
 

25 
Farhan Ali Syihat, 2021 
PENGGUNAAN MEDIA GAMIFIKASI QUIZIZZ DAN KAHOOT DALAM EVALUASI PEMBELAJARAN PPKN 
PADASMPN 125 JAKARTA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

          Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif non tes. Winarno (2004:139)” metode penelitian deskriptif, yaitu untuk 

menjelaskan data yang ada, seperti pengalaman, hubungan, kegiatan, pendapat, sikap 

atau tentang proses yang sedang berlangsung, kelainan yang sedang muncul, 

pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.” Sedangkan penelitian kuantitatif 

menurut Arikunto (2013) “penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran dari data yang sudah dikumpulkan, dan penampilan dari 

hasil data tersebut.”  

3.2 Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini yaitu penulis sendiri sebagai peneliti dan peserta 

didik kelas IX SMPN 125 Jakarta yang berlokasi di Jl. Utan Jati No. 6, RT 08/011, 

Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat 11830.  

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

   Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015, hlm. 90). Populasi 

pada penelitian ini adalah siswa kelas IX SMPN 125 Jakarta yang berjumlah 6 kelas. 

Tabel 3.  1 Jumlah Kelas IX SMPN 125 Jakarta 
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3.3.2 Sampel 

            Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2015, hlm. 62). Pengukuran sampel merupakan suatu langkah 

dalam menentukan besar kecilnya sampel yang diambil pada saat menyelidiki suatu 

objek. Ukuran sampel dapat ditentukan melalui data statistik atau berdasarkan 

perkiraan penelitian. Pengambilan sampel semacam ini harus dilakukan sedemikian 

rupa sehingga sampel yang diperoleh benar-benar dapat berfungsi atau 

menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan kata lain harus 

representatif. Untuk menentukkan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, 

terlebih dahulu harus ditentukan teknik sampling yang akan digunakan.       

Proses penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple 

random sampling. Arieska (2018, hlm. 166) menyebutkan “simple random sampling 

adalah suatu cara penentuan sampel yang setiap anggota populasi diberikan 

kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel dalam penelitian.“ Jumlah sampel 

penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁. 𝑒2
 

Keterangan:  

𝑛 : jumlah sampel  

𝑁: jumlah populasi  

𝑒2 : toleransi kesalahan (10%)  

Perhitungan jumlah sampel dengan rumus Slovin ialah sebagai berikut: 

𝑛 =  
184

184. (0,01)2 + 1
=

184

184. (0,01)  +  1
=

184

2,84
= 64,74 
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Sesuai hasil perhitungan, dari 184 siswa kelas IX SMPN 125 Jakarta yang 

telah mengakses media quizizz dan kahoot diperoleh sampel sebanyak 65 

responden. 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang 

telah ditetapkan untuk diteliti (Sugiyono, 2015, hlm. 149). Instrumen penelitian ini 

menggunakan angket. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.4.1 Lembar Judgment 

Lembar judgment ini digunakan untuk mengukur kelayakan media oleh guru 

Pada Lembar judgment ini akan dilakukan evaluasi media pembelajaran dari sisi 

media dan akan dilakukan oleh guru. Pada lembar judgment peneliti menggunaka 

skala likert. Sugiyono (2015, hlm. 134), bahwa skala likert dapat mengukur tingkah 

laku, gagasan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomenal 

sosial. 

Cara menjawab skala likert ini adalah responden hanya memberi tanda, yaitu 

mencentang skala yang dipilihnya berdasarkan pertanyaan atau indikator, kemudian 

mengevaluasi kuesioner yang diisi oleh responden. .Dengan memberikan skor skala 

Likert, setiap respons diberi bobot nilai yang berbeda. Berikut ini adalah penjelasan 

mengenai bobot nilainya. 

Tabel 3.  2 Skor Skala Likert 

 

 (Sumber: Sugiyono, 2015, hlm.135) 
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Lembar pengujian guru, bertujuan untuk mengetahui kualitas produk secara 

keseluruhan dan saran pengembangan media dalam perspektif guru.  

 

Tabel 3.  3 Kisi-kisi Instrumen guru 
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3.4.2 Kuesioner (Angket) 

 Dalam penelitian ini menggunakan angket sebagai teknik pengumpulan data. 

Menurut Sugiyono (2015:162) “kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis pada 

responden untuk dijawab.” Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efesien 

karena peneliti dapat mengetahui variabel yang diukur serta mengetahui apa yang dapat 

diharapkan dari responden. Skala yang digunakan pada lembar angket merupakan skala 

likert. Sugiyono (2015, hlm. 134), bahwa skala likert  dapat mengukur tingkah laku, 

gagasan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomenal sosial. 

Karakteristik instrumen untuk responden dapat dilihat pada tabel 3.4.  

Berikut gambaran mengenai skor dari skala likert: 

            

          Tabel 3.  4 Kisi-Kisi Lembar Angket Siswa 

Aspek Penilaian Indikator No item 

A. Aspek rekayasa 

perangkat lunak 
 Tingkat usabilitas 1,2,6,8, 

 Tingkat reliabel atau handal 3,7,8,9,10 

 Tingkat kompabilitas 4,5, 

B. Aspek desain 

pembelajaran 
 Tingkat interaktivitas 14 

 Tingkat pemberian motivasi 

belajar bagi pengguna/siswa 

12,13,15,16,17

,18,19,20 

 Tingkat kesesuaian materi 

dengan tujuan pembelajaran 
11 

C.   Aspek Visualisasi 

Media 
 Tingkat visual 21,25,28 

 Tingkat audio 22,24,26 

 Tingkat layout menu 23,27,29,30 
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3.4.3 Soal Test 

             Arifin (2012, hlm. 117) mengemukakan bahwa “tes ini banyak digunakan 

untuk mengukur prestasi belajar peserta didik dalam bidang kognitif”. Selain itu, 

Darmadi (2013, hlm. 116) juga menjelaskan bahwa “tes adalah suatu cara pengukuran 

pengetahuan, keterampilan, perasaan, kecerdasan atau sikap individu atau kelompok”. 

Alasan menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes ini adalah untuk mengukur 

aspek kognitif pemahaman siswa yang meliputi pengetahuan (C1), pemahaman (C2) 

dan penerapan (C3). Format tes yang digunakan adalah tes pilihan ganda objektif 

dengan empat pilihan jawaban. Tes ini untuk kelas eksperimen untuk menjawab 

hipotesis penelitian.. 

Tabel 3.  5 Kisi-kisi soal tes 
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3.5 Teknik Analisis Instrumen 

3.5.1 Uji Validitas Angket 

    Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini harus dapat mengukur atau 

mengungkapkan data berdasarkan variabel yang diteliti. Hal ini dapat diketahui dengan 

uji validitas yang menentukan valid atau tidaknya sebuah instrumen. Pengujian 

validitas angket dengan cara menganalisis butir pertanyaan atau penyataan yang dipilih 

sesuai dengan yang dialami dan validitas soal dengan cara analisis butir soal yang harus 

dipilih jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaan. Pengujian validitas instrumen, 

diawali dengan menghitung harga korelasi menggunakan rumus korelasi Product 

Moment dengan angka perkiraan yang dikemukakan oleh Pearson, yaitu:  

 

(Arikunto, 2013, hlm. 87) 
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Uji validasi dilakukan pada tiap butir lembar angket, maka perhitungannya merupakan 

perhitungan setiap item. Korelasi akan signifikasi bila harga  𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

untuk taraf signifikasi di atas, tentunya setiap butir angket tersebut akan signifikan atau 

valid. Alat yang digunakan oleh peneliti untuk pengujian yaitu program SPSS.  

Uji validitas. digunakan untuk melihat apakah media gamifikasi yang dinilai 

melalui angket tersebut tepat atau tidak. Perhitungan uji validitas ini menggunakan 

software berupa SPSS. Setelah melakukan perhitungan menggunakan SPSS 

didapatkan hasil bahwa data (untuk item no. 1 – 30) dinyatakan valid, karena 

memenuhi persyaratan bahwa 𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Nilai dari 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yang digunakan 

untuk 65 responden sebesar 0.2441 dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Rekapitulasi 

uji validitas media quizizz pada 65 responden sebanyak 30 item terdapat pada lampiran 

13. Rekapitulasi uji validitas media kahoot pada 65 responden sebanyak 30 item 

terdapat pada lampiran 14.  

3.5.2 Uji Reliabilitas Angket 

Uji reliabilitas menurut Arifin (2014, hlm. 248) derajat konsistensi instrumen 

yang bersangkutan, suatu instrumen dikatakan reliabel apabila selalu memberikan hasil 

yang sama jika diujikan pada kelompok yang sama dalam waktu atau kesempatan yang 

berbeda. Uji reliabilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui instrumen 

yang digunakan apakah dapat dipercaya sesuai kriteria yang ditetapkan. Jenis uji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas internal yang dilakukan 

dengan menganalisis data dari hasil satu kali pengetesan (Arikunto, 2010, hlm. 180). 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai hasil uji coba instrumen yang 

dilakukan diluar sampel penelitian untuk melihat konsistensi instrumen pada saat 

digunakan dalam mengukur variabel.Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 

bantuan perangkat lunak IBM SPSS. 

   Tabel 3.  6. klasifikasi koefisien reliabilitas 
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      Uji reliabilitas,dilakukan untuk melihat apakah,intrumen penelitian yang 

digunakan oleh peneliti konsisten atau dapat dipercaya atau tidak. Perhitungan uji 

reliabilitas ini menggunakan software berupa SPSS. Nilai r tabel untuk jumlah 

responden sebanyak 65 orang adalah 0.2441. Nilai dari cronbach’s alpha dihasilkan 

dari uji reliabilitas media quizizz sebesar 0,667 dan uji reliabilitas media kahoot sebesar 

0,807 dan. Pernyataan tersebut dinyatakan reliabel atau konsisten bila nilai 

𝑐𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ’𝑠 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 > 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, sehingga hasil dari perhitungan menggunakan SPSS 

menyatakan seluruh pernyataan sebanyak 30 item dinyatakan reliabel atau konsisten. 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Uji Angket 

      Perhitungan untuk mendapatkan nilai interprestasi dan nilai persentase 

penilaian media pembelajaran menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Hitunglah setiap skor skala likert yang dipilih oleh setiap responden pada 

setiap item menggunakan rumus di bawah ini: 

𝑁(4;3;2;1) = T × Skala Likert (4; 3; 2; 1) 

(Riduwan, 2015, hlm. 14) 

 

Keterangan:  

𝑁(4;3;2;1) = Jumlah nilai yang dipilih oleh responden  

T  = Skor yang dipilih responden berdasarkan skala likert 
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b. Jumlahkan seluruh skor per-item yang dipilih oleh responden untuk 

mengetahui nilai persentase kelompok responden per-item dengan 

menggunakan rumus: 

𝑇𝑁 =  𝑁(4) + 𝑁(3) + 𝑁(2) + 𝑁(1) 

(Riduwan, 2015, hlm. 14) 

Keterangan:  

TN = Jumlah keseluruhan nilai skor yang dipilih oleh setiap    

responden per-item 

N(4;3;2;1)  = Jumlah nilai skor per-item yang dipilih oleh setiap responden 

 

c. Agar mendapatkan hasil interprestasi untuk media pembelajaran, harus 

diketahui dulu skor tertinggi (X) dan skor terendah (Y) skala likert yang 

dihubungkan dengan jumlah responden. Perhitungan tersebut dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑋 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝐿𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡 × 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

𝑌 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝐿𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡 × 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

(Riduwan, 2015, hlm. 14) 

d. Hitung nilai interval untuk interprestasi media pembelajaran menggunakan 

rumus sebagai berikut:  

I =
100

𝑃𝑛
 

(Riduwan, 2015, hlm. 14) 

Keterangan: 

I = Interval Kriteria Interprestasi (%) 

Pn = Skor tertinggi skala likert 

 

Berdasarkan skala likert skor tertinggi yang digunakan oleh peneliti 

yaitu 4, maka didapatkan nilai interval untuk kriteria interprestasi penilain 

media pembelajaran sebesar 25. Interval dengan nilai 25 tersebut dapat 

dihasilkan menggunakan rumus di atas. Berikut ini adalah tabel kriteria 
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interprestasi untuk penilaian media pembelajaran seperti ditunjukkan pada  

tabel 3.8.  

                      Tabel 3.  7 Kriteria Interprestasi Penilaian Media Pembelajaran 

 

 

e. Penilaian persentase penilaian media berdasarkan skor yang dipilih pada 

setiap item oleh kelompok responden dapat dihitung dengan rumus :  

Rumus Persentase (%) =
𝑇𝑁

𝑋
× 100% 

(Riduwan, 2015, hlm. 15) 

 

Keterangan: 

TN =Jumlah keseluruhan nilai skor yang dipilih dari setiap responden 

per-item 

X        =  Skor Tertinggi skala likert 

3.6.2 Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan atau asumsi sementara mengenai suatu hal yang 

dibuat untuk menguji kebenarannya. 

 H0: Evaluasi pembelajaran melalui gamifikasi quizizz tidak lebih efektif 

daripada menggunakan kahoot. 

 H1: Evaluasi pembelajaran melalui gamifikasi quizizz lebih efektif daripada 

menggunakan kahoot. 

1. Ketentuan Pengujian Hipotesis  
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Ketentuan untuk menguji hipotesis menurut Sugiyono (2014), yaitu jika harga 

X2 
hitung < dari harga X2

tabel pada taraf kesalahan tertentu, maka H0 diterima dan 

H1 ditolak. Sebaliknya, jika X2 
hitung ≥ harga X2

tabel maka H1 diterima.  

2. Chi Square 

Chi Kuadrat (dibaca kai kuadrat) merupakan suatu teknik statistik yang 

memungkinkan peneliti menilai probabilitas memperoleh perbedaan frekuensi 

yang nyata (dapat diobservasi), dengan frekuensi yang diharapkan dalam 

kategori-kategori tertentu sebagai akibat dari kesalahan sampling.  

Pengertian chi-quare atau chi kuadrat lainya adalah sebuah uji hipotesis 

tentang perbandingan Antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan yang 

didasarkan oleh hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data yang ambil untuk 

diamati. Uji ini sangat bermanfaat dalam melakukan analisis statistic jika kita 

tidak memiliki informasi tantang populasi atau jika asumsiasumsi yang 

dipersyaratkan untuk penggunaan statistic parametric tidak terpenuhi. Chi 

kuadrat biasanya di dalam frekuensi observasi berlambangkan dengan frekuensi 

harapan yang didasarkan atas hipotesis yang hanya tergantung pada suatu 

parameter, yaitu derajat kebebasan (df) 

   Pada penelitian ini pengolahan data dari hasil instrumen dilakukan 

menggunakan uji Chi Kuadrat. Teknik uji Chi Square atau Kai Kuadrat 

digunakan dalam menguji suatu perbedaan antara frekuensi yang diobservasi dan 

frekuensi yang diharapkan (Arifin, 2012). Adapun rumus Chi Square:  

𝑥2 = ∑
(fo − fe)²

fe
 

 

Keterangan: 

 fo: Frekuensi yang diobservasi  

 fe: Frekuensi yang diharapkan  

 x2: Nilai Kai Kuadrat 


