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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Definisi Operasional 

Penelitian ini memiliki beberapa definisi operasional, yaitu : 

1. Keterampilan komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keterampilan mengkomunikasikan ide pada saat diskusi melalui aplikasi 

Google Classroom dan melalui aplikasi WhatsApp mengenai masalah 

lingkungan yang akan dibahas dalam sebuah poster, antusiasme berupa 

respon siswa pada saat diberikan tugas melalui aplikasi Google 

Classroom dan melalui aplikasi WhatsApp, keterampilan komunikasi 

non - verbal atau gerak tubuh pada saat siswa menjelaskan mengenai 

poster yang sudah dibuat, keterampilan memotivasi pada saat poster 

dikampanyekan melalui media sosial, keterampilan menyajikan 

informasi dalam bentuk poster, keterampilan dalam membuat format 

poster agar tertarik untuk dibaca, keterampilan mencari literature 

mengenai permasalahan lingkungan dari sumber yang tepat, 

keterampilan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kedisiplinan dalam pengumpulan tugas, keterampilan berkomunikasi di 

media sosial melalui interaksi komentar poster, serta keterampilan 

berkomunikasi dilingkungan teman kelas siswa melalui interaksi di 

unggahan poster media sosial. Keterampilan komunikasi akan diukur 

menggunakan lembar observasi (rating - scale) berupa rubrik yang 

diadaptasi dari K – 12 Public Education. 

2. Aplikasi Google Classroom dalam penelitian akan dimanfaatkan untuk 

pembelajaran online dengan metode Project Base Learning, fitur yang 

dimanfaatkan dari aplikasi Google Classroom yaitu fitur untuk 

berdiskusi siswa dengan guru dan siswa dengan siswa, fitur untuk 

pemberian dan pengumpulan tugas, serta fitur pengerjaan test berupa soal 

penguasaan konsep. Melalui aplikasi google classroom, siswa akan 

berdiskusi sesuai kelompok dan dengan guru mengenai masalah yang 

akan diangkat untuk dijadikan sebuah poster. Setelah tugas dikerjakan 
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oleh siswa, tugas akan dikumpulkan melalui fitur yang tersedia di 

aplikasi Google Classroom, guru akan menilai tugas siswa dan 

memberikan evaluasi berupa tes penguasaan konsep dengan memberikan 

link dari layanan Google Form diakhir pembelajaran. 

3. Aplikasi WhatsApp dalam penelitian ini akan dimanfaatkan untuk 

pembelajaran online dengan metode Project Base Learning, melalui fitur 

chat yang terdapat diaplikasi whatsapp akan dimanfaatkan untuk 

berdiskusi siswa dengan guru dan siswa dengan siswa, untuk pemberian 

dan pengumpulan tugas, serta fitur pengerjaan tes berupa soal 

penguasaan konsep dengan memberikan link dari layanan Google Form. 

4. Keterampilan penguasaan konsep yang dimaksud dalam penelitian ini 

merupakan kemampuan menguasai materi kerusakan lingkungan 

berdasarkan tingkat kognitif taksonomi bloom dari C1 sampai C4. 

Kemampuan penguasaan konsep akan diukur menggunakan tes multiple 

choice (a sampai e) melalui Google Form. 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini, termasuk ke dalam jenis penelitian kuasi eksperimen. 

Menurut Siyoto & Sodik (2015), penelitian kuasi eksperimen menggunakan 

seluruh subjek dalam kelompok belajar (intact group) untuk diberi perlakuan 

(treatment), bukan menggunakan subject yang diambil secara acak. Desain 

penelitian yaitu Static – Group Comparison Design menurut Freinkel Dan 

Wallen (2019). Tabel desain penelitian yang digunakan sebagai berikut :  

Gambar 3.1 Desain Penelitian Static – Group Comparison Design 

                                               X                        

Keterangan : 

Garis putus – putus menunjukan bahwa kedua kelompok yang akan 

dibandingkan sudah terbentuk. Huruf O dalam desain menunjukan terdapat 

kedua kelompok mendapatkan perlakuan berbeda. X merupakan treatment. 

Huruf O ditempatkan sejajar vertical menunjukan bahwa pengamatan atau 
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pengukuran dari kedua kelompok dilakukan pada waktu yang bersamaan 

(Freinkel Dan Wallen, 2015). 

Penelitian ini terdiri dari kelas Google Classroom dan kelas WhatsApp. 

Partisipan melibatkan dua kelas, satu kelas WhatsApp dan satu kelas Google 

Classroom. Pada kelas WhatsApp siswa akan melakukan pembelajaran daring 

berbantuan aplikasi WhatsApp. Kemudian pada kelas Google Classroom siswa 

akan belajar dengan bantuan  aplikasi Google Classroom. Setiap kelas akan 

diberikan tes berupa multiple choice mengenai permasalahan lingkungan di 

awal pembelajaran sebagai pretest dan di akhir pembelajaran sebagai posttest 

dengan soal yang sama. Selama pembelajaran daring berlangsung, siswa akan 

diteliti keterampilan komunikasi abad – 21 menggunakan lembar observasi 

berupa rubrik yang diadaptasi dari K-12 Public Education. 

3.3 Partisipan 

Penelitian ini dilaksanakan secara daring melalui bantuan aplikasi 

Google Classroom dan aplikasi WhatsApp pada semester genap tahun ajaran 

2019-2020. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 7 April – 12 April 2020. 

Partisipan pada penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 1 (sebagai kelas 

Google Classroom) dan X MIPA 4 (sebagai kelas WhatsApp) di SMAN 11 

Bandung. Alasan peneliti memilih SMAN 11 Bandung karena sekolah 

mendukung pemanfaatan Smartphone untuk kegiatan memanfaatkan teknologi 

sebagai sarana dalam kemajuan belajar, sehingga memudahkan peneliti dalam 

melakukan penelitian. 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Pra Pelaksanaan 

Tahap pra pelaksanaan akan menyiapkan instrumen berupa tes 

multiple choice dengan tingkat kognitif satu sampai empat berdasarkan 

taksonomi bloom mengenai materi lingkungan dan instrument rubrik 

keterampilan komunikasi abad 21. Apabila ketika judgemen instrumen 

penguasaan konsep harus direvisi, maka akan di revisi terlebih dahulu, 

ketika instrument sudah disetujui dosen maka instrumen kemampuan 

penguasaan konsep akan di uji coba kepada siswa SMA yang telah 
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belajar mengenai lingkungan. Kemudian jawaban dari siswa mengenai 

penguasaan konsep akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas, dari hasil 

uji validitas dan reliabilitas, akan dilakukan revisi apabila terdapat soal 

yang kurang valid. 

Pada tahap pra pelaksanaan juga siswa akan melakukan 

pembiasaan penggunaan aplikasi pembelajaran yang akan diteliti pada 

materi ekosistem. rencana pembelajaran untuk pembiasaan disesuaikan 

dengan rencana pembelajaran penelitian. Setelah instrumen kemampuan 

penguasaan konsep dan instrumen keterampilan komunikasi abad – 21 

telah siap untuk dilakukan penelitian, akan dilanjutkan dengan 

persetujuan sekolah sampai menentukan sampel penelitian. 

3.4.2 Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan di minggu 

pertama penelitian yang dimulai dari guru memeriksa kehadiran siswa 

melalui aplikasi Google Classroom untuk kelas Google Classroom 

dengan cara mengirim komentar berupa hadir di postingan kehadiran. 

Untuk kelas WhatsApp guru memeriksa kehadiran peserta didik melalui 

fitur chat grup WhatsApp dengan cara menyalin pesan guru dan 

menuliskan nama siswanya sendiri untuk kehadiran. Setelah semua 

siswa sudah mengisi kehadiran yang artinya siswa siap untuk mengikuti 

pembelajaran secara daring, siswa akan melakukan tes pengetahuan 

awal atau pretest melalui layanan Google Form mengenai 

permasalahan lingkungan. Link untuk pengerjaan pretest dibagikan 

melalui fitur forum yang tersedia dalam aplikasi Google Classroom 

untuk kelas Google Classroom. Untuk kelas WhatsApp, link untuk 

pengerjaan pretest dibagikan melalui fitur chat grup WhatsApp. Batas 

waktu pengerjaan pretest yaitu 100 menit. 

Setelah mengerjakan pretest, guru membagikan tugas poster yang 

dibagikan dalam bentuk dokumen Microsoft Word melalui aplikasi 

Google Classroom untuk kelas Google Classroom, dan tugas dibagikan 

melalui WhatsApp untuk kelas WhatsApp. Siswa kelas Google 
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Classroom melihat tugas melalui fitur penugasan yang tersedia dalam 

aplikasi Google Classroom, sedangkan siswa kelas WhatsApp melihat 

tugas melalui fitur chat yang tersedia di aplikasi WhatsApp. Isi dari 

dokumen penugasan poster berupa pertanyaan mengenai penyebab 

kerusakan lingkungan, dampak dari kerusakan lingkungan dan cara 

menanggulangi kerusakan lingkungan yang harus di bahas di dalam 

poster. 

Setelah dokumen penugasan dilihat oleh siswa, siswa akan 

melakukan diskusi kelompok melalui fitur forum yang tersedia di dalam 

aplikasi Google Classroom. Siswa kelas WhatsApp akan berdiskusi 

kelompok melalui fitur chat grup WhatsApp. Segala bentuk kegiatan 

diskusi siswa melalui Google Classroom maupun aplikasi WhatsApp 

merupakan salah satu data catatan rekaman keterampilan komunikasi 

abad – 21. Pembagian kelompok siswa kelas Google Classroom dan 

siswa kelas WhatsApp dilakukan pada saat pembiasaan aplikasi 

sebelum penelitian dilakukan. 

Setelah diskusi selesai dan ditemukan masalah lingkungan  yang 

dibahas dalam poster, siswa kelas Google Classroom dan siswa kelas 

WhatsApp mengerjakan tugas poster yang diberikan batas waktu 

pengumpulan tugas selama tujuh hari. Siswa kelas Google Classroom 

mengumpulkan tugas melalui fitur penugasan yang tersedia di aplikasi 

Google Classroom, sedangkan siswa kelas WhatsApp mengumpulkan 

tugas melalui fitur personal chat aplikasi WhatsApp. 

Tugas poster yang dikerjakan oleh siswa merupakan tugas 

individu. Tugas yang dikumpulkan siswa adalah poster mengenai 

permasalahan lingkungan, screenshot unggahan poster di akun pribadi 

media sosial siswa, serta sumber atau artikel mengenai isi bahasan 

poster. Poster yang sudah dibuat dan sudah dikerjakan, di presentasikan 

dalam bentuk video secara perorangan dan dikumpulkan melalui 

aplikasi Google Drive. 
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Selanjutnya kegiatan yang dilakukan di minggu kedua, siswa 

melakukan diskusi mengenai permasalahan lingkungan sesuai dengan 

yang dibahas dalam poster. Setelah melakukan diskusi permasalahan 

lingkungan, siswa melakukan tes pengetahuan akhir atau posttest 

melalui layanan Google Form. link soal posttest dibagikan oleh guru 

melalui fitur forum aplikasi google classroom untuk kelas Google 

Classroom. Untuk kelas whatsapp, link soal posttest akan dibagikan 

melalui fitur chat grup WhatsApp. Data keterampilan komunikasi 

berupa catatan rekaman aktivitas siswa. Data kemampuan penguasaan 

konsep berupa data kuantitatif dari soal Multiple Choice mengenai 

permasalahan lingkungan. 

3.4.3 Pasca Pelaksanaan 

Pada tahap pasca pelaksanaan, dilakukan skoring data dari rubrik 

penilaian satu sampai empat berjumlah 10 indikator keterampilan 

komunikasi abad – 21. Penentuan skor data yang dilakukan oleh peneliti 

mengikuti rujukan dari Arikunto adalah sebagai berikut : 

skor yang didapat

4
𝑥 10 

 Penentuan skor pada instrumen soal pilihan ganda dalam 

penelitian ini dibantu oleh layanan Google Form yang telah di atur Setiap 

soal yang benar akan mempunyai poin 2,5 sehingga perolehan maksimal 

dalam isntrumen ini 100, karena soal berjumlah 40. 

Setelah dilakukan teknik skoring, akan dilakukan pemasukan atau 

input data hasil penelitian berupa data keterampilan komunikasi abad – 

21 dan data penguasaan konsep. Data akan di uji statistika untuk 

membahas hasil. Setelah data di olah, hasil akan disimpulkan mengenai 

perbedaan pembelajaran daring berbantuan aplikasi Google Classroom 

dengan aplikasi WhatsApp. 
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Gambar 3. 1. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Intrumen yang digunakan berupa soal kemampuan kognitif multiple 

choice dan rubrik yang mengacu kepada keterampilan komunikasi abad 21. 

Tes yang dilakukan dalam penelitian ini sebanyak dua kali, yaitu pada minggu 

pertama pembelajaran (Pretest) dan pada minggu terakhir pembelajaran 

(Posttest). Tes akan dilaksanakan secara online melalui Google form yang 

kemudian link nya akan dibagikan oleh guru melalui aplikasi Google 

Classroom dan WhatsApp. 

3.5.1 Instrumen Rubrik Kinerja Keterampilan Komunikasi  

Rubrik penilaian yang digunakan merupakan hasil adaptasi dari 

indikator yang dikembangkan K-12 Public Education (2015). Rubrik 

ini terdiri dari rubrik keterampilan komunikasi abad 21. Rubrik yang 

digunakan berjenis skala (rating scale) 1-4 yang menunjukan gradiasi 

paling rendah hingga tinggi. Hasil penilaian rubrik ini menjadi acuan 

pemberian umpan balik selama proses pembelajaran. Rubrik 

keterampilan komunikasi abad 21 digunakan untuk menilai aktivitas 

siswa ketika diberikan tantangan untuk membuat poster mengenai 

masalah lingkungan.  

Kompetensi dasar : merumuskan gagasan pemecahan masalah 

perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. 

Tabel 3.2 Kisi – Kisi Keterampilan Komunikasi Abad 21 

Indikator Keterampilan 

Komunikasi 

Sub Indikator Skor  

Mengartikulasikan pemikiran 

dan ide secara efektif 

menggunakan lisan, tulisan 

dan keterampilan komunikasi 

non verbal dalam berbagai 

bentuk dan konteks. 

 

Mengkomunikasikan 

ide 

1-4 

Antusiasme terhadap 

tugas poster 

1-4 

Komunikasi non 

verbal (gerak tubuh) 

1-4 

Menggunakan komunikasi 

untuk berbagai tujuan  (untuk 

menginformasikan, 

mengintruksikan, memotivasi 

dan membujuk) 

Format unggahan 

poster di media sosial 

1-4 

Format poster 1-4 

Sumber literasi 1-4 
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Memanfaatkan banyak media 

dan teknologi, dan mengetahui 

cara menilai dampaknya. 

 

Pengumpulan tugas 1-4 

Berkomunikasi secara efektif 

dilingkungan yang beragam. 

Lingkungan media 

sosial  

1-4 

Lingkungan teman 

sekelas 

1-4 

 

3.5.2 Instrumen Soal Penguasaan Konsep 

Kisi – kisi keterampilan  ini mengacu kepada kemampuan tingkat 

kognitif berdasarkan taksonomi Bloom mengenai pencemaran 

lingkungan. 

Kompetensi dasar : menganalisisi data perubahan lingkungan, 

penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. 

Table 3.3. Kisi – Kisi Soal Tes Penguasaan Konsep 

No. Indikator 

Jenjang kognitif & 

Nomor Soal jumlah 

C1 C2 C3 C4 

1. Menyebutkan pengertian 

pencemaran lingkungan 

1     

2. Menyebutkan penyebab 

pencemaran lingkungan 

 

2 3,4,

5 

   

3. Memasangkan hubungan 

antara penyebab dengan 

dampak dari pencemaran 

lingkungan. 

 6    

4. Membedakan penyebab 

polusi 

7,8 9    

5. Menunjukan aktivitas 

manusia yang menyebabkan 

polusi 

11 10    
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6. Memahami teknologi yang 

menyebabkan pencemaran 

lingkungan 

 12,1

3 

   

7. Menganalisis cara 

menanggulangi polusi 

terhadap lingkungan 

 14,1

6 

15   

8. Memberikan contoh 

mengenai dampak polusi 

terhadap hewan dan 

tumbuhan sekitar 

 17    

9. Mengetahui pelestarian ex 

situ 

18     

10. Memahami dampak dari 

permasalahan jaring – jaring 

makanan 

 19     

11. Memahami etika manusia 

terhadap lingkungan 

 20    

12. Menganalisis kondisi yang 

terjadi pada lingkungan 

   21  

13. Menelaah dampak dari 

kerusakan lingkungan 

   22  

14. Menganalisis penyakit yang 

disebabkan oleh kebakaran 

hutan 

   23  

15. Menganalisis warna pH    24  

16. Menganalisis dampak positif 

dan negatif dari zat kimia 

terhadap makhluk hidup 

  26 25  

17. Menganalisis bahan yang 

terkandung di hujan asam 

  27   

18. Menganalisis dampak dari 

kerusakan lingkungan 

terhadap jaring – jaring 

makanan pada ekosistem 

tundra 

   28  

19. Menerapkan penanggulangan 

terhadap polutan plastic 

  29   
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20. Menganalisis penyu yang 

habitatnya terkena polutan 

plastic 

   30  

21. Menganalisis data 

pencemaran udara 

   31  

22. Menganalisis dampak 

pencemaran air terhadap 

kehidupan 

   32  

23. Menganalisis data 

pencemaran lingkungan 

terhadap kehidupan 

   33  

24. Menerapkan bahaya gas 

kendaraan terhadap manusia 

  34   

25. Menganalisis narasi 

mengenai kerusakan lahan 

pertanian 

   35  

26. Penerapan polusi dalam 

kehidupan 

 37 36   

27. Menerapkan kelestarian hutan   38   

28. Menganalisis dampak dari 

penggunaan teknologi bagi 

lingkungan 

  39   

29. Menganalisis kegiatan 

pengembangan dari 

perubahan fungsi lahan 

   40  
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3.6 Analisis Pokok Uji Butir Soal 

Data dianalisis menggunakan aplikasi ANATES, yaitu berupa instrumen 

kemampuan kognitif mengenai permasalahan lingkungan yang telah di uji coba 

kepada siswa kelas XI SMAN 12 Bandung yang berjumlah 33 siswa. Instrumen yang 

telah di uji coba berjumlah 40 soal bentuk multiple choice (a sampai e). 

Berdasarkan perolehan data dari uji coba instrumen kemampuan kognitif yang 

telah diberikan kepada responden, kemudian dilakukan pengujian terhadap 

instrumen untuk mengukur tingkat kebaikan instrumen maka dapat dilakukan 

analisis validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukan sejauh mana relevansi 

pertanyaan terhadap apa yang dinyatakan atau apa yang ingin diukur dalam 

penelitian. 

Adapun hasil analisis uji instrument mengenai validitas tiap butir soal seperti 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Analisis Pokok Uji Butir Soal 

Uji Validitas Uji Reliabilitas Indeks Kesukaran Daya Pembeda 

Signifikan 0,72 (Tinggi) Sangat Mudah (2 

Soal) 

Mudah (6 Soal) 

Sedang (24 Soal) 

Sukar (2 Soal) 

Sangat Sukar (6 Soal) 

 

Cukup 
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3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan analisis dari suatu instrumen penelitian untuk 

mengetahui layak atau tidak layak dijadikan sebagai alat ukur penelitian. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat – tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2013). 

Tabel 3.5 Klasifikasi Nilai Validitas Butir 

Nilai Validitas 

0,80 < rxy < 1,00 Sangat tinggi (sangat baik) 

0,60 < rxy < 0,80 Tinggi (baik) 

0,40 < rxy < 0,60 Sedang (cukup) 

0,20 < rxy < 0,40 Rendah (kurang) 

0,00 < rxy < 0,20 Sangat rendah 

rxy , 0,00 Tidak Valid 

Sumber : Arikunto (2013) 

Berdasarkan klasifikasi koefisien validitas pada tabel 3.3 dapat 

disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini diinterpretasikan sebagai soal 

yang mempunyai validitas rata – rata signifikan. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas instrumen penelitian ini menggunakan bantuan 

software ANATES. Adapun nilai koefesien dari reliabilitas ini dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.6 Klasifikasi Nilai Reliabilitas Butir Soal 

No. Rentang Keterangan 

1 r11 < 0,20 Sangat Rendah 

2 0,20 < r11 < 0,40 Rendah 

3 0,40 < r11 < 0,70 Sedang 

4 0,70 < r11 < 0,90 Tinggi 

5 0,90 < r11 < 1,00 Sangat Tinggi 
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Sumber : Suherman (2003) 

Reliabilitas berhubungan dengan kepercayaan terhadap tes yang telah 

dilaksanakan. Hasil Uji coba reliabilitas instrumen yang diberikan kepada 

siswa kelas XI MIPA 3 di SMAN 12 Bandung. 

Koefesien reliabilitas hasil uji coba instrumen menyatakan bahwa soal 

yang dibuat koefisien reabilitasnya 0,72 berdasarkan klasifikasi koefisien 

reliabilitas pada tabel 3.4 bahwa reliabilitas tes termasuk tinggi. 

3.6.3 Indeks Kesukaran 

Indeks kesukaran soal adalah pernyataan tentang seberapa mudah atau 

seberapa sukar butir tes itu bagi variabel yang akan diteliti (siswa). Uji tingkat 

kesukaran menggunakan bantuan software anates, adapun klasifikasi indeks 

kesukaran yang sering digunakan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.7 Indeks Tingkat Kesukaran 

No. Rentang Keterangan 

1 0,00 – 0,30 Sukar 

2 0,31 – 0,70 Sedang 

3 0,71 – 1,00 Mudah 

Sumber : Sudjana (2013) 

Analisis indeks kesukaran tiap butir soal dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kesukaran dari masing – masing soal tersebut, apakah termasuk 

kategori mudah, sedang atau sukar. Dari perhitungan data hasil uji coba yang 

telah dilakukan dengan menggunakan software anates, diperoleh indeks 

kesukaran berdasarkan tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa terdapat kualitas 

soal sangat mudah, mudah, sedang, sukar dan sangat sukar. Adapun nomor 

butir soal yang termasuk klasifikasi sangat mudah adalah nomor 13 dan 33. 

Butir soal yang termasuk klasifikasi mudah adalah nomor 9,15,19,27,30 dan 

38. Butir soal yang termasuk klasifikasi sedang adalah nomor 

1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,14,17,18,20,26,29,31,32,34,35,36,37,39 dan 40. Butir 
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soal yang termasuk klasifikasi sukar adalah nomor 23 dan 28. Klasifikasi 

yang terakhir adalah sangat sukar, yaitu nomor 3,16,21,22,24 dan 25. 

3.6.4 Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan butir soal untuk membedakan antara 

siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. 

Uji daya pembeda menggunakan bantuan software ANATES, adapun 

klasifikasi interpretasi daya pembeda dapat dilihat pada tabel di bawah :  

Tabel 3.8 Klasifikasi Daya Pembeda 

No. Rentang Keterangan 

1 DP < 0,00 Sangat Jelek 

2 0,00 < DP < 0,20 Jelek 

3 0,20 < DP < 0,40 Cukup 

4 0,40 < DP < 0,70 Baik 

5 0,70 < DP < 1,00 Sangat Baik 

     Sumber : Suherman (2004) 

Dari hasil perhitungan, diperoleh daya pembeda sebagaimana tampak 

pada tabel 3.2. Berdasarkan klasifikasi daya pembeda no 1 sampai 40 

kriterianya cukup. 
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4.7 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kuantitatif, maka 

rancangan analisis data menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Data 

yang diperoleh dihasilkan dari kelas Google Classroom dan kelas WhatsApp 

berupa data keterampilan komunikasi abad 21 menggunakan rubrik, yang di 

adaptasi dari K-12 Public Education. Perlakuan yang akan diuji berupa 

pembelajaran daring berbantuan aplikasi Google Classroom dan aplikasi 

WhatsApp. 

Data dari kedua kelas di analisis menggunakan uji statistika dengan 

bantuan Software SPSS. Data keterampilan komunikasi yang berdistribusi 

normal dan homogen di uji statistika menggunakan uji T untuk mengetahui 

perbedaan rata – rata dari kelas Google Classroom dan kelas WhatsApp. Data 

kemampuan penguasaan konsep dianalisis menggunakan uji statistika Non - 

Parametrik Mann – Whitney, karena setelah dilakukan uji Normalitas Shapiro 

- Wilk dan Uji Homogenitas Levene Statistic data penguasaan konsep tidak 

berdistribusi normal dan tidak homogen. 

Hipotesis statistika keterampilan komunikasi adalah sebagai berikut : 

- Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0.05 maka terdapat perbedaan siswa yang 

belajar menggunakan aplikasi Google Classroom dengan siswa yang 

belajar menggunakan aplikasi WhatsApp, sehingga dapat dikatakan 

terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi melalui 

pembelajaran daring berbantu aplikasi Google Classroom dan aplikasi 

WhatsApp. 

- Jika nilai Sig (2-tailed) > 0.05 maka tidak terdapat perbedaan siswa 

yang belajar menggunakan aplikasi Google Classroom dengan siswa 

yang belajar menggunakan aplikasi WhatsApp, sehingga dapat 

dikatakan tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi melalui 

pembelajaran daring berbantu aplikasi Google Classroom dan aplikasi 

WhatsApp. 
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Adapun hipotesis kemampuan penguasaan konsep berupa pretest kelas 

Google Classroom dengan pretest kelas WhatsApp dan posttest kelas Google 

Classroom  dengan posttest kelas WhatsApp adalah sebagai berikut : 

- Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0.05 maka Ho ditolak dan H1  diterima 

sehingga didapat kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kemampuan 

penguasaan konsep melalui pembelajaran daring berbantu aplikasi 

Google Classroom dengan pembelajaran daring melalui aplikasi 

WhatsApp. 

- Jika nilai Sig (2-tailed) > 0.05 maka Ho diterima dan H1 ditolak 

sehingga didapat hasil bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan 

penguasaan konsep melalui pembelajaran daring berbantu aplikasi 

Google Classroom dengan pembelajaran daring melalui aplikasi 

WhatsApp. 

 


