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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui 

penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan 

masalah itu, yang di lakukan secara hati-hati sekali sehingga di peroleh pemecahan 

(Narbuko dan Ahmadi, 2009). Menurut Mohammad Ali (1993) metode penelitian 

merupakan suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan suatu 

permasalahan yang dihadapi. Merujuk dari dua pernyataan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa metode penelitian digunakan untuk memecahkan suatu 

permasalahan sehingga memunculkan pengetahuan melalui penyelidikan dan mencari 

bukti-bukti yang berhubungan dengan masalah itu. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi 

eksperimen. Hal ini didasarkan dari pelaksanaan penelitian yang tujuannya untuk 

memperoleh informasi yang merupakan perkiraan peneliti yang akan diperoleh dari 

eksperimen sebenarnya. Kuasi eksperimen memiliki ciri utama yaitu tidak 

dilakukannya random assignment (penugasan acak), akan tetapi melakukan 

pengelompokkan berdasarkan subjek penelitian yang sudah ditentukan. Mohammad 

Ali (1993) mengatakan Kuasi eksperimen hampir mirip dengan eksperimen, 

perbedaannya terletak pada penggunaan subjek yaitu pada kuasi eksperimen tidak 

dilakukan penugasan rendom, melainkan dengan menggunakan kelompok yang telah 

ada (intact group). 

Tidak dilakukannya pengambilan sampel secara acak dikarenakan peneliti tidak 

mungkin mengubah kelas yang sudah ada, sehingga penelitian menggunakan kelas 

yang sudah ada untuk menjaga suasana kelas seperti biasa atau menghindari hilangnya 

suasana kelas. Maka dari itu peneliti menggunakan metode kuasi eksperimen.
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Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas akan dijadikan dua kelas, kelas eksperimen dan juga kelas control. 

Pembeda antara dua kelas ini yaitu dari penggunaan media yang digunakan. 

Penggunaan media interaktif Google classroom digunakan pada kelas eksperimen dan 

pembelajaran menggunakan media interaktif di kelas control. Kemudian untuk variabel 

terikatnya yaitu merupakan hasil dari pembelajaran siswa pada ranah Visual Literacy, 

Literacy Reproduction, Branching Literacy, dan Literacy Information. Untuk melihat 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang akan diteliti, dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.1. Hubungan Variabel bebas & variabel terikat 

Variabel Terikat 

 

 

Variabel Bebas 

Hasil belajar 

Visual 

Literacy 

(Y1) 

Hasil belajar 

Literacy 

Reproduction 

(Y2) 

Hasil belajar 

Branching 

Literacy 

(Y3) 

Hasil belajar 

Literacy 

Information 

(Y4) 

Media Interaktif 

Google classroom 

Kelas Eksperimen 

(X1) 

X1 Y1 X1 Y2 X1 Y3 X1 Y4 

Media Buku 

Elektronik 

Kelas Kontrol (X2) 

X2 Y1 X2 Y2 X2 Y3 X2 Y4 

  

Keterangan: 

X1Y1: Perkembangan hasil belajar siswa pada Visual Literacy dengan 

menggunakan media interaktif Google classroom.   

X1Y2: Perkembangan hasil belajar siswa pada Literacy Reproduction dengan 

menggnakan media nteraktif Google classroom.   
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X1Y3: Perkembangan hasil belajar siswa pada Branching Literacy dengan 

menggunakan media nteraktif Google classroom.   

X1Y4: Perkembangan hasil belajar siswa pada Literacy Information dengan 

menggunakan media nteraktif Google classroom.   

X2Y1: Perkembangan hasil belajar siswa pada Visual Literacy dengan 

menggunakan media buku elektronik. 

X2Y2: Perkembangan hasil belajar siswa pada Literacy Reproduction dengan  

menggunakan  media buku elektronik. 

X2Y3:  Perkembangan hasil belajar siswa pada Branching Literacy dengan 

menggunakan media buku elektronik. 

X2Y4: Perkembangan hasil belajar siswa pada Literacy Information dengan 

menggunakan buku elektronik. 

3.2. Desain Penelitian 

  Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nonequivalent 

Control Group Design. Dua kelas yang akan digunakan yaitu kelas eksperimen 

(Kelompok A) dan kelas control (Kelompok B) yang dipilih tanpa adanya penugasan 

secara acak, untuk setiap kelompok yang ada dilakukan pre test dan post test. Desain 

yang digunakan adalah sebagai berikut:  

Kelompok Pre Test Perlakuan Post Test 

A (KE) 𝑂1 𝑋1 𝑂2 

B (KK) 𝑂3 𝑋2 𝑂4 

Gambar 3. Desain Penelitian 

 

Keterangan:       

KE : Kelompok Eksperimen 

O1 : Kemampuan kelompok eksperimen sebelum diberikan perlakuan  

X1 : Perlakuan dengan menggunakan media interaktif Google classroom 
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O2 : Kemampuan kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan 

KK : Kelompok Kontrol 

O3 : Kemampuan kelompok kontrol sebelum diberikan perlakuan 

X2 : Penggunaan media buku elektronik 

O4 : Kemampuan kelompok kontrol setelah diberikan perlakuan 

 

Penelitian ini dimulai dengan memilih kelompok yang akan dijadikan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pembeda antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol ada diperlakuan yang akan diberikan. Kelompok eksperimen 

akan menggunakan media interaktif Google classroom dan kelompok kontrol akan 

menggunakan media buku elektronik. Setelah kelompok terpilih maka masing-masing 

kelas yang belum diberikan perlakuan, akan diberikan Pre test terlebih dahulu untuk 

mengetahui pengetahuan awal peserta didik. Dilanjutkan dengan memberikan 

perlakukan pada kelompok eksperimen yang menggunakan media interaktif Google 

classroom dan kelompok kontrol menggunakan media buku elektronik. Hal berikutnya 

yaitu memberikan post test kepada kedua kelompok, hasil dari post test akan 

dibandingkan dengan hasil pre test yang sudah dilakukan sebelum memberikan 

perlakuan. Perbandingan hasil antara pre test dan post test ini akan menghasilkan 

selisih atau gain antara skor pre test dan post test. 

3.3. Lokasi, Populasi dan Sampel 

3.3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai tempat suatu 

penelitian. Tempat penelitian pada penelitian ini berlokasikan di SMAN 1 Cibadak, 

Kabupaten Sukabumi. 

3.3.2. Populasi Penelitian 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian berhubungan dengan suatu 

populasi. Menurut Nana sudjana dan Ibrahim (2008, hlm 84) “dalam bahasa penelitian 
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seluruh sumber data yang memungkinkan memberikan informasi yang berguna bagi 

masalah penelitian disebut populasi atau univers”. Populasi dalam penelitian lebih 

merujuk kepada keseluruhan objek yang akan diuji atau diselidiki karakteristiknya. 

Populasi pada dasarnya merupakan sebuah sumber data secara keseluruhan.  Sugiono 

(2009) mengatakan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.  

Peneliti memilih populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah 

peserta didik di SMAN 1 Cibadak kelas XI jurusan MIA (matematika dan Ilmu Alam) 

yang berjumlah 60 peserta didik. Penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yaitu 

kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. 

3.3.3. Sampel Penelitian 

Sampel digunakan untuk mempermudah pengambilan data dari suatu populasi. 

Pengambilan data yang mengambil sebagian dari populasi untuk mewakili populasi 

tersebut disebut dengan sampel (Ali, 1993). Menurut Margono (2005) “sampel adalah 

sebagian dari populasi, sebagai contoh yang sedang diambil dengan menggunakan 

cara-cara tertentu”.  Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Arifin (2017) “sampel 

adalah sebagian dari populasi yang akan diselidiki atau juga dapat dikatakan bahwa 

sampel adalah populasi dalam bentuk mini”. Pengambilan sampel harus representatif, 

representatif yang dimaksud adalah sampel yang digunakan haruslah dapat mewakili 

suatu populasi atau bisa dikatakan juga bahwa semua ciri populasi terdapat atau 

tercermin dalam sampel. 

Berdasarkan kuasi eksperimen yang dipilih oleh peneliti sebagai metode 

penelitian. Kuasi eksperimen memiliki ciri utama yaitu tanpa penugasan random dan 

menggunakan intac group atau kelompok yang sudah ada. Penyampelan klaster atau 

Cluster sampling teknik pengambilan sampel ini biasanya adalah kelompok yang telah 

terbentuk (intac group), tanpa adanya campur tangan dari pelaku riset untuk mengubah 

suatu kelompok, baik dari jumlah anggota, susunanm maupun suasana dan derajat 
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kekompakannya. Penelitian ini tidak mengambil sampel dari anggota populasi secara 

perorangan melainkan mengambil sampel dalam bentuk kelas. Pengambilan sampel 

seperti ini dinamakan teknik Cluster sampling. Pengertian Cluster sampling adalah 

cara pengambilan sampel berdasarkan sekelompok individu dan tidak diambil secara 

individu atau perseorangan (Arifin, 2017).  

Penelitian ini menggunakan kelas yang sudah ada, sehingga peneliti memilih 2 

kelas di SMAN 1 Cibadak untuk menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Kelas yang digunakan yaitu jurusan IPA kelas XI di mata pelajaran sejarah. 

3.4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini digunakan sebagai alat pengumpulan data dan dapat 

digunakan juga untuk mengukur peningkatan litireasi digital peserta didik. Menurut 

Sugiyono (2009) “Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang 

diteliti”. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrument yang 

berupa tes yang berbentuk essay atau uraian. Tes menurut Arifin (2017) adalah “suatu 

teknik pengukuran yang didalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan atau 

serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh responden”. Tes akan 

diberikan pada sampel berupa soal pre test dan soal post test, kedua tes ini akan 

diberikan kepada kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Tes ini digunakan 

untuk mengukur peningkatan kemampuan literasi digital peserta didik pada 

pembelajaran yang menggunakan Google classroom. Berikut ini adalah tabel yang 

menjelaskan tentang kisi-kisi instrument yang digunakan. 
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Tabel 3.2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Rumusan 

Masalah 

Indikator 

Pembelajaran 

Sub Indikator 

Literasi Digital 
Indikator Soal Instrumen 

Nomor 

Soal 

Apakah 

terdapat 

pengaruh 

media 

interaktif 

Google 

classroom 

pada 

pembelajaran 

daring 

terhadap 

kemampuan 

peserta didik 

pada aspek 

Visual 

Literacy pada 

Mata 

Pelajaran 

Sejarah? 

 

Memahami 

kehidupan politik 

dan ekonomi saat 

demokrasi 

terpimpin 

Mengamati photo- 

visual yang 

ditampilkan. 

Siswa dapat 

menyebutkan 

proyek yang 

dihasilkan dari 

politik 

mersucuar 

Test 

Uraian 
4 

Siswa dapat 

menjelaskan 

dana revolusi 

Test 

Uraian 
5 

Memahami makna 

dalam gambar yang 

ditampilkan 

Siswa dapat 

menjelaskan 

latar belakang 

konfrontasi 

Indonesia 

dengan 

malaysia 

Test 

Uraian 
6 

Siswa dapat 

menjelaskan 

masalah yang 

disebabkan dari 

piolitic 

mercusuar 

Test 

Uraian 
7 

Siswa dapat 

menyebutkan 

operasi militer 

trikora 

Test 

Uraian 
8 
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(pembebasan 

irian barat) 

Apakah 

terdapat 

pengaruh 

media 

interaktif 

Google 

classroom 

pada 

pembelajaran 

daring 

terhadap 

kemampuan 

peserta didik 

pada aspek 

Literacy 

Reproduction 

pada Mata 

Pelajaran 

Sejarah? 

 

Memahami 

kebijakan yang 

muncul saat 

diberlakukannya 

demokrasi 

terpimpin 

Menyatukan 

beberapa informasi 

tunggal menjadi 

suatu informasi 

yang singkron 

siswa mampu  

menyimpulkan 

dekrit 5 juli 

1959 

berdasarkan 

isinya  

Test 

Uraian 
9 

siswa dapat  

menyimpulkan 

MPRS 

berdasarkan 

syarat 

penerimaan 

anggota 

Test 

Uraian 
10 

Siswa dapat 

menyimpulkan 

liga Demokrasi 

berdasarkan 

latar belakang 

masalah dan 

para 

anggotanya 

Test 

Uraian 
11 

Menyimpulkan hal 

yang bermanfaat 

dari informasi yang 

didapat 

Siswa dapat 

menyimpulkan 

masalah yang 

timbul dari 

demokrasi 

terpimpin  

Test 

Uraian 
20 

Apakah 

terdapat 

pengaruh 

Memahami 

konsep 

Siswa dapat 

menjelaskan 

kedudukan 

Test 

Uraian 
1 



36 

 

Salma Thoyyibah, 2022 
PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA INTERAKTIF MELALUI GOOGLE CLASSROOM TERHADAP 
PENINGKATAN KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL  

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

media 

interaktif 

Google 

classroom 

pada 

pembelajaran 

daring 

terhadap 

kemampuan 

peserta didik 

pada aspek 

Branching 

Literacy pada 

Mata 

Pelajaran 

Sejarah?  

 

demokrasi 

terpimpin  

Memahami sesuatu 

yang abstrak 

menjadi lebih jelas 

presiden 

menurut UUD 

1945  

Siswa dapat 

menjelaskan 

makna 

demokrasi 

terpimpin 

menurut UUD 

1945 pada 

masa itu 

Test 

Uraian 
2 

Siswa dapat 

menjelaskan 

ciri-ciri 

demokrasi 

terpimpin 

Test 

Uraian 
3 

Melihat sudut 

pandang lebih luas 

Siswa dapat 

menjelaskan 

alasan 

pembubaran 

DPR oleh 

presiden 

Test 

Uraian 
18 

siswa dapat 

menjelaskan 

implikasi pada 

perubahan 

sisem 

ketatanegaraan 

dan peta politik 

Indonesia 

Test 

Uraian 
19 

Apakah 

terdapat 

Mengkategorikan 

kebijakan 

Siswa dapat 

memilih yang 

Test 

Uraian 
12 
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pengaruh 

media 

interaktif 

Google 

classroom 

pada 

pembelajaran 

daring 

terhadap 

kemampuan 

peserta didik 

pada aspek 

Literacy 

Information 

pada Mata 

Pelajaran 

Sejarah?  

 

pemerintah 

dalam mengatasi 

permasalahan 

ekonomi  

Mengidentifikasikan 

informasi yang 

keliru  

bukan 

merupakan 

kebijakan 

pemerintah 

dalam 

mengatasi 

permasalahan 

ekonomi 

Siswa dapat 

memilih yang 

bukan 

merupakan 

akibat dari  

kebijakan dana 

revolusi 

Test 

Uraian 
15 

Siswa dapat 

memilih yang 

bukan 

merupakan 

tugas bapenas 

Test 

Uraian 
17 

Mengidentifikasi 

informasi yang 

relevan 

Siswa dapat 

memilih 

kebijakan-

kebijakan 

pemerintah 

dalam 

mengatasi 

permasalahan 

ekonomi 

Test 

Uraian 
13 

Siswa dapat 

menjelaskan 

kebijakan-

kebijakan 

Test 

Uraian 
14 
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pemerintah 

dalam 

mengatasi 

permasalahan 

ekonomi 

Siswa dapat 

memilih akibat 

dari  kebijakan 

dana revolusi 

Test 

Uraian 
16 

 

3.5. Proses Pengembangan Instrumen 

3.5.1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu derajat ketepatan instrument (alat ukur), maksudnya 

apakah instrumen yang digunakan betul-betul tepat untuk mengukur apa yang diukur 

menurut Arifin (2017). Bisa dikatakan juga bahwa validitas adalah suatu ukuran yang 

mengukur tingkat ke validan atau kesahihan suatu instrument. Seperti yang di 

ungkapkan oleh Purwanto (2010) “suatu teknik evaluasi dikatakan mempunyai 

validitas yang tinggi (disebut valid) jika teknik evaluasi atau tes itu dapat mengukur 

apa yang sebenarnya akan diukur”.  

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes untuk mengukur 

kemampuan literasi digital siswa, yang digunakan untuk mengukur validitas cukup 

hanya memenuhi validitas konstruksi. Pendapat ini dikuatkan oleh Arikunto (2008) 

yang menyatakan bahwa : 

“sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang 

membangun tes mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam 

tujuan instruksional khusus. Dengan kata lain jika butir-butir soal mengukur aspek 

berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan 

instruksional.” 
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Menguji sebuah validitas konstruksi sangat diperlukannya bimbingan mengenai 

konten serta butir soal kepada para ahli sebagai judgement expert. Dilakukannya 

judgement expert ini untuk mengetahui kevalidan konsep instrument, setelah 

instrument dikonstruksi mengenai aspek-aspek literasi digital dalam penelitian dengan 

teori yang terkait, maka langkah selanjutnya yaitu dikonsultasikan dengan para ahli 

dibidangnya sesuai dengan variabel yang akan diteliti.  

3.5.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas soal ini dimaksudkan untuk melihat keajegan atau konsisten 

tidaknya soal dalam mengukur respon dari peserta didik. Reliabilitas dapat diartikan 

instrument dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument yang digunakan sudah baik atau layak. 

Suatu instrument dikatakan reliabel apabila memiliki tingkat keajegan dalam 

hasil pengukuran. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk memperoleh gambaran keajegan 

suatu instrument penelitian yang akan digunakan saat penelitian sebagai alat 

pengumpul data. Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus Spearman Brown dan berikut 

ini merupakan rumus dari Spearman Brown: 

 

2.1

2.1

)1(1

2

rn

r
rnn


  

(Zainal Arifin, 2009:261) 

Keterangan: 

rnn=  korelasi antara skor-skor setiap belahan tes 

r12 =  koefisien reabilitas yang sudah disesuaikan 

n =  panjang tes yang selalu sama dengan 2 karena seluruh tes = 2 x 
2

1  

Mengenai teknisnya, soal-soal yang telah dibuat akan dibagi menjadi kedalam 

dua bagian (kelompok). Kelompok soal ganjil (X) dan kelompok soal genap (Y). 

Selanjutnya akan dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Product 
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Moment. Setelah ada hasilnya, maka hasil korelasi antar skor dimasukan ke dalam 

rumus Spearman Brown dan hasilnya akan dibandingkan dengan rtabel. Apabila hasil 

dari perhitungan tersebut nilai reliabilitas lebih besar dari rtabel maka instrument 

dinyatakan sudah reliabel. 

3.6. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data dilakukan setelah dilakukannya pengujian validitas 

dan reliabilitas  terhadap instrument penelitian. Teknik pengambilan data ini dilakukan 

untuk mendapatkan data penelitian, pengambilan data ini merupakan langkah-langkah 

untuk mendapatkan data penelitian. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 

memberikan tes kepada sampel.  Tes yang diberikan berupa essay (uraian) untuk 

memperoleh data tentang peningkatan literasi digital peserta didik. Tes ini akan 

dilakukan sebelum (pre-test) dan setelah dilakukan (post-test) perlakuan, untuk 

mengetahui pemahaman siswa mengenai literasi digital baik sebelum dan setelah 

perlakuan. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Data yang didapatkan dilapangan melalui instrument penelitian dianalisis 

terlebih dahulu dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian 

dan untuk menguji hipotesis yang diajukan apakah dapat diterima atau ditolak. Setelah 

pengambilan data dilapangan yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan literasi digital siswa dengan Google classroom, dilakukan analisis data 

melalui perhitungan statistik berikut ini: 

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah salah satu cara untuk memeriksa keabsahan atau 

normalitas sampel. Menurut Somantri dan Muhidin (2006) “uji normalitas data penting 

diketahui berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji statistic yang digunakan”. 

Penelitian yang akan dilakukan ini, uji normalitas yang dilakukan adalah dengan 
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menggunakan program pengolah data Statistical Product and Service Solution (SPSS), 

melalui uji normalitas one sample Kolmogorov Smirnov. 

B. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ditunjukan untuk menguji kesamaan beberapa bagian sampel, 

sehingga generalisasi terhadap populasi dapat dilakukan. Pada penelitian ini, uji 

homogenitas dilakukan dengan menggunakan program pengolah data SPSS 20 dengan 

Levene Test (Uji Levene). 

C. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dipenelitian ini dilakukan dengan perhitungan uji-t. Uji-t 

merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk menguji perbedaan dua rata-rata 

dari dua sampel tentang suatu variabel yang diteliti. Pada penelitian ini rumus yang 

digunakan adalah : 

 

 

 

 

 

s = (n1 – 1) S1
2 + (n2 – 1) S2

2 

n1 + n2 - 2 

(Arifin, 2011, hlm. 281) 

 

Keterangan:  

t = nilai t-test yang dicari  

X1 = rata-rata kelompok sample 1  

X2 = rata-rata kelompok sample 2  

s = simpangan baku gabungan  

S1
2 = simpangan baku sample 1 yang dikuadratkan (varians 1)  
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S2
2 = simpangan baku sample 2 yang dikuadratkan (varians 2) 

n1 = jumlah sample 1  

n2 = jumlah sample 2  

 

Untuk pengujian hipotesis, perlu dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

thitung dengan ttabel, dimana perhitungannya : 

1. Apabila thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima (tidak terdapat 

perbedaan peningkatan berpikir kreatif siswa yang menggunakan Google 

classroom dengan siswa yang menggunakan buku elektronik). 

2. Apabila thitung < ttabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak (terdapat perbedaan 

peningkatan berpikir kreatif siswa yang menggunakan Google classroom 

dengan siswa yang menggunakan buku elektronik). 

 

3.8. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan, berikut ini adalah tahapannya : 

1. Tahap Perancangan Penelitian 

Melakukan penelitian perlu perancangan yang matang, dengan memilih 

masalah, mengidentifikasi masalah melalui kajian pustaka, melakukan studi 

pendahuluan dengan mengunjungi tempat yang dijadikan penelitian, merumuskan 

masalah, merumuskan asumsi dasar dan hipotesis, memilih metodeologi penelitian, 

menentukan variabel penelitian dan merancang instrument penelitian yang akan 

digunakan. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian yaitu dengan melakukan ekperimen penelitian, 

mengumpulkan data hasil penelitian, mengolah data hasil penelitian , menganalisi data 

dan menarik kesimpulan. 

3. Tahap Pengolahan Data Hasil Penelitian 
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Data yang telah terkumpul di lapangan kemudian diolah secara statistik untuk 

menguji hipotesis penelitian, serta menarik kesimpulan hasil penelitian. 

4. Tahap Pembuatan Laporan Penelitian 

Rumusan hasil penelitian yang telah ada, kemudian disajikan ke dalam laporan 

berbentuk skripsi dan diserahkan kepada tim penguji sidang untuk diberi penilaian.
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