

instrumen sebagai alat ukur kemampuan bernalar siswa. Instrumen tersebut terdiri 

atas tes uraian argumentasi dan tes menggambar (drawing test). Kemudian peneliti 

menggunakan angket untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran 

berbasis representasi konseptual menggunakan Hypermedia.  
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1. Tes Uraian Argumentasi 

Tes uraian argumentasi ini berisi pernyataan disertai alasan dan bukti 

yang berkaitan dengan materi pada penelitian. Tes ini bertujuan untuk 

menjaring argumen terhadap masalah yang disajikan dan mengukur 

penalaran ilmiah siswa dalam bentuk argumen, dimana siswa juga harus 

mengungkapkan alasan dan bukti untuk mendukung klaimnya, sehingga 

melalui tes ini kemampuan penalaran dapat diidentifikasi melalui argumen 

yang diajukan siswa. Tes uraian ini digunakan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya untuk mengukur penalaran siswa yaitu oleh Furtak dkk (2010) 

serta Sutopo dan Waldrip (2014).  

Dalam mengukur kemampuan bernalar siswa menggunakan tes uraian 

argumentasi, peneliti menggunakan teknik pengelompokkan yang 

dikemukakan oleh Furtak dkk. (2010) dengan modifikasi. Kategori 

pengelompokkan tersebut tercantum pada tabel 3.3. 

 

                               Tabel 3. 3. Kategori Level Penalaran Siswa dalam Tes Uraian Argumentasi dengan modifikasi 

Kategori Level Penalaran Siswa dalam Tes Uraian Argumentasi dengan 

modifikasi  

Kategori level Deskripsi/indikator 

Deductive/inductive 

rule-base 

reasoning 

4 Pernyataan sudah mempertimbangkan data atau 

statement yang ada, jawaban dianalisis dengan 

mendalam dan  menjawab permasalahan yang 

ditanyakan dengan benar. 

 

 

Evidence based 

reasoning 

3 Pernyataan sudah mempertimbangkan data atau 

statement yang ada, jawaban dianalisis dengan 

mendalam tetapi tidak menjawab permasalahan 

yang ditanyakan dengan benar. 
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Kategori Level Deskripsi/indikator 

Data based 

reasoning 

2 Pernyataan yang diberikan hanya berdasarkan 

data yang tersedia. Pernyataan tersebut juga 

hanya sebatas permukaan saja, tidak ada jawaban 

yang dianalisis secara mendalam 

Tidak terdapat 

penalaran 

1 Pernyataan yang diberikan siswa tidak jelas, 

tidak terkait dengan masalah yang disajikan, 

tidak jelas arti atau maksud dari pernyataan yang 

diberikan. 

Tidak 

teridentifikasi 

0 Tidak terdapat pernyataan atau jawaban sama 

sekali dalam lembar jawaban. 

(Diadaptasi dari Penelitian yang Dilakukan Furtak dkk.  dengan Modifikasi.) 

Adapun contoh instrumen dari soal uraian pada materi sistem pernapasan 

adalah sebagai berikut. 

                       Tabel 3. 4. Contoh Instrumen Tes Uraian Penalaran Ilmiah 

     Contoh Instrumen Tes Uraian Penalaran Ilmiah 

No. Contoh Soal 

1 Pernapasan eksternal merupakan proses pertukaran oksigen dan 

karbondioksida antara udara dan darah dalam paru-paru. Udara yang 

mengandung banyak oksigen akan berdifusi masuk ke dalam kapiler darah dan 

diikat oleh hemoglobin. Sebaliknya, hemoglobin yang kaya akan 

karbondioksida akan melepaskan karbondioksida menuju alveolus yang 

kemudian akan dikeluarkan. Pertukaran tersebut terjadi secara difusi gas O2 dan 

CO2 antara alveolus dan kapiler darah.  

a. Mengapa pertukaran O2 dan CO2 antara alveolus dan kapiler darah terjadi 

secara difusi?  

___________________________________________________________ 

b. Apa alasan anda memberikan pernyataan demikian? 

___________________________________________________________ 

c. Bukti apa yang mendukung jawaban anda! 

___________________________________________________________ 

 

(Contoh instrumen lengkap ada pada lampiran 4) 
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2. Tes Menggambar 

 Untuk mengukur kemampuan bernalar siswa, Hmelo-Silver dkk. (2017) 

dan Reiss dan Tunnicliffe (2001) menggunakan drawing test. Siswa diminta 

untuk menggambarkan struktur dan fungsi organ pernapasan dalam suatu 

gambar pemodelan atau model mental. Teknik pengelompokkan yang akan 

digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan 

oleh Reiss dan Tunnicliffe (2001) dengan sedikit modifikasi. Level penilaian 

pada penelitian yang dilakukan oleh Reiss dan Tunnicliffe adalah level 1-7, 

artinya, terdapat 7 level kemampuan penalaran siswa dari yang terendah 

hingga level tertinggi. Adapun kisi kisi tersebut dijabarkan pada tabel 3.5 

dan instrumen tes menggambar dicantumkan dalam lampiran 4.  

 

                            Tabel 3. 5. Level kemampuan bernalar pada tes menggambar dengan modifikasi 

Level kemampuan bernalar pada tes menggambar dengan modifikasi  

Tingkat level Deskripsi 

Level 1 Organ sistem pernapasan tidak direpresentasikan 

Level 2 Terdapat satu atau beberapa organ tetapi diletakkan atau digambarkan 

dalam posisi yang salah atau acak. 

Level 3 Terdapat satu atau beberapa organ dalam dan sudah diletakkan atau 

digambarkan dalam posisi yang tepat. 

Level 4 Terdapat dua atau banyak organ dalam, digambarkan dalam posisi yang 

tepat tetapi tidak ada hubungan diantara organ organ tersebut. 

Level 5 Terdapat banyak organ dalam, digambarkan dengan posisi yang tepat dan 

terdapat hubungan antara organ organ tersebut sehingga membentuk 

sistem pernapasan, tetapi belum menunjukkan fungsi dari masing masing 

organ.  

Level 6 Terdapat banyak organ dalam, digambarkan dengan posisi yang tepat dan 

terdapat hubungan antara organ organ tersebut sehingga membentuk 

sistem pernapasan. Sudah menunjukkan fungsi dari masing masing organ 

tetapi belum ada keterkaitan fungsi antar organ satu dengan organ 

lainnya. 
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Tingkat level Deskripsi 

Level 7 Terdapat banyak organ dalam, digambarkan dengan posisi yang tepat dan 

terdapat hubungan antara organ organ tersebut sehingga membentuk 

sistem pernapasan. Sudah menunjukkan fungsi dari masing masing dan 

terdapat keterkaitan fungsi antar organ satu dengan organ lainnya. 

(Diadaptasi dari penelitian yang dilakukan Reiss dan Tunniclife dengan 

modifikasi) 

Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen tes menggambar dan 

tes uraian dikonsultasikan (judgement) kepada Dosen Ahli. Selanjutnya soal 

soal tersebut diuji coba dan dilakukan analisis menggunakan Software Anates 

versi 4. Setelah dianalisis, dapat diketahui bahwa instrumen tersebut memiliki 

nilai simpangan baku sebesar 6,20. Instrumen tersebut juga memiliki nilai 

korelasi sebesar 0,78 dan reliabilitas sebesar 0,88. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa instrumen tersebut reliabel dengan kriteria sangat tinggi (Surapranata, 

2005).  

3. Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa digunakan untuk mengungkapkan tanggapan siswa 

terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis representasi konseptual 

menggunakan Hypermedia. Bentuk angket respon siswa berupa pernyataan 

dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. Dalam mengisi angket ini, siswa memberikan tanda ceklis (√) pada 

kolom yang sesuai dengan jawaban mereka. Berikut contoh instrumen angket 

respons siswa yang digunakan.  
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                   Tabel 3. 6. Contoh In strumen Angket Respon Siswa 

Contoh Instrumen Angket Respon Siswa  

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Mata pelajaran Biologi lebih menyenangkan jika 

menggunakan media digital. 

    

2. Saya senang ketika belajar menggunakan 

Hypermedia yang berisi video, gambar, game dan 

aplikasi pembelajaran biologi.  

    

3. Saya merasa terbantu ketika belajar 

menggunakan Hypermedia yang berisi video, 

gambar, game dan aplikasi pembelajaran biologi. 

    

4. Saya lebih memahami materi ketika guru 

menggunakan Hypermedia yang berisi video, 

gambar, game dan aplikasi pembelajaran biologi 

dibandingkan dengan pembelajaran tanpa 

menggunakan media digital. 

    

5.  Saya tidak suka menggunakan Hypermedia.      

(Instrumen lengkap ada pada lampiran 11) 

3.4.Prosedur Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti menempuh beberapa tahapan-

tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

Tahap persiapan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Studi literatur dan Pengumpulan Informasi 

Peneliti melakukan studi literatur, membaca berbagai artikel 

yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis representasi 

konseptual, penalaran siswa dan penelitian penelitian sebelumnya 

yang berkaitan dengan penalaran siswa.  
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b. Proposal Penelitian dan Seminar Proposal 

Peneliti menyusun proposal penelitian dan melakukan seminar 

proposal. Hasil dari seminar proposal digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi peneliti dan Dosen Ahli untuk mengambil 

tindakkan selanjutnya jika ada tambahan atau koreksi dari penguji.  

c. Penyusunan Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penelitian 

Peneliti menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri atas 

RPP kelas kontrol dan eksperimen, hypermedia, media pembelajaran 

5M dan LKS yang digunakan. Berbekal informasi dari berbagai 

artikel penelitian yang berkaitan dengan penggunakan Hypermedia 

serta contoh-contoh Hypermedia yang sudah dibuat oleh peneliti 

lainnya, maka peneliti membuat Hypermedia sendiri dengan topik 

Sistem Pernapasan. Hypermedia yang telah dibuat oleh peneliti 

kemudian dikonsultasikan pada Dosen Ahli, sehingga peneliti bisa 

mengantisipasi jika masih ada kekurangan dalam Hypermedia 

tersebut.  

Peneliti kemudian menyusun instrumen penelitian yang terdiri 

atas tes uraian argumentasi dan tes menggambar. Instrumen yang 

sudah disusun diserahkan kepada kepada Dosen Pembimbing 1 dan 

Dosen Pembimbing 2 untuk dilakukan judgement. Peneliti dan 

Dosen melakukan diskusi dan melakukan revisi terhadap soal-soal 

yang kurang baik. Setelah instrumen selesai direvisi dan dilakukan 

judgement kembali, maka instrumen diperbanyak untuk dilakukan 

uji coba instrumen. 

d. Perizinan Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan observasi ke sekolah yang akan dijadikan 

lokasi penelitian. Peneliti melakukan diskusi dengan guru di sekolah 

untuk mengetahui bagaimana kondisi siswa. Selanjutnya peneliti 

dengan bantuan pihak sekolah menentukan kelas yang akan dipilih 

menjadi sampel penelitian.  



44 
 

Asmi Nur Azizah, 2020 

KEMAMPUAN BERNALAR SISWA MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN BERBASIS REPRESENTASI 

KONSEPTUAL DENGAN HYPERMEDIA PADA MATERI SISTEM PERNAPASAN 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

e. Uji Coba Instrumen Penelitian 

Peneliti melakukan uji coba instrumen yang terdiri atas soal tes 

uraian argumentasi dan tes menggambar. Uji coba dilakukan di kelas 

XII IPA 2 SMA Negeri 2 Cimahi yang berjumlah 36 orang siswa. 

Jawaban-jawaban siswa kemudian diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan bantuan software ANATES. Soal-soal yang masih 

kurang baik kemudian didiskusikan dan dilakukan revisi kembali 

bersama sama dengan Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 

2. Soal yang sudah baik kualitasnya kemudian disusun dan 

diperbanyak untuk digunakan pada penelitian.  

 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama dua minggu yang terdiri 

atas empat kali pertemuan tatap muka. Pertemuan pertama dilakukan pre-

test pada kelas kontrol dan eksperimen untuk mengetahui kondisi awal 

kemampuan bernalar siswa. Pertemuan kedua dan ketiga dilakukan 

pembelajaran. Kelas eksperimen dilakukan pembelajaran berbasis 

representasi konseptual menggunakan Hypermedia, sedangkan kelas 

kontrol menggunakan pembelajaran non-representasi konseptual, yaitu 

5M yang biasa diterapkan di sekolah. Pembelajaran 5M merupakan 

pembelajaran yang terdiri atas kegiatan mengamati, menanya, 

mengumpulkan data, mengasosiasi data, serta mengkomunikasi (Rosita & 

Wardani, 2014). Dalam pembelajaran 5M siswa dituntut untuk 

berpartisipasi aktif di dalam kelas. Kemudian guru juga memberikan  

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa 

(Rosita & Wardani, 2014). Selama dua pertemuan, dilakukan 

pembelajaran materi sistem pernapasan yang terdiri atas struktur dan 

fungsi organ pernapasan manusia, mekanisme pernapasan dan penyakit-

penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. Pada pertemuan 
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keempat, dilakukan post-test untuk mengetahui kemampuan akhir siswa 

pada kelas kontrol dan eksperimen setelah dilaksanakannya 

pembelajaran. RPP untuk kelas kontrol dan eksperimen dapat dilihat pada 

lampiran 1 dan 2.  

 

3. Tahap Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dari pre test dan post test siswa dianalisis 

menggunakan dua teknik. Dalam menganalisis soal uraian, peneliti 

menggunakan teknik  analisis argumentasi Toulmin yang sebelumnya 

memang sudah digunakan oleh Furtak dkk. (2010) serta Sutopo dan 

Waldrip (2014). Furtak dkk. (2010) serta Sutopo dan Waldrip (2014) 

mengelompokkan kemampuan bernalar siswa menjadi 4 level yang telah 

dijelaskan sebelumnya pada tabel 3.3. Kemudian untuk soal menggambar 

peneliti menggunakan teknik penilaian dari penelitian yang sudah 

dilakukan oleh  Reiss dan Tunnicliffe (2001). Reiss dan Tunnicliffe 

(2001) mengelompokkan kemampuan bernalar siswa menjadi 7 level 

yang telah dijelaskan sebelumnya pada tabel 3.5. Data kemudian diuji 

dengan menggunakan uji beda rata rata untuk data berpasangan dan uji 

beda rata-rata untuk data tidak berpasangan. Sebelum dilakukan uji beda 

rata-rata, peneliti melakukan uji normalitas dan homogenitas sebagai uji 

prasyarat. Karena data tidak berdistribusi normal maka peneliti 

menggunakan Uji Mann-Whitney dan Uji Wilcoxon sebagai uji beda rata-

rata. Pengujian data dibantu dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25. 

 

4. Tahap Akhir Penelitian 

Dalam tahap ini peneliti menuliskan laporan hasil penelitian dalam 

bentuk skripsi.  Penulisan skripsi ini disesuaikan dengan prosedur 

penulisan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Penulisan Karya Ilmiah 

UPI 2018.  
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3.5. Analisis Data  

Dalam menganalisis tes menggambar, peneliti mengelompokkan kemampuan 

bernalar siswa menjadi 7 level sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Reiss dan 

Tunnicliffe (2001) dalam penelitannya. Level terendah berada pada level 1 

sedangkan level tertinggi berada pada level 7.  Adapun skema pengelompokkan 

secara detail terdapat pada Lampiran 5.  

Sementara itu, dalam menganalisis tes uraian  peneliti mengelompokkan 

kemampuan bernalar siswa menjadi 4 level berdasarkan kerangka argumentasi 

Toulmin.  Level terendah ada pada level  0 sedangkan level tertinggi pada level 4.  

Adapun skala pengelompokkan secara detail terdapat pada Lampiran 5. Data yang 

sudah  didapatkan kemudian dibuat grafik batang untuk mengetahui perbedaan 

kemampuan siswa sebelum dan sesudah dilakukannya pembelajaran.  

Pengolahan data statistik dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 

25. Tujuan pengolahan data statistik ini adalah untuk melihat seberapa besar 

pengaruh pembelajaran sistem berbasis representasi konseptual terhadap penalaran 

siswa jika dibandingkan dengan pembelajaran 5M yang biasa dilakukan dikelas.  

Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji beda rata-rata, 

diantaranya adalah Uji T Paired Test jika data penelitian berdistribusi normal atau 

uji Wilcoxon jika data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, peneliti harus 

melaksanakan uji normalitas sebagai uji prasyarat.  

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya dilakukan 

untuk mengukur data berskala ordinal, interval atau rasio. Untuk 

mengetahui distribusi dari data tersebut, peneliti melakukan  Uji  

Kolmogorov-smirnov dan Uji Shapiro-Wilk dengan taraf signifikansi 0,05. 

Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar 

dari 5% atau 0,05, sedangkan jika data memiliki nilai signifikansi dibawah 

5% atau 0,05 maka data tidak berdistribusi normal (Saputra, 2016).  
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2. Uji Beda Rata-rata 

Uji beda rata-rata bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan yang berarti atau tidak pada hasil penelitian. Data pretest kelas 

kontrol dan eksperimen perlu diuji untuk mengetahui apakah hasil pretest 

kedua kelas berbeda nyata ataukah tidak. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa pada kedua kelas sebelum 

dilakukannya perlakuan. Peneliti melakukan uji Mann-Whitney 

dikarenakan data tidak berdistribusi normal.  

Kemudian, data pretest dan post test juga harus diuji perbedaannya. Hal 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan setelah 

dilakukannya perlakuan. Peneliti menggunakan uji Wilcoxon karena data 

tidak berdistribusi normal.  

Pengambilan keputusan dalam uji beda rata-rata ini adalah jika nilai 

signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka rata-rata dua kelompok 

tersebut berbeda signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar 

dari 5% atau 0,05, maka rata-rata dua kelompok tersebut tidak berbeda 

signifikan (Saputra, 2016). 
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3.6. Alur Penelitian 

 

 

 

    

 

Gambar 3. 1. Alur Penelitian 
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