BAB III
PROSEDUR PENELITIAN
A. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah true
experiment. Menurut Sugiyono (2017:75) “…true experiment
adalah design penelitian yang dapat mengontrol semua variabel
luar yang mempengaruhi jalannya experiment”. Pada penelitian ini
menggunakan dua kelas sebagai sampel yang masing masing
memperoleh perlakuan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis
secara statistik setelah peserta didik melakukan post test serta
mengisi angket yang diberikan.
B. Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu:
1. Variabel terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah motivasi
belajar dan hasil belajar peserta didik
2. Variabel Bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media
pembelajaran berbasis Augmented Reality
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi menurut Sugiyono (2017:80) adalah
“Wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
kelas XI MIPA SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya tahun ajaran
2019/2020 sebanyak 6 kelas dengan jumlah siswa sebanyak
206 orang. Populasi dianggap homogen dilihat dari nilai ratarata ulangan harian pada materi jaringan tumbuhan tahun
ajaran 2018/2019.
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Tabel 3.1
Nilai rata-rata ulangan biologi kelas XI MIPA SMA
Negeri 7 Kota Tasikmalaya Tahun Ajaran 2019/2020
Kelas
Jumlah siswa
Rata-rata
ulangan
XI MIPA1
32
73,50
XI MIPA 2
32
72,75
XI MIPA 3
30
70,50
XI MIPA 4
30
73,50
XI MIPA 5
29
75,00
XI MIPA 6
30
72,50
Sumber: Guru mata pelajaran Biologi SMA Negeri 7 Kota
Tasikmalaya
2.

Sampel
Sugiyono (2017:80) mengemukakan bahwa “Sampel
adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut”. Sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah peserta didik sebanyak dua kelas yang diambil
dengan teknik cluster random sampling dari populasi yang
tersedia. langkah-langkah dalam pengambilan sampel adalah:
a. membuat gulungan kertas bertuliskan nama kelas
sebanyak 6 buah, yaitu kelas XI MIPA 1,XI MIPA 2, XI
MIPA 3,XI MIPA 4, XI MIPA 5 dan XI MIPA 6
kemudian dimasukkan ke dalam gelas;
b. Mengocok gelas yang berisi gulungan kertas yang
bertuliskan nama kelas;
c. Mengeluarkan satu gulungan kertas dari dalam gelas
sebagai sampel pertama yaitu kelas XI MIPA 2;
d. Memasukkan kembali gulungan kertas bertuliskan XI
MIPA 2 ke dalam gelas dan kembali mengocok gelas
tersebut;
e. Mengeluarkan kembali satu kertas dari dalam gelas
sebagai sampel kedua yaitu kelas XI MIPA 4.
Setelah pengambilan sampel, dilakukan penentuan
perlakuan terhadap sampel dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
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a.

b.
c.

Membuat gulungan kertas sebanyak dua buah berisi
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dua gulungan
kertas berikutnya bertuliskan Media AR (Augment
Reality) dengan model pembelajaran discovery learning
dan media yang biasa digunakan dengan model
pembelajaran discovery learning juga. Kemudian
memasukan gulungan kertas tersebut kedalam gelas
yang berbeda; dan
Mengocok kedua gelas tersebut secara bersamaan untuk
menentukan kelas eksperimen dan kontrol.
Kocokan pertama yang keluar yaitu kelas XI MIPA 4
dengan kelas eksperimen menggunakan media
pembelajaran Augmented Reality yang di integrasikan
dengan model discovery learning dan kocokan kedua
yang keluar yaitu kelas XI MIPA 2 dengan kelas kontrol
menggunakan media power point (yang biasa
digunakan) yang di integrasikan dengan
model
pembelajaran Discovery Learning juga.

D. Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Post-test Only Control Design . Sugiono (2017:76)
“menyebutkan bahwa dalam design ini terdapat dua kelompok
yang masing-masing dipilih secara random (R). Kelompok
pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak.
Kelompok yang diberikan perlakuan disebut kelompok eksperimen
dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan disebut kelompok
kontrol. Pengaruh adanya perlakuan adalah (O1:O2). Dalam
penelitian yang sesungguhnya, pengaruh dianalisis dengan uji
beda, pakai statistik K-R 20 misalnya, kalau terdapat perbedaan
yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol, maka
perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan.
R
X
O1
R
C
O2
Ket :

R = Kelas yang dipilih secara random
X = Perlakuan dengan Augmented Reality
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O1 = Posttes pada kelas eksperimen
O2 = Posttes pada kelas kontrol
C = Kelas kontrol dengan media powerpoint
E. Langkah-langkah Penelitian
Secara umum penelitian ini terdiri dari tiga tahapan,yaitu:
1. Tahap perencanaan atau persiapan, yang meliputi:
a. Pada tanggal 10 September 2018 mendapatkan surat
keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Siliwangi mengenai penetapan bimbingan
skripsi;
b. Pada tanggal 12 September 2018 mengadakan observasi
berbarengan dengan kegiatan PLP mengenai tempat
penelitian dan kondisi sekolah di SMA Negeri 7 Kota
Tasikmalaya untuk melihat kemungkinan melaksanakan
penelitian serta konsultasi dan wawancara dengan guru
mata pelajaran biologi kelas XI MIPA ;
c. Pada tanggal 21 Januari 2019 sampai 25 Januari 2019
mengkonsultasi judul dan permasalahan yang akan diteliti
dengan pembimbing I dan II;
d. Pada tanggal 28 Januari 2019 mengajukan judul atau
permasalahn yang akan diteliti ke Dewan Bimbingan
Skripsi (DBS);
e. Pada tanggal 2 Februari 2019 mencari dan mengkaji
berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang
akan dijadikan penelitian;
f. Pada tanggal 10 februari 2019 sampai dengan 27 juni 2019
menyusun proposal penelitian dengan dibimbing oleh
pembimbing I dan II sekaligus dengan revisinya ;
g. Pada tanggal 7 juni menyusun instrumen penelitian
kemudian untuk dikonsultasikan ke dosen yang
mengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dan Anatomi
Tumbuhan baru terealisasi pada tanggal 10 juli 2019;
h. Pada tanggal 1 juli 2019 mengajukan permohonan
penyelenggaraan seminar proposal penelitian kepada
Dewan Bimbingan Skripsi (DBS) setelah proposal
disetujui oleh Pembibing I dan II;
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i.

Pada tanggal 4 Juli 2019 melaksanakan seminar proposal
penelitian, sehingga mendapat tanggapan berupa kritik
dan saran untuk kelanjutan penelitian;
j. Pada tanggal 22 juli 2019 sampai tanggal 1 agustus 2019
melaksanakan penyempurnaan proposal dan instrumen;
k. Pada tanggal 7 agustus 2019 mengajukan permohonan izin
penelitian dan izin mengadakan uji coba instrument
penelitian ke pihak Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Siliwangi yang ditujukan kepada
Kepala sekolah SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya;
l. melaksanakan uji coba instrumen penelitian; dan
m. menganalisis hasil uji coba instrument penelitian
2. Tahap Pelaksanaan, yang meliputi:
a. Pada tanggal 15 Agustus 2019 melaksanakan uji coba
instrumen penelitian di kelas XII MIPA 4 SMA Negeri
7 Kota Tasikmalaya (Gambar 3.1);

Gambar 3.1
Guru membagikan soal uji instrumen
Sumber : Dokumen Pribadi
b.

c.

Pada tanggal 16 sampai 18 Agustus 2019 mengelola
hasil ujicoba instrumen dan memperbanyak instrumen
yang sudah dinyatakan valid;
Pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 08.15 WIB s.d.
09.45 sebanyak dua jam pelajaran melaksanakan proses
penelitian belajar mengejar pertemuan pertama di kelas
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XI MIPA 2 (sebagai kelas kontrol) menggunakan model
pembelajaran discovery learning pada materi Jaringan
Tumbuhan di SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya.
Pada awal pembelajaran guru menjelaskan
tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta
didik pada pertemuan pertama, memotivasi peserta didik
serta menstimulasi peserta didik dengan menampilkan
gambar yang berkaitan dengan materi yang akan
dipelajari beserta komponennya dan mengajukan
pertanyaan yang merangsang pemikiran peserta didik
guru membantu peserta didik untuk mengidentifikasi
masalah. (Gambar 3.2);

Gambar 3.2
Guru menstimulasi peserta didik
Sumber : Dokumen Pribadi
Kemudian
pembelajaran
dilanjutkan
dengan guru meminta peserta didik untuk berkelompok
dan mengumpulkan data serta mengolah data tersebut
dengan bimbingan guru (gambar 3.3);
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Gambar 3.3
Peserta didik mengumpukan dan mengolah data
yang sudah dikumpulkan dengan bimbingan guru
Sumber : Dokumen Pribadi
Tahap
selanjutnya
guru
meminta
perwakilan kelompok untuk mempresentasikan data
yang sudah dikumpulkan dan diolah sebelumnya
kemudian guru memverivikasinya serta memberikan
kesimpulan (Gambar 3.4);

d.

Gambar 3.4
Peserta didik mempresentasikan data yang sudah
dikumpulkan dan diolah
Sumber : Dokumen Pribadi
Pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 8.30 WIB s.d.
10.00 WIB sebanyak dua jam pelajaran melaksanakan
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penelitian proses belajar mengajar pertemuan pertama di
kelas XI MIPA 4 (sebagai kelas eksperimen)
menggunakan media Augmented Reality yang di
integrasikan dengan model pembelajaran discovery
learning pada konsep Jaringan Tumbuhan di SMA
Negeri 7 Kota Tasikmalaya.
Pada awal pembelajaran guru menjelaskan
tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta
didik pada pertemuan pertama, memotivasi peserta didik
serta menstimulasi peserta didik dengan menampilkan
gambar yang berkaitan dengan materi yang akan
dipelajari beserta komponennya dan mengajukan
pertanyaan yang merangsang pemikiran peserta didik
guru membantu peserta didik untuk mengidentifikasi
masalah. (Gambar 3.5);

Gambar 3.5
Guru menstimulasi peserta didik menggunakan
media gambar
Sumber : Dokumen Pribadi
Kemudian pembelajaran dilanjutkan dengan
guru meminta peserta didik untuk berkelompok dan
mengumpulkan data berdasarkan LKPD yang berbasis
Augmented Reality serta mengolah data tersebut dengan
bimbingan guru (gambar 3.6);
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Gambar 3.6
Peserta didik mengumpukan dan mengolah data
yang sudah dikumpulkan
Sumber : Dokumen Pribadi
Tahap selanjutnya guru meminta perwakilan
kelompok untuk mempresentasikan data yang sudah
dikumpulkan dan diolah sebelumnya kemudian guru
memverivikasinya serta memberikan kesimpulan
(Gambar 3.7);

Gambar 3.7
Peserta didik mempresentasikan data yang sudah
dikumpulkan dan diolah dari LKPD berbasis
Augmented Reality
Sumber : Dokumen Pribadi
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e.

Pada tanggal 22 Agustus 2019 melaksanakan penelitian
proses belajar mengejar pertemuan kedua di kelas XI
MIPA 2 (kelas kontrol) menggunakan model
pembelajaran discovery learning di SMA Negeri 7 Kota
Tasikmalaya
Pembelajaran
diawali
dengan
guru
menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan
kedua, kemudian menstimulasi peserta didik untuk
membuat identifikasi masalah dari rangsangan yang
diberikan oleh guru (Gambar 3.8);

Gambar 3.8
Guru
menstimulasi
peserta
mengidentifikasi topik masalah
Sumber : Dokumen Pribadi

didik

untuk

Kemudian
pembelajaran
dilanjutkan
dengan guru meminta peserta didik untuk berkelompok
dan mengumpulkan data serta mengolah data tersebut
dengaan pembimbingan dari guru (gambar 3.9);
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Gambar 3.9
Peserta didik Mengumpulkan Data kemudian
mengolahnya
Sumber : Dokumen Pribadi
Tahap selanjutnya guru meminta
perwakilan kelompok untuk mempresentasikan data
yang sudah dikumpulkan dan diolah sebelumnya
kemudian guru memverivikasinya serta memberikan
kesimpulan (Gambar 3.10);

Gambar 3.10
Peserta didik Mempresentasikan data hasil
temuannya
Sumber : Dokumen Pribadi
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f.

Pada tanggal 22 Agustus 2019 melaksanakan penelitian
proses belajar mengajar pertemuan kedua di kelas XI
MIPA 4 (kelas perlakuan) dengan menggunakan media
Augmented Reality yang di integrasikan dengan model
pembelajaran Discovery Learning di SMA Negeri 7
Kota Tasimmalaya.
Pada awal pembelajaran guru menjelaskan
tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta
didik pada pertemuan pertama, memotivasi peserta didik
serta menstimulasi peserta didik dengan menampilkan
gambar yang berkaitan dengan materi yang akan
dipelajari beserta komponennya dan mengajukan
pertanyaan yang merangsang pemikiran peserta didik
guru membantu peserta didik untuk mengidentifikasi
masalah. (Gambar 3.11);

Gambar 3.11
Guru menstimulasi peserta didik menggunakan
media gambar
Sumber : Dokumen Pribadi
Kemudian pembelajaran dilanjutkan dengan
guru meminta peserta didik untuk berkelompok dan
mengumpulkan data berdasarkan LKPD yang berbasis
Augmented Reality serta mengolah data tersebut dengan
bimbingan guru (gambar 3.12);
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Gambar 3.12
Peserta didik mengumpukan dan mengolah data
yang sudah dikumpulkan
Sumber : Dokumen Pribadi
Tahap selanjutnya guru meminta perwakilan
kelompok untuk mempresentasikan data yang sudah
dikumpulkan dan diolah sebelumnya kemudian guru
memverivikasinya serta memberikan kesimpulan
(Gambar 3.13);

Gambar 3.14
Peserta didik mempresentasikan data yang sudah
dikumpulkan dan diolah dari LKPD berbasis
Augmented Reality
Sumber : Dokumen Pribadi
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g.

Pada tanggal 26 Agustus 2019 melaksanakan penelitian
proses belajar mengajar pertemuan ketiga di kelas XI
MIPA 2 (kelas kontrol) melaksanakan kegiatan
praktikum pengamatan jaringan tumbuhan dengan
bantuan mikroskop LCD namun tetap dengan
menggunakan model pembelajaran discovery learning
pada konsep Jaringan Tumbuhan di SMA Negeri 7 Kota
Tasikmalaya.
Pada awal pembelajran guru menjelaskan
tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta
didik pada pertemuan pertama, memotivasi peserta didik
serta menstimulasi peserta didik dan mengajukan
pertanyaan yang merangsang pemikiran peserta didik.
Namun, karena dalam pertemuan yang ini melaksanakan
kegiatan praktikum, maka guru juga menjelaskan
terlebih dahulu cara penggunaan mikroskop. Serta guru
membantu peserta didik untuk mengidentifikasi
masalah. (Gambar 3.15);

Gambar 3.15
Guru menstimulasi peserta didik serta
memberikan arahan penggunaan mikroskop
Sumber : Dokumen Pribadi
Kemudian guru meminta peserta didik
berkelompok dan mengumpulkan data-data yang
mampu menjawab soal-soal pada LKPD yang diberikan
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guru dengan melakukan pengamatan pada preparat
awetan yang disediakan sert mengamatinya dengan
mikroskop pada setiap kelompok, serta mengolah data
tersebut (Gambar 3.16);

Gambar 3.16
Peserta didik mengumpulkan data dibimbing oleh
guru
Sumber : Dokumen Pribadi
Tahap selanjutnya,
guru meminta
perwakilan
salah
satu
kelompok
untuk
mempresentasikan data hasil temuannya, kemudian
guru memverivikasi data dan menyimpulkan
pembelajaran (Gambar 3.17);
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Gambar 3.17
perwakilan kelompok mempresentasikan hasil
temuannya
Sumber : Dokumen Pribadi
h.

Pada tanggal 28 Agustus 2019 melaksanakan penelitian
proses belajar mengajar pertemuan ketiga di kelas XI
MIPA 4 (kelas Eksperimen) melaksanakan kegiatan
praktikum pengamatan jaringan tumbuhan dengan
bantuan mikroskop LCD namun tetap dengan
menggunakan model pembelajaran discovery learning
pada konsep Jaringan Tumbuhan di SMA Negeri 7 Kota
Tasikmalaya.
Pada awal pembelajran guru menjelaskan
tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta
didik pada pertemuan pertama, memotivasi peserta didik
serta menstimulasi peserta didik dan mengajukan
pertanyaan yang merangsang pemikiran peserta didik.
Namun, karena dalam pertemuan yang ini melaksanakan
kegiatan praktikum, maka guru juga menjelaskan
terlebih dahulu cara penggunaan mikroskop. Serta guru
membantu peserta didik untuk mengidentifikasi
masalah. (Gambar 3.18);

63

Gambar 3.18
Guru menstimulasi
peserta didik serta
memberikan arahan penggunaan mikroskop
Sumber : Dokumen Pribadi
Kemudian guru meminta peserta didik
berkelompok dan mengumpulkan data-data yang
mampu menjawab soal-soal pada LKPD yang
diberikan guru dengan melakukan pengamatan pada
preparat awetan yang disediakan sert mengamatinya
dengan mikroskop pada setiap kelompok, serta
mengolah data tersebut (Gambar 3.19);

Gambar 3.19
Peserta didik mengumpulkan data dibimbing oleh
guru
Sumber : Dokumen Pribadi

64
Tahap selanjutnya, guru meminta
perwakilan
salah
satu
kelompok
untuk
mempresentasikan data hasil temuannya, kemudian
guru memverivikasi data dan menyimpulkan
pembelajaran (Gambar 3.20);

Gambar 3.20
perwakilan kelompok mempresentasikan hasil
temuannya
Sumber : Dokumen Pribadi
Pada pertemuan terakhir ini, guru
memberikan posttest sebagai evaluasi pencapaian
peserta didik dalam pembelajaran Jaringan Tumbuhan
(Gambar 3.21);
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Gambar 3.21
Peserta didik Mengerjakan Soal Posttest dari
Guru
Sumber : Dokumen Pribadi
Kemudian guru mengukur motivasi
belajar peserta didik dalam bentuk non tes
menggunakan angket John M. Keller (Gambar 3.22);

Gambar 3.22
Peserta didik Mengisi Angket Motivasi belajar
Sumber : Dokumen Pribadi
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3. Tahap pengolahan data, yang meliputi:
a. Pada tanggal 9 September 2019 melakukan analisis dan
mengolah data hasil penelitian;
b. Pada tanggal 2 Oktober 2019 selesai mengolah data dan
membuat kesimpulan.
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik tes dan non tes. Tes dilaksanakan
setelah (posttest) proses pembelajaran pada materi yang telah
selesai dibahas. Tes yang digunakan pada penelitian ini adalah tes
hasil belajar taksonomi Bloom revisi berupa pilihan ganda dengan
5 option, Sedangkan non tes yang digunakan dalam penelitian ini
adalah angket yang dikembangkan oleh John M. Keller yang
menggunakan skala Likert. Tujuan dari pelaksanaan tes dan angket
ini adalah untuk memperoleh data keberhasilan belajar dan untuk
mengetahui motivasi belajar peserta didik.
G. Instrumen Penelitian
1. Konsepsi
Instrumen penelitian digunakan untuk mendapatkan
informasi dan pengumpulan data. Menurut Sugiyono
(2017:222) …”terdapat dua hal utama yang memengaruhi
kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian
dan kualitas pengumpulan data”. Pada penelitian ini
instrument yang digunakan adalah :
a. Instrumen Hasil Belajar
Instrumen yang digunakan untuk mengetahui
hasil belajar peserta didik padamateri jaringan
tumbuhan.Tes objektif berbentuk multiple choice dengan
5 option sebanyak 30 soal. Tes yang diukur hanya ranah
kognitif yaitu mengingat (C1), memahami (C2),
mengaplikasi (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi
(C5) dan dimensi pengetahuan yaitu faktual (K1),
konseptual (K2) dan prosedural (K3)
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Tabel 3.2
Kisi-kisi Instrumen Penelitian Hasil Belajar pada
Materi Jaringan Tumbuhan
No

Materi Soal

Dimensi
Pengetahu
an

1

Jenis Jaringan
pada
tumbuhan

Faktual
(K1)
Konseptual
(K2)

Aspek Kognitif yang Diukur
C1

C2

1,1
6*

3*,
4
2*,
5,6
*,
14

Prosedural
(K3)
2

Organ pada
tumbuhan

Faktual
(K1)

Konseptual
(K2)

4

Perbedaan
tumbuhan
monokotil
dengan dikotil

Sifat
totipotensi

Jumlah

Faktual
(K1)
Konseptual
(K2)
Prosedural
(K3)
Faktual
(K1)
Konseptual
(K2)
Prosedural
(K3)

18,

7,
19,
42
*

39,

20
*,
22

23,
30,
31

43
*,

21,
41
*
44
*,

Prosedural
(K3)
3

C3

25,
33,
34
*
24,
26
*,
35

C4

C5

8,9

15*

10
*,
11
*
12,
13
*

38,

17,

28,
29,
40

12

32,

4
3

47
*,
48
*,

2
1

49,

1

50,
8

4

8

45
*,
46,

7

7

36,
37
*
27
*,

Jumlah

14

10

12

1
6

50

Keterangan
: (*)=soal yang tidak digunakan
Sebelum digunakan dalam peneitian, instrument yang telah
disusun telah di uji cobakan terlebih dahulu.
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b.

Instrumen Angket/ Kuisioner Motivasi Belajar
Menurut Arikunto (1996:139) “angket atau
kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang
digunakan untuk memperoleh informasi dari responden
dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang
ia ketahui”. Instrumen untuk mengukur tingkat motivasi
belajar siswa pada penelitian ini adalah instrumen baku
berupa angket motivasi belajar yang dikembangkan oleh
John M. Keller di Universitas Florida Amerika Serikat
pada tahun 2006. Angket ini menggunakan skala Likert
yang terdiri dari 5 skala yaitu 1 (tidak benar), 2 (sedikit
benar), 3 (cukup benar), 4 (kebanyakan benar), dan 5
(sangat benar). Angket yang dikembangkan oleh John M.
Keller ini terdiri dari 36 pernyataan yang mewakili setiap
indikator motivasi. keseluruhan pernyataan ini terbagi
menjadi 12 pernyataan yang berhubungan dengan
perhatian (attention), 9 pernyataan yang berhubungan
dengan relevansi (relevance), 9 pernyataan yang
berhubungan dengan kepercayaan diri (confidence), dan
6 pernyataan yang berhubungan dengan kepuasan belajar
(satisfaction). Kisi-kisi instrumen motivasi belajar
dijabarkan pada tabel berikut :
Tabel 3.3
Kisi-kisi Instrumen Angket Motivasi Belajar Siswa
Terhadap Penggunaan Media AR sebagai Media
Pembelajaran pada materi jaringan tumbuhan.
No
Indikator
Sikap Pernyataan Jumlah
Positif
Negatif
1
Attention
2, 8, 11 12, 15
12
, 17, 20, ,22, 29,
24, 28,
31
2
Relevance
6, 9, 10, 26
9
16, 18,
23, 30,
33
3
Confident
1, 4, 13, 3, 7, 19,
9
25, 35
34
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No

Sikap Pernyataan
Positif
Negatif
4
Satisfaction
5, 14,
21, 27,
32, 36
26
10
Jumlah
Sumber : Keller (2016:8)
2.

Indikator

Jumlah
6

36

Uji coba instrumen
Uji coba instrumen penelitian akan dilakukan di
kelas XII MIPA SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya tahun
ajaran 2019/2020. Tujuan dilakukan uji coba instrumen
penelitian adalah untuk mengetahui validitas dan reabilitas
soal.
a. Uji Validitas
Uji validitas untuk mengetahui hasil uji coba
dan kelayakan instrument yang telah disusun. Menurut
Arikunto, Suharsimi (2013:211) menjelaskan bahwa :
“Validitas adalah suatu ukuran yang
menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau
kesahilan sesuatu instrument. Suatu instrument
yang valid atau sahih mempunyai validitas
tinggi. Sebaiknya, instrument yang kurang valid
berarti memiliki validitas rendah”
Pada penelitian ini, uji validitas tiap butir soal
menggunakan program Anates versi 4.0.5 for windows
(AnatesV4-net.Rar), dengan program Anates untuk soal
pilihan ganda sebanyak 50 soal untuk instrumen hasil
belajar. Dari hasil analisis ujicoba instrumen hasil belajar
sebanyak 50 soal menggunakan anates soal pilihan
majemuk diperoleh 30 soal yang valid (Tabel 3.4).
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Tabel 3.4
Validitas butir soal

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Daya
Pembeda
(%)
33,33
55,56
66,67
22,22
66,67
-33,33

7.
8.
9.
10.

66,67
55,56
88,89
44,44

11.

33,33

12.
13.

55,56
44,44

0,395

Sangat Signifikan

0,249

-

14.
15.

44,44
11,11

0,275

Signifikan

0,088

-

16.

-11,11

-0,184

-

17.

0,00

0,049

-

18.
19.
20.

33,33
66,67
11,11

0,281
0,639

Signifikan
Sangat Signifikan

0,084

-

21.
22.
23.
24.
25.
26.

55,56
77,78
55,56
77,78
55,56
55,56

0,452
0,528
0,659
0,618
0,492
0,461

Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan

No.

Korelasi

Sign. Korelasi

Keterangan

0,383
0,540
0,557
0,433
0,541

Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan

-0,218

-

0,546
0,485
0,682

Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan

0,222

-

0,212

-

Soal digunakan
Soal digunakan
Soal digunakan
Soal digunakan
Soal digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal digunakan
Soal digunakan
Soal digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal digunakan
Soal digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal digunakan
Soal digunakan
Soal digunakan
Soal digunakan
Soal digunakan
Soal digunakan
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27.

Daya
Pembeda
(%)
0,00

28.

-22,22

29.
30.
31.
32.

55,56
33,33
88,89
11,11

0,507
0,342
0,601

Sangat Signifikan
Signifikan
Sangat Signifikan

0,210

-

33.
34.

66,67
0,00

0,443

Sangat Signifikan

0,036

-

35.
36.
37.

77,78
55,56
11,11

0,672
0,510

Sangat Signifikan
Sangat Signifikan

0,100

-

38.
39.
40.
41

88,89
77,78
55,56
0,00

0,685
0,602
0,294

Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Signifikan

0,176

-

42.

0,00

0,144

-

43.

-22,22

0,032

-

44.

0,00

0,187

-

45.

22,22

0,152

-

46.
47.

22,22
11,11

0,333

Signifikan

0,201

-

48.

0,00

0,059

-

49.
50.

66,67
22,22

0,464
0,289

Sangat Signifikan
Signifikan

No.

Korelasi

Sign. Korelasi

-0,133

-

-0,17

-

Keterangan
Soal tidak
digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal digunakan
Soal digunakan
Soal digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal digunakan
Soal digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal digunakan
Soal digunakan
Soal digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal tidak
digunakan
Soal digunakan
Soal digunakan
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Berdasarkan pada tabel di atas dari 50 soal
pebulis hanya menggunakan 30 soal sebagai instrumen
penelitian hasil belajar. Soal-soal yang digunakan
memeiliki kriteria validitas yang sedang sampai dengan
tinggi. Sementara itu, 20 soal yang tidak digunakan,
memiliki kriteria validitas yang rendah sampai sangat
rendah. Soal-soal tersebut yaitu soal dengan nomor 6, 10,
11, 13, 15, 16, 17, 20, 27, 28, 32, 34, 37, 41, 42, 43, 44,
45, 47 dan 48.
b.

Uji realibilitas
Untuk menguji reliabilitas intrumen hasil belajar
bentuk pilihan majemuk digunakan rumus K-R. 20.
Rumus K-R. 20 ini digunakan untuk menguji reliabilitas
soal yang memiliki jawaban mutlak benar atau salah
sehingga cocok digunakan untuk menghitung reliabilitas
soal pilihan majemuk. Rumus K-R. 20 adalah sbb :
𝑘
𝑉𝑡 − ∑(𝑝𝑞)
𝐾 − 𝑅. 20 = (
)(
)
𝑘−1
𝑉𝑡
Dimana :
K-R20
= Reliabilitas tes secara keseluruhan
P
= Proporsi subjek yang menjawab
item dengan benar
Q
= Proporsi subjek yang menjawab
item dengan salah
∑ (pq)
= Jumlah hasil perkalian antara p dan
q
K
= Banyaknya butir soal
Vt
= Varians total

Tabel 3.5
Kriteria Koefisien Korelasi Reliabilitas Instrumen
Koefisien Korelasi
Interpretasi
0,90 ≤ r11 ≤ 1,00
Sangat Tinggi
0,70 ≤ r11 < 0,90
Tinggi
0,40 ≤ r11 < 0,70
Sedang
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Koefisien Korelasi
Interpretasi
0,20 ≤ r11 < 0,40
Rendah
r< 0,20
Sangat Rendah
Sumber: Guilford (Lestari, Karunia 2017:206)
Berdasarkan perhitungan diperoleh reliabilitas
tes hasil belajar untuk soal yang dipakai sebanyak 30
soal, r11 = 0,92 berada di antara 0,90 < r 11 < 1,00 yang
berarti bahwa tes yang diberikan mempunyai tingkat
reliabilitas yang sangat tinggi.
Sedangkan reliabilitas angket non tes
motivasi belajar telah memiliki nilai baku reliabilitas
yang pengujiannya telah dilakukan oleh John M. Keller
dengan r11 0,96 berada di antara 0,90 < r11 ≤ 1,00 yang
berarti bahwa angket yang diberikan mempunyai tingkat
reliabilitas yang sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya
perhatikan tabel berikut.
Tabel 3.6
Nilai Reliabilitas Angket Motivasi belajar
Nilai Reliabilitas
Skala
(Cronbach α)
Attention
0,89
Relevance
0,81
Confident
0,90
Satisfacion
0,92
Total Skala
0,96
Sumber : John M. Keller (2006)
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Setelah data dari penelitian yang sudah diperoleh, maka
data tersebut akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Uji Prasyarat Analisis
a. Uji normalitas data yang dilakukan dengan menggunakan
uji Kolmogorov-Smirnov yang dibantu dengan perangkat
lunak SPSS 23. Uji normalitas digunakan untuk
mengetahui apakah data hasil belajar tersebut berdistribusi

74
normal atau tidak dengan ketentuan bahwa data
berdistribusi normal jika kriterisa propabilitas atau
signifikansi > 0,05.
b. Uji homogenitas kedua kelas dilakukan dengan
menggunakan Levene’s test dengan bantuan perangkat
lunak SPSS 23. Uji homogenitas dilakukan untuk
mengetahui apakah kedua data hasil belajar tersebut
mempunyai varians yang homogen atau tidak dengan
ketentuan bahwa kedua kelompok data memiliki varians
yang homogen jika kriteria propabilitas atau signifikansi >
0,05
2. Uji Hipotesis
Apabila hasil uji prasyarat analisis statistik
menyatakan bahwa kedua data berdistribusi normal dan
homogen maka pengujian hipotesis dilakukan dengan
menggunakan uji ANCOVA (Analysis of Covariance).
I. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Tempat penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas XI MIPA
SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya yang beralamat di jl. Air
Tanjung No. 25, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya pada
materi jaringan tumbuhan tahun ajaran 2019/2020
2. Waktu penelitian
Waktu perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan
data penelitian yaitu dari bulan Oktober 2018 sampai dengan
bulan oktober 2019. (Tabel 3.7)

Tabel 3.7
Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian
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