
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Alur Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen

kuasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang merupakan

perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimental

sesungguhnya dalam keadaan tidak memungkinkan untuk mengontrol atau

mengendalikan semua variabel yang dipilih secara acak kelas. Penelitian ini

difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan media

pembelajaran animasi komputer dan pembelajaran topik ikatan kimia terutama

pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis. Penelitian ini dimaksudkan

untuk melihat perbandingan sebelum dan sesudah perlakuan pembelajaran dengan

animasi komputer terhadap pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis

siswa. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep dan keterampilan

berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pembelajaran digunakan metode tes

awal-tes akhir seperti yang digambarkan di bawah ini:

Tes awal Perlakuan Tes akhir

Keterangan:
Tes awal diberikan sebelum pemberian perlakuan
Perlakuan berupa penggunaan animasi komputer pada pembelajaran ikatan kimia
Tes akhirdiberikan setelah pemberian perlakuan
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Adapun alur penelitian pembelajaran dengan animasi komputer untuk

meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa

digambarkansebagai berikut:

Studi bahan kajian ikatan
kimia

Analisis konseptopik
ikatan kimia

Evaluasi KBKr *

Evaluasi PK

Angket

Kajian teoretis:
KTSP, Analisis jurnal pembelajaran
dengan animasi komputer, survey

pendahuluan

Studi keterampilan
berpikir kritis

Analisis indikator KBKr

Penyusunan Model Pembelajaran dengan
animasi komputer danperangkatnya

Pembuatan instrumen dan

validasinya

Tes awal

Implementasi Pembelajaran dengan animasi
komputer

Tes Akhir

Analisis data

Kesimpulan

Gambar 3.1. Alur Penelitian
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Alur penelitian diawali dengan kajian teoritis mengenai KTSP, analisis

jurnal pembelajaran dengan animasi komputer, dilanjutkan dengan studi literatur

mengenai modul ikatan kimia, buku paket kimia, dan beberapa buku kimia

universitas yang relevan dengan materi pokok ikatan kimia yang dijadikan sumber

dalam penyusunan instrumen berupa tes, bahan ajar, angket dan pedoman

wawancara, studi keterampilan berpikir kritis dan studi pembuatan animasi

komputer yang disesuaikan dengan skenario pembelajaran.

Kegiatan berikutnya adalah pemilihan pokok bahasan yang ada pada

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dapat dikembangkan dengan

model tersebut. Setelah menentukan konsep untuk penelitian, kemudian

dilakukan analisis pengembangan konsep dan penentuan indikator keterampilan

berpikir kritis yang sekiranya dapat ditingkatkan setelah siswa mengikuti

pembelajaran dengan model yang telah ditenlukarL Setelah itu, disusun rancangan

perangkat pembelajaran yang disusun berdasarkan model, materi dan tujuan

pembelajaran. Perangkat pembelajaran tersebut meliputi satuan pelajaran, media

animasi komputer dan soal tes. Selama penulisan dan pembuatan media

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan didiskusikan dengan guru kimia

SMK yang bersangkutan. Kemudian dilakukan validasi tes pada siswa SMK YPC

yang telah mempelajari bahan kajian ikatan kimia. Validasi tes dilakukan untuk

menganalisis tingkat kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas tes.

Penerapan model dilakukan pada satu kelas yang telah ditentukan

sebelumnya. Tahap ini dimulai dengan tes awal untuk mengetahui kemampuan
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awal siswa, kemudian diberikan perlakukan berupa model pembelajaran dengan

animasi komputer dan diakhiri dengan tes akhir dan pengisian angket siswa.

Langkah terakhir dilakukan analisis data dan temuan yang diperoleh

berupa data untuk menyusun laporan.

3.2 Pembuatan Media Animasi Komputer

Pembuatan animasi komputer ini menggunakan software macromedia

flash MX dalam bentuk software media interaktif dimana user (siswa) dapat

menjelajahi setiap tampilan dengan bebas. Dalam pembuatan animasi komputer

dibantu dengan program aplikasi lainnya seperti M.S. Office, Corel Draw, Adobe

Photo Shop, Macromedia Firework dan Swift 3d.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan adalah:

L Menganalisis konsep yang akan diberikan kepada siswa.

2. Mentransformasikan konsep (baik teks, gambar, video atau animasi) akan

dikembangkan ke dalam bentuk presentasi sesuai dengan tuntutan

presentasi setiap konsep untuk meningkatkan pemahaman konsep dan

keterampilan berpikir kritis siswa.

3. Mengumpulkan dan membuat gambar dan animasi yang berhubungan

dengan konsep ikatan kimia.

Untuk itu strategi/model presentasi pembuatan media pembelajaran

animasi komputer terdiri dari 6 (enam) kolom seperti ditunjukkan dalam tabel di

bawah ini:
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Tabel 3.1

Strategi Pengembangan Pembelajaran dengan Animasi Komputer

Definisi

Konsep
Indikator

KBKr
PK Menu

Strategi/Model
Presentasi

Tampilan
Jawaban

(D (2) (3) (4) (5) (6)

Kolom 1 menunjukkan konsep berdasarkan analisis konsep yang akan

dikembangkan. Kolom 2 berisi indikator Keterampilan Berpikir Kritis (KBKr).

Kolom 3 berisi Pemahaman Konsep. Kolom 4 menunjukkan frame dalam

tampilan dengan macromedia flash. Kolom 5 menunjukkan strategi/model

presentasi dalam bentuk teks, gambar, animasi dan audio baik dalam bentuk

informasi atau dalam bentuk pertanyaan. Kolom 6 berisi tampilan jawaban

pertanyaan dari model presentasi. Hasil strategi pengembangan pembelajaran

dengan animasi komputer selanjutnya dapat dilihat pada lampiran B.

Dalam pengembangan animasi komputer ini, penulis melakukan

beberapa penyederhanaan terhadap konsep yang dikembangkan sesuai dengan

tingkat pemahaman belajar berdasarkan sifat konsep.

Tabel 3.2

Bentuk Penyederhanaan Konsep

Sifat Konsep Bentuk Penyederhanaan

Kompleks

Abstrak

Proses

Model

Analogi

Simulasi, animasi, demonstrasi

Konsep yang komplek disederhanakan menggunakan model, sedangkan

konsep yang abstrak disederhanakan menggunakan analogi, dan suatu proses
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dipresentasikan melalui simulasi, animasi. Bentuk transformasi model

pembelajaran menjadi presentasi tampilan dapat dilihat dalam lampiran.

3J Struktur Algoritma Pengembangan Media Animasi Komputer

Struktur algoritma pengembangan media animasi komputer dalam

pembelajaran yang interaktif disusun dengan menggunakan software macromedia

flash MX. Algoritma pengembangan program pembelajaran pada topik ikatan

kimia memiliki tiga tahapan:

1. Bagian Pembukaan; terdiri intro selamat datang, identitas pembuat,

pilihan materi

2. Bagian Inti; terdiri dari penjelasan konsep ikatan ion, ikatan kovalen

dan kepolaran ikatan

3. Bagian Akhir

Evaluasi, soal-soal latihan

Agar lebih jelas di bawah ini digambarkanflowchart/bagan alir pengembangan

media animasi komputer
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Kestabilan Atom

Ikatan Ion

Ikatan Kovalen 4

Kepolaran Ikatan

Intro,
Selamat Datang,
Nama Pembuat

Menu Utama » Keluar

Identitas Penyusun

LatihanSoal

Terkoneksi ke setiap bagian

Gambar 3.2

Deskripsi Program Animasi Komputer

Pada saat siswa atau user memulai program, siswa dihadapkan pada

bagian pembuka berupa intro yang terdiri dari movie klip (istilah dalam flash MX)

yang menampilkan ucapan Selamat Datang, Identitas Software, desainer, dan

nama penyusun. Setelah intro berakhir siswa diberi pilihan untuk keluar program

atau melanjutkan eksekusi program. Apabila siswa memilih eksekusi program

maka yang muncul adalah menu utama program yang berisi sejumlah pilihan

materi kestabilan atom, ikatan ion, ikatan kovalen, kepolaran ikatan, soal-soal, dan

keluar dari program dengan mengklik area teks menggunakan mouse. Dengan

mengklik konfigurasi elektron, ikatan ion, ikatan kovalen, kepolaran ikatan, soal-
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soal, maka ditampilkan teks dalam bentuk pertanyaan dan informasi, gambar,

animasi, dan simulasi. Untuk menjalankan animasi dalam materi ikatan kimia

siswa bisa mengklik tombol play pada movie klip dan untuk melanjutkan ke

halaman berikutnya siswa bisa mengklik tombol panah kanan (tombol lanjut).

Dan tampilkan materi mi pun siswa bisa mengklik tombol yang tersedia, kembali

ke menu utama, soal-soal, dan pada saat mouse over pada kata berwama biru

siswa bisa melihat gambar atau animasi.

Bagian latihan soal dapat diakses siswa dari bagian penjelasan materi.

Setelah siswa mempelajari tampilan dari monitor siswa bisa langsung berlatih

dengan menjawab soal-soal yang berhubungan dengan materi yang sedang

dipelajari.

Berdasarkan hasil analisis konsep dan katerampilan berpikir kritis siswa

maka dibuatlah tampilan-tampilan dalam komputer untuk meningkatkan

pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa. Proses transformasi
konsep ke dalam tampilan dilakukan menurut kriteria readibility untuk teks, dan
kriteria artistik untuk komponen grafis, animasi, simulasi yang beracuan pada

peningkatan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa.

3.4 Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan di

Kabupaten Tasikmalaya pada siswa kelas I Otomotif. Subjek penelitian
ditentukan secara random kelas, ya.tu memilih satu kelas dan 7kelas yang ada.

(Arikunto, 2001). Dan satu kelas yang telah diambil dilakukan pemilihan siswa

43



sebanyak 20 orang dari 36 siswa yang ada sebagai kelas eksperimen. Pemilihan

tersebutdisesuaikan dengan jumlah komputer yang ada di ruangkomputer.

3.5 Instrumen Penelitian

Untuk menjawab permasalahan penelitian dibuat instrumen penelitian

sebagai alat bantuuntukmengumpulkan data. Instrumen yang digunakan berupa :

tes pemahaman konsep dan indikator keterampilan berpikir kritis, angket

tanggapan siswa dan pedoman wawancara terhadap guru mengenai pembelajaran

ikatan kimia dengan animasi komputer.

1. Soal Tes

Soal tes yang dipergunakan dalam penelitian ini dalam bentuk pilihan

ganda sebanyak 15 butir soal dengan 5 alternatifjawaban yang dianggap benar.

Soal tes ini mengacu pada kompetensi yang berhubungan dengan bahan kajian

ikatan kimia untuk mengukur pemahaman konsep dan keterampilan berpikir

kritis. Kisi-kisi soal tes bahan kajian ikatan kimiaterdapat pada lampiran B.

Instrumen dibuat sendiri oleh peneliti dan dikonsultasikan dengan

pembimbing. Ujicoba alat pengumpul data dilakukan pada sampel yang

karakteristik populasinya sama. Berdasarkan hasil uji coba instrumen, terdapat 1

soal yang harus dibuang karena validitasnya sangat rendah. Pengolahan data

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal hasil uji coba

terdapat dalam lampiran A.
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Instrumen tersebut digunakan pada tes awal dan tes akhir. Dengan

membandingkan kedua hasil tes tersebut, maka akan diketahui peningkatan

pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis setelah pembelajaran

dilaksanakan.

2. Angket.

Angket digunakan untuk mengungkap tanggapan siswa terhadap

pembelajaran kimia dengan animasi komputer yang berkaitan dengan minat dan

kebermanfaatan multimedia. Kisi-kisi angket dapat dilihat dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3

Kisi-kisi Angket

No Aspek yang diukur Nomor angket

1 Kesan terhadap pelajaran kimia 1,2,3

2 Penggunaan komputer dalam keseharian 4

3 Penggunaan media komputer dalam pembelajaran 5

4. Kesan pembelajaran dengan animasi komputer 6,7,8

5. Kesan terhadap media pembelajaran 9

6. Bahasa (kalimat) yang digunakan dalam tampilan 10

7. Gambar dan animasi yang ditampilkan 11

8. Petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam media 12

9 Pemberian soal tes awal dan tes akhir 13,14

10 Kesan terhadap model pembelajaran 15

3. Wawancara.

Wawancara terhadap guru terutama dilakukan untuk melihat respon

tentang penerapan model pembelajaran dengan animasi komputer pada bahan

kajian ikatan kimia.

45



Pedoman wawancara yang dikembangkan dalam penelitian ini te

pedoman wawancara terhadap guru kimia. Wawancara dalam penelitian ini

dimaksudkan untuk mempertajam temuan dan hasil-hasil penelitian. Pedoman

wawancara guru dapat dilihat pada lampiran.

3.6 Validasi Tes

Uji coba soal tes dilakukan di SMK kelas 2 Otomotif. Untuk mendapat

tes yang dipercaya, maka soal-soal yang telah diujicoba perlu diketahui dulu

tingkat validitas, reliabilitas dan analisis butir soal sebelum digunakan dalam

pengumpulan data.

3.6.1 Validitas

Validitas adalah sejauhmana tes telah mengukur apa yang hendak diukur.

(Arikunto, 2001). Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas

keseluruhan soal tes adalah korelasi product moment.

(Surapranata, 2004)

Keterangan :

rxy : koefisien korelasi antara variabel X dan Y.

N : jumlah siswa

X : skor tiap butir soal

Y : skor total

Kriteria validitas berdasarkan besarnya koefisien korelasi adalah sebagai

berikut:
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• 0,80 sampai dengan 1,00 : sangat tinggi

• 0,60 sampai dengan 0,79 : tinggi

• 0,40 sampai dengan 0,59 : cukup

• 0,20 sampai dengan 0,39 : rendah

• 0,00 sampai dengan 0,19 : sangat rendah

Data hasil ujicoba validitas tiap soal berdasarkan koefisien dapat dilihat

pada lampiran A.

3.6.2 Reliabilitas

Kriteria berikutnya yang diperhatikan adalah reliabilitas item secara

keseluruhan. Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan suatu tes apabila

diteskan pada subjek yang sama (Arikunto, 2001).

Untuk memperoleh reliabilitas digunakan metode belah dua (split half

method). Metode belah dua menggunakan sebuah tes dan diujicobakan satu kali

(single-test-single-trial- method). Untuk mengetahui reliabilitas seluruh tes harus

menggunakan rumus SpearmanBrown.:

2.rh
r„= b11 \ + rb (Riduwan, 2004)

keterangan:

rl 1 = koefisien reliabilitas internal seluruh item

rb = korelasi Product Moment antara belahan (awal-akhir)
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Kriteria besarnya reliabilitas adalah sebagai berikut:

0,80 sampai dengan 1,00 : sangat tinggi

0,60 sampai dengan 0,79 : tinggi

0,40 sampai dengan 0,59 : cukup

0,20 sampai dengan 0,39 ; rendah

0,00 sampai dengan 0,19 : tidak reliabel

Dari pengolahan data ujicoba diperoleh korelasi reliabilitas sebesar 0,74.

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran A. Berdasarkan

kriteria yang telah disebutkan di atas maka dapat dinterpretasikan bahwa

reliabilitas soal tes penguasaan konsep tergolong tinggi.

3.6.3 Analisis Butir Soal Tes

a. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran menunjukkan sukarmenunjukkan sukaratau mudahnya

suatu soal (Arikunto, 1990). Tingkat kesukaran dapat ditentukan berdasarkan

proporsi siswa yang menjawab dengan benar (Surapranata, 2004). Untuk

menentukan indeks kesukaran dipergunakan rumus :

P =
Sm.N

Keterangan :
P : indek tingkat kesukaran
Sx : banyaknya siswa yang menjawab benar
Sm : skor maksimum

N : Jumlah siswa
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Kriteria tingkat kesukaran adalah sebagai berikut:

• 0,00 sampai dengan 0,30 : soal sukar

• 0,31 sampai dengan 0,70 : soal sedang

• 0,71 sampai dengan 1,00 : soal mudah

Hasil uji coba tingkat kesukaran butir soal tes penguasaan konsep

menghasilkan data seperti yang terlihat pada lampiran A. Hasil ujicoba instrumen

tingkat kesukaran soal, soal nomor 9harus dihilangkan.

b. Daya Pembeda

Indeks daya pembeda digunakan untuk menentukan dapat tidaknya suatu

soal dapat membedakan kelompok yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada

dalam kelompok itu (Surapranata, 2004).

Untuk menghitung daya pembeda tiap soal perlu pengelompokan hasil test

tersebut menjadi tiga kelompok berdasarkan peringkat dari keseluruhan skor yang

diperoleh.

Menurut Surapranata (2004). Kelompok tersebut adalah :

• Kelompok atas diambil 25% dari peringkat bagian tinggi

• Kelompok sedang diambil 50% dari peringkat bagian sedang

• Kelompok bawah diambil 25% dari peringkat bagian rendah

Pembagian kelompok tinggi, sedang dan rendah ditentukan berdasarkan skor

penguasaan kompetensi kognitif yang diperoleh pada tes.

Penghitungan daya pembeda setiap soal menggunakan rumus :

D=^d. - ^=PA-PB (Surapranata, 2004)
J A JE
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Keterangan :

J = jumlah peserta test

Ja = banyaknya peserta kelompok atas

Jb = banyaknya peserta kelompok bawah

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Pa = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar

Pb = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Kriteria daya pembeda adalah :

D = negatif: dibuang

D = 0,00 --0,20 : jelek

D = 0,21--0,40 :cukup

D = 0,41--0,70 : baik

D = 0,71--1,00 : baik sekali

Hasil uji coba untuk daya pembeda dapat dilihat pada lampiran A.

Berdasarhasil uji coba, diperoleh karakteristik butir-butir soal seperti terlihat pada

tabel 3.4.
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Tabel 3.4

Karakteristik Butir Soal Berdasarkan Hasil Uji Coba

No.

Soal

Tingkat
Kesukaran

Daya
Pembeda

Validitas Keterangan

1 Sedang Cukup Sangat tinggi Dipakai

2 Sedang Baik Cukup Dipakai

3 Sedang Cukup Cukup Dipakai

4 Sedang Cukup Cukup Dipakai

5 Sedang Cukup Tinggi Dipakai

6 Sedang Baik Cukup Dipakai

7 Sedang Cukup Tinggi Dipakai

8 Sedang Cukup Rendah Dipakai

9 Sukar Cukup Sangat rendah Dihilangkan

10 Sedang Baik Rendah Dipakai

11 Sedang Baik Tinggi Dipakai

12 Sedang Jelek Cukup Direvisi

13 Sedang Baik Cukup Dipakai

14 Sedang Cukup Sangat tinggi Dipakai

15 Sedang Cukup Tinggi Dipakai

16 Sedang Cukup Rendah Dipakai

3.6 Pelaksanaan Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian ini meliputi: tahap persiapan, tahap

pelaksanaan tahap pengumpulan dan pengolahan data.

/. Tahap persiapan

Pada tahap ini dilakukan studi pendahuluan tentang pembelajaran

kimia di SMK. Kemudian dilakukan studi literatur buku pelajaran, KTSP,

kompetensi siswa, dan multimedia. Setelah itu dilakukan penyusunan

pembelajaran ikatan kimia dengan animasi komputer mengacu pada KTSP
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SMK YPC, dan buku-buku pelajaran kimia yang sesuai. Media animasi

komputer diramu oleh penulis berdasarkan kebutuhan rencana pembelajaran

dengan menggunakan bahan-bahan yang dibuat sendiri oleh penulis. Sebagai

bahan acuan gambar dan animasi penulis memperoleh dari internet serta

software pendidikan.

Untuk menentukan tempat penelitian terlebih dahulu dilakukan survey

terhadap sekolah yang mendukung penerapan model pembelajaran dengan

animasi komputer. Kemudian dilakukan pengurusan izin dan survey awal

terhadap karakteristik sekolah.

2 Tahappelaksanaan

Pada tahap ini terlebih dahulu dilaksanakan tes awal untuk mengetahui

konsep awal siswa tentang ikatan kimia. Berikutnya adalah melaksanakan

pembelajaran konsep ikatan kimia dengan animasi komputer pada tanggal 11

Mei sampai dengan 8 Juni 2007, setelah itu dilakukan tes akhir.

3. Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan tiga cara pengumpulan data, yaitu dengan

soal tes, angket, dan wawancara. Soal tes dilakukan sebelum dan sesudah

pelaksanaan pembelajarandengan animasi komputer.

Untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai pembelajaran ikatan

kimia dengan animasi komputer dilakukan pengisian angket, sedangkan untuk

mengetahui pendapat guru dilakukan wawancara.

4. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, data tersebut dikelompokkan untuk dilakukan

analisis dan diolah.
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3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut masih

mentah yang harus diolah agar dapat memberikan gambaran nyata mengenai

permasalahan yang diteliti dan memberikan arah untuk mengkaji lebih lanjut.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengolahan data tersebut adalah

sebagai berikut:

L Hasil Belajar Siswa

Data untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa terdiri atas data

tes awal dan tes akhir yang diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menghitung skor jawaban tes awal dan tes akhir pada setiap siswa dengan

rumusan sebagai berikut:

Skor = Jumlah jawaban benar

b. Mengubah nilai ke dalam bentuk persentase dengan cara :

SkQT(%)=jUmlah Jawaban bemr x 100%
jumlah total

c. Menghitung gain dengan rumus normalized gain dengan rumusan sebagai

berikut:

^ . Skor postes - Skor pretes
Gain= x 100%

Skor maksimum - Skor pretes

d. Menilai tingkat hasil belajar siswa berdasarkan kriteria tingkat

kemampuan oleh Arikunto (2001) seperti pada tabel 3.5 berikut:
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Tabel 3.5

Tafsiran Persentase Hasil Belajar

Tafsiran Prosentase Kriteria Kemampuan

81 - 100 Sangat baik

61-80 Baik

41-60 Cukup

21-40 Kurang

0-20 Sangat kurang

e. Menganalisis hasil penafsiran presentase peningkatan hasil belajar siswa

secara keseluruhan dengan tafsiran peningkatan hasil belajar yang

dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1990).

Tabel 3.6

Tafsiran Persentase Peningkatan Hasil Belajar Siswa

Tafsiran Prosentase Tafsiran Kualitatif

0 Tidak ada

1-25 Sebagian kecil

26-49 Hampir separuhnya

50 Separuhnya

51-75 Sebagian besar

76-99 Hampir seluruhnya

100 Seluruhnya

f. Pengolahan data secara statistik

Untuk memahami hasil analisis dari data yang diperoleh digunakan :

1. uji normalitas dengan uji x2 (chi kuadrat),
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7 Y(fo-fe)2X =^^ — (Ruseffendi, 1998)

Keterangan:

X2: chi kuadrat

fo : frekuensi observasi

fe : frekuensi harapan

2. uji homogenitas dengan uji F.

S 2F =-27 (Riduwan, 2004)
S{2

keterangan:

S22 = varian terbesar

Si2 = varianterkecil

3. uji perbedaan dua rata-rata dengan uji t

/s= 1 avn 2 y 1 2 (Sudjana N, 2001)
\ «I+W2 VVl2+^22

Rumusan dan hasil perhitungan uji x2 (chi kuadrat) dan uji-t dapat

dilihat dalam lampiran C.

2. Pemahaman Konsep (PK) dan Keterampilan Berpikir Kritis (KBKr)

Data untuk mengetahui peningkatan PK dan KBKr siswa terdiri atas data

tes awal dan tes akhir yang diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menghitung skor jawaban tes awal dan tes akhir pada setiap siswa dengan

rumusan sebagai berikut: Skor = jumlah jawaban benar

b. Mengubah nilai ke dalam bentuk persentase dengan cara :
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Skor(%)=JUmlah jawabm benar x 100%
jumlah total

c. Menghitung gain dengan rumus normalized gain (Dewi, 2004), sebagai

berikut:

„ . Skor postes - Skor pretes
Gain = - x 100%

Skor maksimum - Skor pretes

d. Menilai tingkat PK dan KBKr siswa berdasarkan kriteria tingkat

kemampuan oleh Arikunto (2001) seperti pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7

Tafsiran Persentase KBKr

Tafsiran Persentase Kriteria Kemampuan
81 -100 Sangat baik
61-80 Baik

41-60 Cukup
21-40 Kurang
0-20 Sangat kurang

e. Menganalisis hasil penafsiran persentase peningkatan PK dan KBKr siswa

secara keseluruhan dengan tafsiran peningkatan hasil belajar yang

dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1990).

Tabel 3.8

Tafsiran Persentase Peningkatan Indikator KBKr

Tafsiran Persentase Tafsiran Kualitatif

0 Tidak ada

1 -25 Sebagian kecil
26-49 Hampir separuhnya

50 Separuhnya
51 -75 Sebagian besar
76-99 Hampir seluruhnya

100 Seluruhnya
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3. Angket

Data yang diperoleh dari respon siswa terhadap diolah dengan

menggunakan skala likert. Data angket hasil pembelajaran ikatan kimia dengan

animasi komputer tersebut dianalisis dan dideskripsikan agar diperoleh gambaran

langsung tentang tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran dan media

animasi komputer. Hasil angket dianalisis dan dideskripsikan untuk mempertajam

dan memperjelas hasil penelitian.

4. Wawancara.

Hasil data wawancara dipergunakan untuk lebih mempertajam jawaban

pertanyaan-pertanyaan penelitian dan dimaksudkan untuk melengkapi data yang

sudah ada, yaitu dari hasil pengolahan data tes pemahaman konsep dan

keterampilan berpikir kritis. Hasil wawancara dianalisis dan dideskripsikan untuk

mempertajam dan memperjelas hasil penelitian. Wawancara terhadap guru

dimaksudkan untuk mengungkapkan tanggapan guru terhadap penggunaan model

pembelajaran ikatan kimia dengan animasi komputer .
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