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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Penelitian Pengembangan   

 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research & 

Development) yang merupakan perbatasan dari pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif, dan terutama untuk menjembatani kesenjangan antara penelitian dan 

praktek pendidikan (Semiawan, 2007 dalam Sutopo, 2008: 78), selanjutnya 

Semiawan menjelaskan bahwa (R&D) dalam pendidikan diarahkan pada 

pengembangan produk yang efektif bagi keperluan sekolah, dan merupakan 

penelitian terapan. Penelitian ini lebih mementingkan perubahan untuk perbaikan 

(what works better), dari pada kemengapaan (why) dan mementingkannya dalam 

bidang pendidikan. 

Sedangkan menurut Sujadi (2003:164 dalam Pargito, 2009) Penelitian dan 

Pengembangan atau Research and Development (R&D) adalah suatu proses atau 

langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru, atau 

menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras (hardware), 

seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi 

bisa juga perangkat lunak (software), seperti program komputer untuk pengolahan 

data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-

model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dll.  
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Penelitian dan pengembangan merupakan metode penghubung atau pemutus 

kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Sering dihadapi 

adanya kesenjangan antara hasil-hasil penelitian dasar yang bersifat teoretis 

dengan penelitian terapan yang bersifat praktis. Kesenjangan ini dapat dihilangkan 

atau disambungkan dengan penelitian dan pengembangan. Sesuatu produk yang 

baik yang akan dihasilkan apakah itu perangkat keras atau perangkat lunak, 

Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan, ada beberapa metode yang 

digunakan, yaitu metode: deskriptif, evaluatif, dan eksperimental. Metode 

penelitian deskriptif, digunakan dalam penelitian awal untuk menghimpun data 

tentang kondisi yang ada. Kondisi yang ada mencakup: (1) kondisi produk-produk 

yang sudah ada sebagai bahan perbandingan atau bahan dasar (embrio) untuk 

produk yang akan dikembangkan, (2) kondisi pihak pengguna, seperti sekolah, 

guru, kepala sekolah, siswa, Berta pengguna lainnya, (3) kondisi faktor-faktor 

pendukung dan penghambat pengembangan dan penggunaan dari produk yang 

akan dihasilkan, mencakup unsur manusia, saran-prasarana, biaya, pengelolaan, 

dan lingkungan. 

Metode evaluatif, digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan 

suatu produk. Produk dikembangkan melalui serangkaian uji coba, dan setiap 

kegiatan uji coba diadakan evaluasi, baik evaluasi hasil maupun evaluasi proses. 

Berdasarkan temuan-temuan hasil uji coba diadakan penyempurnaan-penyem-

purnaan. 

Metode eksperimen digunakan untuk menguji keampuhan dari produk yang 

dihasilkan.  Walaupun dalam tahap uji coba telah ada evaluasi (pengukuran), 

tetapi pengukuran tersebut masih dalam rangka pengembangan produk, belum ada 
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kelompok pembanding.  Dalam eksperimen telah diadakan pengukuran selain 

pada kelompok eksperimen juga pada kelompok pembanding atau kelompok 

kontrol.  Pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontro dilakukan secara 

acak atau random.  Pembandingan hasil eksperimen men pada kedua kelompok 

tersebut dapat menunjukkan tingkat keampuhan dari produk yang dihasilkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model media pembelajaran IPS 

berupa peta puzzle untuk digunakan pada kompatensi dasar “Membaca peta 

lingkungan setempat (kabupaten/kota, provinsi) dengan menggunakan skala 

sederhana” di kelas IV Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan 

kecocokan dengan sifat penelitian yang akan dilaksanakan yaitu metode Research 

& Development (R&D) (Borg, W.R dan Gall, M.D, 1989). adapun langkah-

langkah Pengembangan sebagian besar meliputi kegiatan melalui sepuluh tahapan 

menurut Borg and Gall dalam Pargito ( 2009:50) yaitu : 

(1) Research and information collection includes need assesment, review 

literature, small-scale research studies, and preparation of report on state of 

the art. 

(2) Planning include defining skills to be learning, starting an sequencing 

objectives, identifying learning activities, and small-scale fasibility testing. 

(3) Develop preliminary form of product, includes preparation of intructional 

materials, procedures , and evaluation intruments. 

(4) Premilinary field testing, conducted in from 1 to 3 schools, using 6 to 12 

subjects. Interviews, observational an questionnaire data collected and 

analyzed. 

(5) Main product revision, revision of product as suggested by the preliminary 

field-test results. 

(6) Main field-testing, conducted in 5 to 10=5 schools with 30-100 subject 

Quantitives data on subjects precourse and postcourse preformance are 

collected. Results are evaluated with respect to course objectuves and are 

compared with control group data, when appropriate. 

(7) Operational fielad revision. Revision of product as suggested by main field-

test result. 
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(8) Operational fields-testing. Conducted in 10 to 30 schools in volving 40 to 200 

subjects, Interview, Obsevational dan Questionaire data collected and 

analyzed 

(9) Final Product Revision. Revision of product as suggested by operational field-

test result 

(10) Dissemenation and implementation. Repaort on product at professional 

meetings and in journals. Work with publisher who assumes commercial 

distribution. Monitor distribution to product quality control. 

 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian Pengembangan   

 

1. Tempat Pengembangan  

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Uswatun 

Hasanah Merambung Desa Padan Kecamatan Penengahan Kabupaten 

Lampung Selatan, MI adalah sekolah dasar yang berlandaskan Agama 

Islam (UU No 19 Tahun 2003) Dusun Merambung terletak di lereng 

gunung Raja Basa, merupakan dusun terpencil jauh dari keramaian dan 

sulit mengakses informasi, peserta didik di sekolah tersebut terbilang 

Homogen dalam arti latar belakang ekonomi, pendidikan orang tua dan 

suku bangsa. 

 

2. Waktu Penelitian Pengembangan  

Penelitian ini akan dilakukan selama ± 6 Bulan atau 1 semester, tepatnya 

pada semester 1 (ganjil) tahun pelajaran 2012-2013. penentuan waktu 

penelitian dengan mempertimbangkan program semester mata pelajaran 

IPS, yang mana materi peta di kelas IV Sekolah Dasar di pelajari pada 

smester 1.  
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C. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan   

Tahapan penelitian ini terdiri dari 6 tahap (Borg, W.R dan Gall, M.D, 989 dalam 

Sutopo, 2008: 87) yaitu seperti gambar 3.1 di bawah ini:  

 
 

Gambar 3.1 : Tahap-tahap Penelitian R&D 

 

 

 

1. Pengkajian Keadaan  

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi perkiraan kebutuhan, mempelajari 

literature dan meneliti dalam sekala kecil. beberapa kriteria untuk 

mengembangkan produk yaitu:  

(a) Apakah produk yang akan dikemabangkan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran? 

(b) Apakah kondisi yang ada menungkinkan keberhasilan produk? 

(c) Apakah sumber daya manusia dengan keterampilan, pengetahuan dan 

pengalaman tersedia untuk mengembangkan produk? 

(d) Apakah cukup waktu untuk mengembangkan produk? 
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2. Perencanaan 

Setelah mempelajarari literatur selengkapnya dan memperoleh informasi yang 

diperlukan, langkah selanjutnya adalah merencanakan pembuatan produk, 

perencanaan itu peliputi:  

(a) Objek produk 

(b) Audiens yang menggunakan 

(c) Deskripsi komponen produk dan bagaimana menggunakannya 

Selama pengembangan produk pasti akan terjadi beberapa perubahan, tidak 

berarti penentuan awal tidak matang. Aspek yang penting dalam perencanaan 

adalah pernyataan objek yang harus dicapai pada produk yang akan 

dikembangkan. 

 

3. Pembuatan Produk Awal 

Pembuatan produk awal meliputi persiapan bahan yang digunakan untuk 

model peta puzzle yang direncanakan, prosedur, dan instrument evaluasi. 

Setelah inisiasi dalam perencanaan dianggap lengkap, langkah utama dalam 

tahapan R&D adalah membuat bentuk awal produk media pembelajaran yang 

dapat di uji coba. 

Dalam tahap pengembangan produk ini termasuk di dalamnya pembuatan 

instrument untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna/guru. Dengan 

demikian diperlukan beberapa kuesioner dan pedoman wawancara yang 

digunakan pada saat uji coba lapangan. hal lain yang penting diperhatiakan 

adalah kesiapan produk untuk dapat digunakan. Sebelum uji coba 

dilaksanakan, diperlukan tanggapan dan saran dari pakar dalam bidang terkait, 
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yaitu pakar media pembelajaran, pakar teknologi pendidikan dan pakar 

pendidikan peta/geografi. 

 

4. Uji Coba Awal 

Setelah produk awal tersebut diperbaiki sesuai saran dari pakar teknologi 

pendidikan, pakar konten dan pakar pendidikan peta/geografi, dilaksanakan uji 

coba lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan evaluasi kualitatif atas 

produk yang baru. kuesioner dibuat untuk mendapatkan umpan balik dari 

pengguna (guru). wawancara mendalam terhadap pengguna selama dalam 

tahap uji coba.  

Fokus wawancara terutama mengenai masalah khusus, kekurangan, dan saran 

untuk mengingkatan produk yang dibuat. tanggapan dari rekan sejawat guru 

yang mengajar IPS terutama di kelas VI SD juga diperlukan. informasi yang 

diperoleh dalam tahap uji coba ini digunakan sebagai pedoman perbaikan pada 

saat pengembangan sebenarnya.  

 

5. Perbaikan Produk 

Setelah melakukan uji coba awal, tahap berikutnya adalah mempelajari apakah 

produk media pembelajaran sudah sesuai dengan objektif yang ditentukan 

sebelumnya. data yang diperoleh pada uji coba tersebut dianalisis, dan 

pengembang merencanakan kembali diikuti dengan perbaikan yang 

diperlukan. untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas 

produk, pengembang harus memperhatikan umpan balik dari pengguna.  
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6. Uji Coba Sebenarnya 

Uji coba sebenarnya merupakan bentuk desiminasi terbatas yang bertujuan 

untuk memperoleh informasi apakah produk media pembelajaran sudah sesuai 

dengan objek yang telah ditentukan sebelumnya. pada tahap ini dilakukan 

penelitian dengan metode eksperimen semu (quasi-experimental research). 

Hal ini dikarenakan peneliti tidak memungkinkan untuk mengendalikan dan 

memanipulasi semua variabel yang relevan.   

 

D. Perencanaan dan Penyusunan Model Media Pembelajaran 

Produk dari pengembangan model media pembelajaran pembuatan peta puzzle 

Provinsi Lampung yang terbuat dari kayu untuk digunakan di kelas IV (empat) MI 

Uswatun Hasanah Merambung. pengembangan media pembelajaran memiliki 5 

langkah menurut Rayandra Asyhar, (2012: 95) yaitu: (1) Menganalisis kebutuhan 

dan karakteristik siswa, (2) Perumusan tujuan pembelajaran, (3) Perumusan butir-

butir materi, (4) Perumusan instrument evaluasi, (5) Menuliskan naskah media, 

(6) Uji coba lapangan. di bawah ini gambar bagan prosedur pengembangan media 

pembelajaran. 

 
 

Gambar 3.2 : Prosedur Pengembangan Media Pembelajaran 
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Penjelasan bagan pada gambar 3.2 adalah:: 

1. Identifikasi Kebutuhan dan Karakteristik Siswa 

Pada tahapan ini pengembang melakukan identifikasi kebutuhan yang didasarkan 

atas kebutuhan (need), maka pengembang akan mengumpulkan berbagai 

informasi pendukung antara lain data media yang ada di Madrasah, penggunaan 

media yang ada di dalam kelas, dan nilai peserta didik. hal yang paling mendasar 

pada bagian identifikasi kebutuhan adalah kebutuhan peserta didik pada gaya 

belajarnya, dalam hal ini Barbara B. Seels (1994:98) mengatakan bahwa 

diperlukan informasi tentang gaya belajar peserta didik atau learning stile. 

2. Perumusan Tujuan  

Pada perumusan tujuan pengembang berpatokan padad Learner Oriented bukan 

pada perilaku guru, perilaku yang diharapkan dicapai harus mungkin dilakukan 

peserta didik dan bukan perilaku yang tidak mungkin, tujuan berorientasi pada 

hasil sehingga secara kualitas dapat diukur.  Perumusan tujuan juga dibuat secara 

spesipik dan Operasional sehingga mudah untuk diukur tingkat keberhasilannya.  

Untuk memudahkan perumusan tujuan pembelajaran, Baker (1971) dalam Asyhar 

(2011: 97) membuat formula untuk teknik perumusan tujuan pembelajaran dengan 

rumus ABCD dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

Gambar 3.3 : Penjelasan ABCD 
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3. Pengembangan Media Peta Puzzle 

Hal yang pertama kali dilakukan pada bagian pengembangan model Peta puzzle 

pengembang akan membuat gambar peta yang akan dibuat beserta prosedurnya 

(ukuran, bentuk dan lain-lain) secara detil, kemudian menentukan bahan dan alat 

yang akan digunakan. Selanjutnya pengembang membuat model sesuai dengan 

prosedur.  Adapun langkah-langkah pembuatan peta puzzle dalah:  

 

a. Alat dan Bahan 

1) Alat  

- Gergaji potong 

- Gergaji ukir  

- Jigsaw 

- Pisau cutter 

- Gunting 

- Penghalus kayu (ampelas) 

- Bor 

2) Bahan  

- Membuat gambar/stiker peta Provinsi Lampung, gambar Provinsi Lampung 

dibuat lengkap dengan syarat dan ketentuan peta yang ditentukan (arah 

mata angin, legenda, skala, batas provinsi, batas kabupaten/kota, nama laut, 

nama selat, nama teluk, nama sungai, dll) peta Provinsi Lampung adalah 

peta terbaru yang menunjukan jumlah kebupaten/kota yang tersebar di 

Provinsi Lampung, selanjutnya peta dibuat menjadi stiker. Gambar peta 

terlihat dibawah ini:  
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Gambar 3.4: Gambar/stiker Peta Provinsi Lampung 

Peta pada gambar 3.4 di atas dilengkapi dengan judul peta, legenda arah mata 

angin, legenda dll.  Bahan lain yang digunakan utuk membuat peta puzzle 

adalah tripleks 1,1 cm, plat seng, papan tripleks 3 mm, engsel dan magnit. 

 

b. Langkah-langkah Pembuatan Peta Puzzle Provinsi Lampung  

- Merancang gambar peta provinsi lampung yang memenuhi persyaratan 

(judul peta, skala, indeks, arah mata angin dll) 

- Mencetak rancangan peta provinsi lampung menjadi bentuk stiker dengan 

ukuran ±  P: 90 cm dan L: 80 cm 

- Memotong papan tripleks 12 mm sama dengan ukuran stiker peta (±  P: 90 

cm dan L: 80 cm) 
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- Menempelkan stiker peta pada papan 12 mm 

- Memotong peta menjadi bentuk puzzle sesuai kebutuhan (menjadi 

lempengan kabupaten/kota dan syarat peta lainnya (Lampung Barat, 

Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, 

Tanggamus, Tulang Bawang, Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota 

Metro, Pesawaran, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pringsewu dan Pesisir 

Barat, Legenda, skala, arah mata angina, dan judul peta). Potongan-

potongan peta (puzzle) terlihat pada gambar dibawah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5: Potongan Puzzle Peta Provinsi Lampung 

- Menghaluskan sisi ptongan puzzle menggunakan penghalus kayu (ampelas) 

- Membuat lobang pada bagian belakang puzzle sejumlah kebutuhan untuk 

menempelkan magnit bulat yang telah disediakan.  Sebagaimana terlihat 

pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 3.6: Bagian Belakang Puzzle yang Ditempel Magnit 

- Lubang di bagain belakang magnet dibuat sesuai dengan kebutuhan dengan 

menggunakan alat bor, kedalaman diperkirakan setengah ketebalan magnet. 

- Menyiapkan papan landasan untuk tempat menempel puzzle.  Bahan yang 

diperlukan untuk membuat papan landasan antara lain: seng, tripleks 6 mm, 

dan karpet.  Pembuatan papan landasa di mulai dengan memotong 

horizontal seng dan tripleks menjadi 4-5 lima bagain, kemudian seng dan 

tripleks yang telah terpotong dengan unuran yang sama di lekatkan dengan 

lem kayu, langkah selanjutnya tripleks dan seng di lapisi dengan stiker 

yang sekaligus menyambungkan bagian-bagain yang telah terpotong 

sebagai lapisan terluar papan landasan, kemudian membuat lubang pada 

bagian atas papan landasan sebagai tempat menggantung ketika digunakan 

dalam posisi vertical (menempel di dinding).  Adapun tujuan pemotongan 

seng dan triplek menjadi 4-5 bagian agar papan landasan mudah di lipat, 

pertimbangan penggunaan seng pada bahan dasar papan landasan karena 

seng merupakan benda magnetis yang berbahan logam sehingga dapat 

melekat pada magnet, sedangkan penggunaan tripleks 6 mm bertujuan 
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untuk memperkuat konstruksi papan landasan nantinya.  Rancangan bentuk 

papan landasan yang dimaksud dapat terlihat pada gambar dibawah ini:  

 

 

Gambar 3.7: Rancangan Bentuk Papan Landasan 

 

- Langkah terakhir memeriksa produk yang telah dibuat, kemudaian 

mencoba/menguji apakah produk telah sesuai dengan rancangan dan 

tujuan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.8: Rancangan Bentuk Akhir Papan Landasan 
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E. Perumusan Alat Ukur Keberhasilan  

Pada bagian perumusan alat ukur keberhasilan ini pengembang menentukan kisi-

kisi untuk penilaian  yang selanjutnya di kembangkan menjadi alat ukur berbentuk 

instrument penilaian.  

 

F. Pembuatan Media Peta Puzzel 

Dari gambar dan prosedur yang telah ditentukan, pengembang membuat Model 

media peta puzzle provinsi lampung.   

 
1. Populasi dan Sampel  

Populasi dan sampel, populasi adalah peserta didik kelas IV (empat) MI Uswatun 

Hasanah Merambung Desa Padan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung 

Selatan, sebanyak 24 orang peserta didik dan peserta didik kelas IV (empat) MI 

GUPPI 04 Bumi Asih Palas sebanyak 24 orang. penentuan sampel menggunakan 

teknik Nonprobailiti sampling jenis sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. hal ini sering 

dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang.  

 

2. Teknik Pengumpulan Data  

Model media pembelajaran Peta Kontekstual akan diterapkan pada subjek 

penelitian sebagai sumber data selama 3 tahap, yaitu: (1) tahap klarifikasi pakar, 

(2) uji coban awal, (3) uji coba sebenarnya berupa penelitian dengan metode 

eksperimen semu (quasi-experimental research) untuk mengetahui kedayagunaan 

media yang dikembangkan. 
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3. Instrumen Penelitian  

Intrumen yang digunakan dalam tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Tahap klarifikasi pakar menggunakan menggunakan pedoman wawancara,  

2) Tahap uji coba awal menggunakan angket dan pedoman wawancara 

3) Tahap uji coba sebenarnya dilakukan dengan test/evaluasi terhadap sampel 

eksperimen pada kelas IV di dua madrasah setelah mendapatkan perlakuan 

dengan model media pembelajaran peta bongkar pasang (puzzle) pada 

kelompok eksperimen dan media peta pada kelompok kontrol. 

 

4. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data disesuaikan dengan jenis data, yakni (1) Hasil wawancara dan 

observasi disajikan dalam bentuk deskripsi, (2) Hasil angket di sajikan dalam 

bentuk deskiripsi dan (3) Sedangkan prestasi belajar/nilai tes peserta didik hasil 

eksperimen akan di tingkata efektifitasnya dengan uji varian diolah dengan 

menggunakan software SPSS (Statistical Product and Service Solution) 16 for 

window.  Khusus untuk nilai prestasi belajar siswa, teknik analisis data 

diklasifikasi dalam beberapa jenis pengujian yaitu:  

1) Uji validitas dan uji reliabelitas instrument.  Uji validitas dilakukan untuk 

mengukur tingkat ketepatan butir tes dalam mengukur tujuan pengukuran yang 

direncanakan, sedangkan uji reliabelitas untuk mengkur tingkat keajegan 

instrumen ketika di gunakan pada pengjian kembali pada objek yang sama.  

Uji validitas dan uji reliabelitas akan diuji menggunakan software anates.  
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2) Uji normalitas dan homogenitas.  Statistik parametrik dalam hal ini analisis 

komparatif membutuhkan uji persyaratan, uji persyaratan yang dimaksud 

adalah uji normalitas dan uji homogenitas. 

Untuk menguji efektifitas media pembelajaran diadakan uji secara statistik 

dengan uji varian.  Dalam penelitian tersebut dirumuskan hipotesis: 

H0 : Efektifitas media pembelajaran peta puzzle lebih kecil atau sama dengan 

media peta biasa/konvensional 

HI : Efektifitas media media pembelajaran peta puzzle lebih lebih baik dari 

pada media peta biasa/konvensional 

Analisis komparatif untuk melihat efektifitas model media pembelajaran 

dengan menguji nilai varians  dengan uji ANAVA menggunakan Software 

SPSS 16 for window.   

Uji chi-kuadrat (X
2
).  Uji chi-kuadrat digunakan ketika uji persyaratan 

(normalitas dan homogenitas) tidak terpenuhi, sehingga uji varians tidak dapat 

dilanjutkan.  Untuk melakukan uji chi-kuadrat sebagai pengganti uji varians 

seperti yang dijelaskan, data yang tadinya berbentuk interval atau ratio dirubah 

menjadi data yang berbetuk nominal.  Kategori yang dimaksud dibuat menjadi 

kategori tuntas KKM (untuk nilai sama dengan/= atau lebih/> dari 65) dan 

kategori tidak tuntas KKM (untuk nilai kurang dari/< 65).   Data yang telah 

terkategorisasi dimasukkan kedalam tabel kontingensi 2x2 seperti pada tabel 3.1 

seperti yang tersaji di bawah ini: 
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 Tabel 3.1: Tabel Kontingensi Untuk Uji Chi-Kuadrat 

Kelompok 
Frekuensi Prestas 

Jumlah 
Tuntas KKM 

Tidak Tuntas 

KKM 

Kelas Eksperimen A B a+b 

Kelas Kontrol C D c+d 

Jumlah A+c b+d n 

 

Rumus yang di gunakan untuk menguji hipotesis adalah:  

 

Dengan taraf signifikansi 0.05 dan dk = 1, dengan kriteria pengujian sebagai 

berikut:  

Ha = diterima jika t hitung > t tabel 

Ho = diterima jika t hitung < t tabel (Sugiono dalam Miswanto, 2012: 83) 

Perbandingan dengan analisis chi-kuadrat kemudian di bandingkan dengan nilai t 

tabel, jika nilai chi-kuadrat/t hitung > t tabel dapat di simpulkan bahwa media 

pembelajaran yang dikembangkan lebih efektif dari pada media pembelajaran 

yang digunakan sebelumnya (media konvensional). 


