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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian 

yang digunakan pada adalah eksperimen kuasi. Bentuk eksperimen yang digunakan 

adalah desain kelompok kontrol pascates (posttest-only control group design). 

Dalam desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih 

secara random. Penelitian ini terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, 

perbedaannya dimana kelompok eksperimen diberi perlakuan khusus (variabel 

yang akan diuji akibatnya) sedangkan kelompok kontrol diberi perlakuan yang 

biasa dilakukan yaitu flipped classroom, dan di akhir perlakuan kedua kelompok 

ini diberi post-test (Payadnya & Jayantika, 2018; Sukmadinata, 2007).  

 

Gambar 3.1 Posttest-Only Control Group Design 

(Sukmadinata, 2007) 

Berdasarkan Gambar 3.1, terdapat kelompok A sebagai kelas eksperimen (KE) dan 

kelompok B sebagai kelas kontrol (KK). Perlakuan yang ditandai dengan X disini 

adalah penerapan elemen gamifikasi pada flipped classroom. Pascates yang 

diberikan berupa instrumen angket yang disebar pada seluruh kelompok. Pada KE 

akan diberi perlakuan berupa penyematan elemen gamifikasi pada model flipped 

classroom dan setelahnya dilakukan pascates sebagai tinjauan kondisi akhir setelah 

menerima perlakuan. Sedangkan, untuk KK tidak ada perlakuan khusus, hanya 

penerapan pembelajaran flipped classroom seperti yang biasanya dan diakhiri 

dengan pascates.  

3.2 Partisipan  

Partisipan yang terlibat pada penelitian ini adalah seluruh kelas X RPL di 

salah satu SMK yang berada di Kabupaten Purwakarta. Pertimbangan pemilihan 

partisipan ini diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1) Tingkat kemudahan dalam berkomunikasi dengan siswa dinilai lebih mudah 

karena siswa SMK mampu menilai dan memberikan perhatian penuh terhadap 

guru, sehingga guru dapat terbuka dan mampu memahami masukan dari siswa 

(Sidik & Sobandi, 2018).  

2) Mampu mengikuti kegiatan post-test, serta terlibat selama pemberian 

treatment. 

3) Kelas yang dijadikan partisipan pada penelitian ini pun sedang melaksanakan 

program kelas shifting dan pengurangan jam tatap muka di kelas, sehingga 

menjadikan SMK ini masuk kedalam kriteria sampel penelitian.  

4) Selain sedang melaksanakan program kelas shifting, berdasarkan hasil survei 

lapangan SMK ini mengalami penurunan keterlibatan siswa dibuktikan dengan 

hasil belajar siswa yang rendah bahkan hanya 40% siswa yang benar-benar 

mengerjakan tugas untuk memenuhi nilai hasil belajar. 

3.3 Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah kelompok besar atau wilayah yang menjadi lingkup 

penelitian (Sukmadinata, 2007). Adapun populasi yang diambil pada penelitian ini 

yaitu seluruh siswa kelas X tahun ajaran 2021/2022 di salah satu Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Kabupaten Purwakarta sebanyak 102 siswa. Dasar pemilihan 

populasi ini adalah dengan mempertimbangkan aturan dan kondisi yang sedang 

berlangsung di daerah Kabupaten Purwakarta sehingga diasumsikan bahwa siswa 

kelas X tahun ajaran 2021/2022 di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Kabupaten Purwakarta memiliki karakteristik yang sama. 

3.3.2 Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. 

Teknik purposive sampling ini merupakan pengambilan sampel yang disesuaikan 

dengan tujuan penelitian (Sukmadinata, 2007).  Menurut Borg and Gall dalam 

Alwi, (2015) khusus untuk penelitian eksperimen dan komparatif diperlukan 

minimal sampel 15-30 responden setiap kelompok. Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu siswa kelas X Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) 1 dan X RPL 

2 di salah satu SMK di Purwakarta.   
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Tabel 3.1  

Sampel Penelitian 

Kelas Jumlah Siswa 

Kelas Eksperimen 21 

Kelas Kontrol 22 

Jumlah 43 

 

3.4 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data atau mengukur objek dari suatu variabel penelitian (Syamsuryadin & 

Wahyuniati, 2017). Karena penelitian ini adalah penelitian eksperimental, sehingga 

menganut seluruh kaidah-kaidah penelitian kuantitatif. Maka dari itu, untuk 

maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

angka-angka, pengolahan statistik dan percobaan terkontrol (Sukmadinata, 2007).  

Seluruh instrumen yang digunakan dari instrumen yang telah divalidasi oleh ahli 

yaitu karya Appleton dkk. (2006). Berikut merupakan instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

3.4.1 Angket 

Angket atau kuesioner merupakan suatu cara atau teknik pengumpulan data 

secara tidak langsung, yang artinya peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan 

responden (Sukmadinata, 2007). Pengumpulan data melalui angket bertujuan untuk 

mengumpulkan data terkait keadaan emosional siswa setelah menerima perlakuan 

dari eksperimen yang didapatkan dan data siswa yang yang hanya mendapatkan 

perlakuan flipped classroom seperti pembelajaran pada biasanya. Selain itu, 

instrumen ini akan membandingkan keterlibatan emosional siswa di kelas kontrol 

yang hanya mendapatkan perlakuan flipped classroom seperti pembelajaran pada 

biasanya. Penyusunan instrumen ini diambil dari Student Engagement Instrument 

(SEI) dirancang oleh Appleton et al., (2006) dan hanya aspek keterlibatan 

emosional yang dijadikan instrumen pada penelitian ini. Adapun indikator untuk 

penyusunan instrumen penelitian tertera pada Tabel 3.2 berikut ini.  
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Tabel 3.2  

Indikator Emotional Engagement 

Aspek Indikator 

Hubungan Guru-Siswa a. Perlakuan guru terhadap siswa 

b. Keadaan emosi siswa  

c. Keikutsertaan dalam pembelajaran 

Dukungan Rekan untuk Belajar a. Kepedulian sesama rekan 

b. Hubungan dengan rekan di kelas 

Dukungan Keluarga untuk Belajar a. Dukungan sikap 

b. Dukungan moril 

Berdasarkan hasil validasi SEI yang dilakukan oleh Appleton (2006), didapatkan 

beberapa pernyataan angket yang ditujukan untuk menilai keterlibatan emosional, 

diantaranya: 

Tabel 3.3  

Butir Item Pernyataan Angket 

No Pernyataan 

Hubungan Guru-Siswa 

1 
Secara keseluruhan, guru di kelas memperlakukan siswa dengan 

adil 

2 Guru saya ada untuk saya ketika saya membutuhkannya 

3 Saya dekat dengan guru mata pelajaran ini 

4 Peraturan yang diberlakukan di kelas itu adil 

5 Guru selalu peduli pada siswa 

6 Saya merasa aman ketika berhadapan langsung dengan guru di kelas 

7 Saya merasa nyaman selama pembelajaran berlansung 

8 Saya bahagia ketika pembelajaran berlangsung 

9 Saya sadar memiliki peran sebagai siswa ketika di kelas 

Dukungan Rekan untuk Belajar 

10 Siswa lain peduli pada saya selama di sekolah 

11 Saya punya beberapa teman di sekolah 
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No Pernyataan 

Dukungan Keluarga untuk Belajar 

12 Keluarga / wali saya ada untuk saya ketika saya membutuhkannya. 

13 
Ketika saya memiliki masalah di sekolah, keluarga/wali saya 

bersedia membantu saya 

14 
Ketika sesuatu yang baik terjadi di sekolah, keluarga/wali saya ingin 

mengetahuinya. 

15 
Keluarga/wali ingin saya terus berusaha ketika mengalami kesulitan 

di sekolah. 

 

3.5 Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian ini terdapat tujuh rangkaian kegiatan yang diilustrasikan 

pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 3.2  Prosedur Penelitian 

1) Kajian Literatur. Penelitian diawali dengan kajian literatur yang bertujuan 

untuk mencari urgensi atau masalah yang sedang terjadi. Akhirnya diperoleh 

permasalahan terkait keterlibatan siswa dan muncul tren baru yaitu gamifikasi 

dalam pembelajaran terbalik. 
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2) Survei Lapangan. Tujuan dari survei ini untuk mengetahui apakah 

permasalahan yang sebelumnya didapatkan saat kajian teoritis benar terjadi di 

lapangan atau tidak. Didapatkan data bahwa hal tersebut memang benar terjadi, 

bahkan terjadi pemutusan sekolah akibat siswa tidak merasa lagi terlibat di 

kelas sehingga hilangnya keinginan dalam belajar. 

3) Penentuan Instrumen. Instrumen yang dirancang terdiri dari dua jenis yaitu 

instrumen perangkat pembelajaran dan instrumen pengumpulan data. 

Instrumen pengumpulan yaitu angket yang didapatkan dari student engagement 

instrument. 

4) Pelaksanaan Eksperimen. Pelaksanaan eksperimen dilakukan ketika seluruh 

persiapan instrumen telah divalidasi. Eksperimen dilakukan dengan desain 

kelompok KK dan KE seperti yang telah dijelaskan pada desain. 

5) Pengolahan dan Analisis Data. Setelah data didapatkan dari hasil 

pelaksanaan eksperimen, kemudian akan diolah secara kuantitatif dengan 

teknik statistik tertentu. Tenik statistis yang dimaksud akan dijelaskan pada 

poin analisis data. 

6) Laporan. Rangkaian kegiatan yang terakhir adalah pelaporan hasil temuan di 

lokasi penelitian, menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi. 

3.6 Analisis Data  

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik digunakan dalam kegiatan analisis data 

dengan menguraikan garis besar informasi dari data yang diperoleh. Data yang 

analisis secara statistik deskriptif adalah perolehan data post-test berupa angket 

pada kelas eksperimen dan kontrol berdasarkan perolehan skor keterlibatan siswa 

dan skor keterlibatan pada setiap item. Analisis ini menghitung nilai rata-rata 

keterlibatan pada setiap responden. Nilai rata-rata responden dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus data kelompok, yaitu: 

𝑥 ̅ = 
∑𝑥𝑖

𝑛
 

Keterangan: 

𝑥 ̅  = nilai rata-rata 

xi  = skor angket pada setiap responden 
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n  = banyaknya pernyataan 

Setelah diketahui rata-rata dari setiap responden, kemudian dihitung rata-rata pada 

setiap kelompoknya dengan rumus berikut ini. 

𝑥 ̅kelas = 
∑𝑥 

𝑛
 

Keterangan: 

𝑥 ̅kelas  = nilai rata-rata 

𝑥 ̅  = rata-rata setiap responden 

n  = banyaknya responden 

Hasil perhitungan rata-rata setiap kelas kemudian diinterpretasikan tingkat 

keterlibatannya sesuai dengan rentang pada Tabel 3.3 berikut ini. 

Tabel 3.4  

Interpretasi Tingkat Keterlibatan 

NO Rentang Rata-rata Skor Kategori 

1 1,75 > X Rendah 

2 2,5  < X ≤ 1,75 Cukup 

3 3,25 < X ≤ 2,5 Tinggi 

4 X > 3,25 Sangat Tinggi 

(Mardapi, 2012) 

3.6.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah cara yang dapat mengetahui apakah sampel data dari 

populasi berdistribusi normal atau tidak (Kurtosis, 2014). Sehingga dengan uji ini 

dapat terlihat apakah data yang didapatkan dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal atau tidak. Data yang akan diuji kenormalannya adalah skor 

keterlibatan setiap sampel dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Cara pengujian 

yang digunakan adalah  Shapiro-Wilk, karena metode ini dapat digunakan untuk 

sampel yang kurang dari 50 (Shapiro & Wilk, (1965) dalam Sintia et al., (2022)). 

Sesuai dengan sampel penelitian ini yang berjumlah 43. Pengujian dilakukan 

dengan menetapkan pernyataan sebagai berikut. 

H0 = Data berdistribusi normal 

H1 = Data berdistribusi tidak normal 

Berikut adalah rumus dari metode Shapiro-Wilk. 
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Keterangan: 

n  = Jumlah data 

a  = Coefficient test Shapiro-Wilk 

Untuk mengetahui nilai D dapat dilihat rumus berikut: 

 

Keterangan: 

𝑋 ̅  = Rata-rata data 

Data yang dilakukan pengujian dikatakan normal berdasarkan nilai 

signifikansinya, dengan kriteria sebagai berikut 

a. Jika nilai signifikansi (p-value) ≥ 0.05, maka H0 diterima artinya menunjukkan 

kelompok data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

b. Jika nilai signifikansi (p-value) < 0.05, maka H1 diterima artinya menunjukkan 

masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang berdistribusi tidak 

normal. 

Jika data berdistribusi normal maka pengujian dilanjutkan dengan uji homogenitas. 

Namun jika data tidak berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan uji non 

parametrik Mann-Whitney. 

3.6.3 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah cara untuk memberikan keyakinan bahwa 

sekelompok data yang diteliti dalam proses analisis berasal dari populasi yang tidak 

jauh berbeda keragamannya (Budiwanto, 2017). Pengujian dilakukan dengan 

menetapkan pernyataan sebagai berikut. 

H0 = Data berdistribusi normal 

H1 = Data berdistribusi tidak normal 

Data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai 

signifikansinya, dengan kriteria sebagai berikut 

a. Jika nilai signifikansi (p-value) ≥ 0.05, maka H0 diterima artinya 

menunjukkan kelompok data berasal dari populasi varians yang sama. 
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b. Jika nilai signifikansi (p-value) < 0.05, maka H1 diterima artinya 

menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi varians 

yang berbeda. 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran atas suatu pernyataan 

secara statistik serta menarik kesimpulan akan diterima atau ditolaknya pernyataan 

tersebut (Anuraga dkk., 2021). Uji hipotesis ini terbagi dua kemungkinan, apabila 

data berdistribusi normal dan homogen maka dilakukan uji hipotesis parametrik. 

Namun, apabila data tidak berdistribusi normal hipotesis non-parametrik. 

Pengambilan keputusan dapat dinyatakan sebagai berikut: 

a. Jika data berdistribusi normal dan bervariansi homogen, maka pengujian 

hipotesis dilakukan dengan uji t atau Independent Sample T-Test dengan 

asumsi kedua varians homogen. 

b. Jika data berdistribusi normal dan bervariansi tidak homogen, maka 

pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t atau Independent Sample T-Test 

dengan asumsi kedua varians tidak homogen. 

c. Jika tidak data berdistribusi normal, maka maka digunakan uji statistik non 

parametrik yaitu uji Mann-Whitney.  

Uji hipotesis ini menggunakan uji hipotesis dua pihak (two tail test), dimana 

hipotesis nol (H0) menyatakan “sama dengan” dan hipotesis alternatif (H1) 

menyatakan “tidak sama dengan”, serta uji hipotesis pihak kanan (one tail test) 

dimana hipotesis nol (H0) menyatakan “lebih kecil sama dengan” dan hipotesis 

alternatif (H1) menyatakan “lebih besar” (Dian Kusuma Wardani, 2020).  

Data yang dilakukan pengujian berdasarkan nilai signifikansinya, dengan 

kriteria sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikansi (p-value) ≥ 0.05, maka H0 diterima. 

b. Jika nilai signifikansi (p-value) < 0.05, maka H1 diterima.  

3.7  Hipotesis Statistika 

  Berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat 

dijabarkan kembali ke dalam hipotesis statistika yang disajikan seperti berikut ini: 

1) H0 : µ1 = µ2∙ Tidak terdapat perbedaan skor rata-rata keterlibatan emosional 

siswa antara siswa yang telah melaksanakan pembelajaran gamified flipped 
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classroom  dengan siswa yang melaksanakan pembelajaran dengan flipped 

classroom ditinjau dari keseluruhan siswa. 

H1 : µ1 ≠ µ2∙ Terdapat perbedaan skor rata-rata keterlibatan emosional siswa 

antara siswa yang telah melaksanakan pembelajaran gamified flipped 

classroom  dengan siswa yang melaksanakan pembelajaran dengan flipped 

classroom ditinjau dari keseluruhan siswa. 

2) H0 : µ1 ≤ µ2∙ Skor rata-rata keterlibatan emosional siswa yang telah 

melaksanakan pembelajaran gamified flipped classroom tidak lebih baik 

daripada siswa yang melaksanakan pembelajaran dengan flipped classroom. 

H1 : µ1 > µ2∙ Skor rata-rata keterlibatan emosional siswa yang telah 

melaksanakan pembelajaran gamified flipped classroom lebih baik daripada 

siswa yang melaksanakan pembelajaran dengan flipped classroom. 


