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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen. Ada dua kelompok 

sampel yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dipilih secara 

acak berdasarkan kelompok kelas di sekolah yang dijadikan tempat penelitian dan 

kedua kelompok sampel diberi perlakuan dan pretest-posttest. Desain ini 

memungkinkan untuk dilakukan, karena subjek telah terbentuk dengan alami 

dalam suatu kelompok utuh (naturally formed intact group), yaitu dalam satu 

kelas dan pertimbangan keterbatasan jumlah sampel (Fraenkel & Wallen, 2007). 

Penelitian diawali dengan pretes untuk mengetahui ekivalensi kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Perlakuan yang diberikan pada kelompok 

eksperimen berupa pembelajaran berbantuan multimedia. Sedangkan pada 

kelompok kontrol, pembelajaran dilakukan tanpa multimedia. Setelah perlakuan 

tersebut, setiap kelompok diberikan postes untuk mengukur tingkat pemahaman 

representasi makroskopik, submikroskopik dan simbolik. Menurut Arikunto 

(2005), desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Desain Penelitian 

 

 

Keterangan : 

O  : Pretest sama dengan post-test 

X1 : Model pembelajaran berbantuan multimedia pada kelas eksperimen 

X2 : Model pembelajaran tanpa multimedia pada kelas kontrol 

Pretest Perlakuan Posttest 

 O X1 O 

O X2 O 

 



 

Rizka Husnu Maulana, 2014 
PENGARUH PEMBELAJARAN BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF SEL VOLTA TERHADAP 
PEMAHAMAN REPRESENTASI MAKROSKOPIK, SUBMIKROSKOPIK DAN SIMBOLIK SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK semester 2 yang sedang 

melaksanakan pembelajaran konsep sel volta. Subjek penelitian terdiri dari 64 

siswa, yaitu 33 kelas eksperimen dan 31 siswa kelas kontrol. Kedua kelas 

merupakan jurusan rekayasa perangkat lunak (RPL) jumlah siswa perempuan dan 

laki-laki di kedua kelas tersebut relatif seimbang.  

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu : tahap persiapan, 

pelaksanaan, pengolahan data dan pembahasan, tahap penarikan kesimpulan dan 

saran. Persiapan penelitian terdiri dari : 1) merumuskan masalah penelitian, 2) 

analisis konsep sel volta, 3) perancangan instrumen penelitian, 4) validasi 

instrumen. Pelaksanaan penelitian terdiri dari : 1) pelaksanaan pretes pada kelas 

eksperimen dan kontrol, 2) pelaksanaan pembelajaran tanpa multimedia di kelas 

kontrol, 3) penjelasan dengan bantuan multimedia sel volta di kelas eksperimen, 

4) pelaksanaan postes di kelas eksperimen dan kontrol, 5) pemberian angket pada 

guru dan siswa di kelas eksperimen. 

Multimedia interktif yang digunakan adalah multimedia interaktif yang 

sebelumnya sudah dibuat oleh penulis, tetapi belum mengandung konten 

pengembangan representasi kimia. Kemudian dikembangkan dengan karakteristik 

sebagai berikut : 

1. Multimedia dirancang untuk dapat mengembangkan pemahaman representasi 

makroskopik siswa melalui beberapa tampilan video, yaitu video konstruksi 
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sel volta, video proses oksidasi di anoda, video pengaruh dari jembatan garam 

dan video proses reduksi di katoda. 

2. Multimedia dirancang untuk dapat mengembangkan pemahaman representasi 

submikroskopik melalui beberapa animasi, yaitu animasi proses oksidasi di 

anoda, animasi proses reduksi di katoda, animasi aliran elektron dari anoda ke 

katoda, animasi aliran ion negatif dari jembatan garam ke sisi anoda dan 

animasi aliran ion positif dari jembatan garam ke sisi katoda. 

3. Multimedia dirancang untuk dapat mengembangkan pemahaman representasi 

simbolik siswa melalui tampilan persamaan reaksi oksidasi di anoda, 

persamaan reaksi reduksi di katoda, dan persamaan reaksi pada potensial 

reduksi standar. 

Pada kelas kontrol pembelajaran dilakukan tanpa bantuan multimedia 

interaktif sel votra (MISV), yaitu hanya melalui gambar dua dimensi di papan 

tulis berupa diagram sel volta, ditambah juga dengan penjelasan guru terhadap 

gambar yang ditampilkan diagram sel volta di papan tulis tersebut. 

Tahap pengolahan data hasil penelitian terdiri dari : 1) penskoran pada hasil 

pretes dan  postes, 2) menentukan N-gain kelas eksperimen dan kontrol, 3) uji 

normalitas dan uji homogenitas data N-gain, 4) uji-t N-Gain Kelas Kontrol dan 

kelas eksperimen.  

Langkah penelitian ditunjukkan pada gambar 3.1 : 
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D. Instrumen Penelitian 

Data diperoleh melalui beberapa instrumen yaitu tes penguasaan pemahaman 

level dan angket skala Likert untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap model 

pembelajaran berbantuan multimedia. Selain kedua instrumen tersebut 

pembelajaran juga dibantu dengan menggunakan multimedia interaktif sel volta 

(MISV) yang telah dirancang sebelumnya untuk dapat meningkatkan pemahaman 

representasi makroskopik, submikroskopik dan simbolik siswa. Untuk 

memperoleh soal tes yang baik, maka soal tersebut harus dinilai validitas dan 

reliabilitasnya. Pembakuan soal ini meliputi beberapa pengujian seperti diuraikan 

dibawah ini : 

1. Analisis validitas butir soal tes 

Validitas butir soal dari suatu tes adalah ketepatan mengukur yang dimiliki 

oleh sebutir soal, dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir soal 

tersebut. Validitas butir soal digunakan untuk mengetahui dukungan suatu butir 

soal terhadap skor total.  Untuk mengukur validitas digunakan rasio validitas isi 

(CVR) dan indeks validitas isi (CVI). Dalam pendekatan ini, beberapa orang ahli 

diminta untuk memberikan masukan mengenai setiap item pertanyaan. Skor pada 

setiap item berkisar antara 1 hingga -1, item dengan skor CVR = +1 memiliki 

tingkat validitas paling tinggi dan paling layak untuk dilibatkan dalam proses 

pengambilan data. Sebaliknya item dengan CVR = -1 memiliki tingkat validitas 

yang paling rendah dan tidak akan digunakan dalam proses pengambilan data 

(Lawshe,1975; Wilson, et.al, 2012). 
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2. Analisis Reliabilitas Soal Tes 

Suatu alat ukur (instrumen) memiliki reliabilitas yang baik jika alat ukur 

tersebut memiliki konsistensi yang handal walaupun dikerjakan oleh siapapun 

dalam level yang sama.  Untuk mengukur reliabilitas suatu tes digunakan rumus 

Cronbach Alpha: 
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, (Arikunto, 2005) 

Keterangan : r11  = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2

b = jumlah varian butir/item 

2

tV    = varian total 

untuk perhitungan koefisien reliabilitas, kemudian dinterpretasikan berdasarkan 

Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kategori Reliabilitas Butir Soal 

Batasan Kategori 

0,90 < r < 1,00 Sangat tinggi (sangat baik)  

0,70 < r < 0,90 Tinggi (tinggi) 

0,40 < r < 0,70 Cukup (sedang) 

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

r < 0,20 Sangat rendah (sangat kurang) 
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Instrumen yang baku minimal mempunyai koefisien reliabilitas sebesar 0,70, 

sehingga memenuhi syarat reliabilitas (Frankel & Wallen, 2007). 

E. Teknik Analisis Data 

Data hasil angket dianalisis secara deskriptif untuk menentukan 

kecenderungan yang muncul pada saat penelitian. Data kuantitatif dianalisis 

dengan uji statistik untuk menguji tingkat signifikansi perbedaan rerata 

pemahaman makroskopik, submikroskopik dan simbolik kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

Untuk mengetahui peningkatan pemahaman representasi makroskopik, 

submikroskopik dan simbolik yang dikembangkan melalui model pembelajaran 

berbantuan multimedia dihitung berdasarkan skor gain yang dinormalisasi. 

Langkah-langkah dalam analisis data adalah: 

1. Penskoran pretes, postes dan penentuan skor gain ternormalisasi data 

penguasaan konsep sel volta. 

2. Menghitung gain ternormalisasi tes penguasaan sel volta dan pemahaman 

representasi siswa dengan rumus gain ternormalisasi: 

g = 
            

            
 

Keterangan :  

Spost  = skor posttest 

Spre   = skor pretest 

Smaks = Skor maksimal ideal 
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Tabel 3.3  Kategori Perolehan Skor 

Batasan Kategori 

0,7 ≤ N-gain ≤ 1,00 Tinggi 

0,3≤ N-gain   0,7 Sedang 

N-gain   0,3 Rendah  

 

Nilai N-gain yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan pengaruh 

pembelajaran berbantuan multimedia terhadap pemahaman makroskopik, 

submikroskopik dan simbolik. Pengolahan data kemudian dilanjutkan dengan 

pengujian statistik berupa uji normalitas distribusi data dengan perhitungan 

skewness dengan rentang normal dari -1 hingga +1 (Lech, 2010). 

Uji kesamaan dua rata-rata yang digunakan untuk membandingkan dua nilai 

rata-rata pretest siswa terhadap kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dan 

keadaan akhir (posttest) siswa terhadap kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol . Jika normal dan homogen maka digunakan uji-t sampel bebas (Arikunto, 

2005) :  

t = 
 ̅    ̅ 

 √  
  

  
  

 

 

dengan S
2
  =  

          
           

 

       
  

Keterangan :  

  ̅̅ ̅  = rata-rata gain kelompok eksperimen 

  ̅̅ ̅  = rata-rata gain kelompok kontrol  

n1 = jumlah sampel kelompok eksperimen 

n2 = jumlah sampel kelompok kontrol 

s   = jumlah subjek penelitian 
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Data yang diperoleh melalui angket dalam bentuk skala kualitatif 

dikonversikan menjadi skala kuantitatif untuk pernyataan bersifat positif kategori 

SS (sangat setuju) diberi skor tertinggi (5), makin menuju ke STS (sangat tidak 

setuju) skor diberikan berangsur menurun dari rentang 4-1. Kemudian nilai dari 

setiap item pernyataan dipresentasekan. 

F. Hipotesis Nol 

Pengambilan kesimpulan didasarkan pada analisis statsitik uji t independent 

sample test dan hipotesis yang disusun untuk setiap variabel pemahaman 

representasi, yaitu pemahaman representasi makroskopik, submikroskopik dan 

simbolik. Hipotesis yang disusun sebagai berikut : 

a. Hipotesis untuk pemahaman representasi makroskopik.  

H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pembelajaran berbantuan 

multimedia interaktif sel volta terhadap pemahaman representasi 

makroskopik siswa. 

b. Hipotesis untuk pemahaman representasi submikroskopik 

H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pembelajaran berbantuan 

multimedia interaktif sel volta terhadap pemahaman representasi 

submikroskopik siswa. 

c. Hipotesis untuk pemahaman representasi simbolik 

H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pembelajaran berbantuan 

multimedia interaktif sel volta terhadap pemahaman representasi simbolik 

siswa. 

 


