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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian 

1. Lokasi 

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 

4 Bandung jalan Kliningan No 6 RT 02 RW 05 Buah Batu Kelurahan 

Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung 42064. Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Negeri 4 Bandung  dahulu bernama STM Negeri 2. STM 

Negeri 2 didirikan pada tahun 1962, berlokasi di Jl. Ciliwung Bandung. 

Dengan jurusan Mesin, Bangunan, Listrik dan Kimia.  Sesuai tuntutan pasar 

kerja pada tahun 1965 sekolah pindah ke Jl. Kelenteng dan tahun 1969 

berpindah ke jalan Kliningan No. 6 Buah Batu Bandung sampai sekarang. 

Jurusannya menjadi Listrik Instalasi dan Elektronika Komunikasi. Pada tahun 

1999/2000  STM 2 berubah nama menjadi SMK Negeri 4 Bandung, program 

keahlian dibuka menjadi : Teknik Elektronika Komunikasi, Teknik Listrik 

Pemakaian, Teknik Instalasi Listrik, Teknik Informatika dan Komunikasi, 

dan pada tahun 2004 jurusan di SMKN 4 berubah menjadi Teknik Audio 

Video , Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik, Teknik Komputer dan Jaringan 

dan Rekayasa Perangkat Lunak, dan pada tahun 2009 SMK Negeri 4 

membuka program keahlian baru hingga 6 program keahlian yaitu Teknik 

Audio Video, Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik, Teknik Otomasi Industri, 

Teknik Komputer Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia.  
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SMK Negeri 4 Bandung terdiri dari empat tingkatan yaitu kelas X, XI, 

XII, dan XIII. Khusus untuk kelas XIII diadakan untuk siswa yang ingin 

melanjutkan studi D1 dengan program keahlian Teknik Komputer Jaringan, 

Multimedia dan Rekayasa Perangkat Lunak. Jumlah total siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Bandung adalah 1759 terdiri dari : 

jurusan Teknik Audio Video (AUVI) 438 siswa terdiri dari 115 kelas X, 165 

Siswa kelas XI, dan 158 siswa kelas XII. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 

(TITL) sebanyak 221 siswa terdiri dari 67 kelas X, 69 siswa kelas XI, 90 

siswa kelas XII. Jurusan Teknik Otomasi Industri (TOI)sebanyak 197 siswa 

terdiri dari 71 siswa kelas X, 64 kelas XI, dan 90 siswa kelas XII. Jurusan 

Teknik Komputer Jaringan (TKJ) sebanyak  149 siswa terdiri dari 36 siswa 

kelas X, 38 siswa kelas XI, 39 siswa kelas XII, 36 siswa kelas XIII. Jurusan 

Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) sebanyak 578 siswa  terdiri dari 111 siswa 

kelas X, 134 siswa kelas XI, 182 siswa kelas XII, dan 151 siswa kelas XIII. 

Jurusan Multimedia (MM) sebanyak 176 siswa terdiri dari 37 siswa kelas X, 

69 siswa kelas XI, dan 70 siswa kelas XII. 

Ekstrakurikuler di SMK Negeri 4 Bandung antara lain OSIS, Paskibra, 

Pramuka, PMR, Bisnis center, bola basket, bola volly, teater angklung, 

gamelan, seni tari, karinding, Elco, Modern Dance, Karate, Futsal, Bulu 

Tangkis, Taekwondo, Pencak Silat, dan paduan suara. Kegiatan 

ekstrakurikuler dimaksudnkan untuk menyalurkan minat dan bakat siswa 

sehingga siswa dapat berprestasi sesuai minat dan bakatnya. Selain 

ekstrakurikuler tersebut, setiap mata pelajaran memiliki ekstrakurikuler guna 
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memfasilitasi siswa untuk memahami materi pembelajaran yang belum 

mengerti ketika di kelas, seperti pada mata pelajaran Bahasa Inggris, 

ekstrakurikuler bernama English Club, untuk Bahasa Jepang ekstrakurikuler 

bernama Japanise Club, dsb.  

2. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 117). 

Populasi dalam penelitian adalah siswa kelas XI Program Keahlian Teknik 

Audio Video di SMK Negeri 4 Bandung. 

3. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2011: 118). Menurut Amirman Yousda (1993: 14)  

sample merupakan bagian dari populasi yang akan diselidiki. Sampel adalah 

bagian dari populasi yang memiliki karakteristik relatif sama dan dianggap 

bisa mewakili populasi. Sampel dalam penelitian adalah siswa Kelas XI SMK 

Negeri 4 Bandung yakni kelas XI Audio Video 2 dengan jumlah 36 siswa 

sebagai kelompok eksperimen dan XI Audio Video 3 dengan jumlah 39 siswa 

sebagai kelompok kontrol. 

B. Metode Penelitian 

 Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga diterbitkan oleh 

Balai Pustaka dan disusun oleh Hasan Alwi (2002:740) mengemukakan 

tentang arti suatu metode adalah : “Cara teratur yang digunakan untuk 
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melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, 

cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan 

guna mencapai tujuan yang ditentukan”. 

 Berdasarkan pendapat diatas untuk mencapai tujuan dibutuhkan 

suatu pendekatan yaitu dengan cara mengungkapkan masalah sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Cara untuk mencapai tujuan disebut dengan metode. 

Metode pada penelitian yaitu metode penelitian eksperimen dengan ciri 

terdapat perlakuan (treatment) tertentu. 

Menurut Sugiyono (2008 : 72) bahwa metode penelitian merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Sedangkan menurut Nana Sudjana dan Ibrahim (2004 : 19) penelitian 

eksperimen dapat diartikan sebagai “suatu penelitian yang berusaha untuk 

mengungkap hubungan antara dua variabel atau lebih atau mencari pengaruh 

suatu peubah terhadap variabel lainnya.”  

Penelitian dengan menggunakan metode eksperimental dilakukan jika 

peneliti ingin mengkaji sebab akibat dari suatu peristiwa. Dalam penelitian 

ekperimental, pengaruh suatu variabel terhadap lain dikaji dalam situasi 

terkontrol. 

Dengan menggunakan pola satu kelompok terdiri dari satu kelompok 

ekperimen (eksperimental group) dan kelompok pembanding (control group) 

dengan bentuk  Randomized Control Group Pretest and Posttest  Design. 

Baik kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding dikenakan O1 dan 
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O2 tapi hanya kelompok eksperimen mendapatkan treatment (X) sehingga 

struktur desainnya menjadi seperti berikut: 

Tabel 3.1 Randomized Control Group Pretest and Post test Design 

Kelompok Pre test Treatment Post test 

Eksperimen O1 Xa O2 

Kontrol O1 Xb O2 

 

Keterangan :  

O1 = Pretest 

O2 = Post test 

Xa = metode pembelajaran tutor sebaya 

Xb = metode pembelajaran konvensional 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Amirman Yousda (1993: 14) variabel secara sederhana dapat 

diartikan ciri individu, objek, gejala, perisiwa, yang dapat diukur secara kualitatif 

dan kuantitatif.  Adapun variabel dalam penelitian terdiri dari dua yakni variabel 

bebas (y) dan variabel terikat (x) . Variabel bebas (y) dalam penelitian adalah 

penggunaan metode tutor sebaya (peer tutoting) sementara variabel terikat (x) nya 

adalah  hasil belajar siswa 

D. Definisi Operasional 

Menurut Nana Sudjana (1993:109) definisi operasional merupakan 

penjelasan frasa-frasa yang terdapat dalam judul penelitian yang bersifat 
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nonkamus. Menjelaskan pengukuran-pengukuran dan hasil yang diharapkan dari 

pengukuran terhadap variable yang terkandung dalam pertanyaan penelitian.  

Untuk menghindari kemungkinan salah tafsir atau salah persepsi dalam 

memahami judul skripsi ini, maka  perlu  penulis  definisikan  sebagai  berikut :  

1. Metode Pembelajaran Tutor Sebaya merupakan suatu metode 

pembelajaran dengan memanfaatkan teman sekelas yang mempunyai 

kemampuan lebih untuk membantu temannya dalam melaksanakan suatu 

kegiatan atau memahami suatu konsep. 

2. Efektivitas adalah pemantauan suatu tindakan yang berpengaruh dan 

membawa hasil yang berguna. Pengertian diatas mengarahkan bahwa 

belajar dikatakan efektif jika dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

3. Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran dilakukan para guru 

dalam mengajarkan materi. Dalam pembelajaran konvensional, guru 

cenderung aktif sebagai sumber informasi bagi para siswa dan siswa 

cenderung pasif dalam menerima pelajaran. Guru menyajikan materi 

pelajaran dalam bentuk jadi. Artinya, guru lebih banyak berbicara dalam 

hal menerangkan materi pelajaran dan contoh-contoh soal, serta menjawab 

semua permasalahan yang dialami siswa. Sedangkan siswa hanya 

menerima materi dan menghafalnya, serta banyak mengerjakan latihan 

soal. 

4. Proses Belajar adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara siswa 

dengan guru dan antara sesame siswa dalam proses pembelajaran 

(Fatthurrohman, 2007:9).  
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5. Hasil Belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004).Hasil belajar pada penelitian 

adalah skor dicapai pada saat post test, keaktifan siswa serta nilai tugas. 

6. Kelas Eksperimen yaitu kelompok yang dikenai perlakuan dengan 

menggunakan metode tutor sebaya. Peneliti mengambil kelas XI-AV 2 

sebagai kelompok eksperimen. 

7. Kelas Kontrol yaitu kelompok pembanding terhadap kelompok 

eksperimen dan mendapat pengamatan, kelompok kontrol tidak 

menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya. Peneliti mengambil 

kelas XI-AV 3 sebagai kelompok kontrol. 

E. Prosedur dan Alur Penelitan 

Penelitian dilaksanakan tiga tahap, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap 

pelaksanaan dan (3) tahap pengolahan dan analisis data. Secara garis besar 

langkah-langkah dilaksanakan dalam penelitian dapat dilihat pada bagan berikut : 

Tahap Persiapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Pendahuluan 

 
Studi Literatur 

Analisis Materi Pada KTSP 

 Penentuan Standar Kompetensi 

yang akan diteliti 

 

 

 

Penentuan Materi & Sampel 

 Penentuan Kompetensi Dasar dari 

Standar Kompetensi yang telah dipilih 

 Identifikasi masalah  

 Penentuan solusi yang akan diterapkan 

1 
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Tahap Pelaksanaan 

Post Test kelas Eksperimen 

Pre Test kelas Eksperimen 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Menggunakan metode 

pembelajaran Tutor Sebaya 

 

Post Test kelas Kontrol 

Pre Test kelas Kontrol 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Menggunakan model 

konvensional 

 

Uji Coba Instrumen 

 Soal diberikan kepada siswa kelas XI AV 1 

 Setelah data didapatkan, soal diuji validitasnya dan 

hasilnya dari 30 soal, valid 24 soal 

 Uji Reliabilitas 

 Uji tingkat kesukaran dan daya pembeda 

 

 

Penyusunan Instrumen Penelitian 

Tes 

 Pembuatan kisi – kisi soal 

 Pembuatan soal sebanyak 30 

soal pilihan ganda 

Observasi 

 Pengamatan lingkungan 

sekolah, sarana, dan 

keadaan kelas 

2 

1 
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Dari diagram alur diatas, dapat diuraikan langkah – langkah dilaksanakan dalam 

penelitian sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Kegiatan dilakukan pada tahap persiapan meliputi : 

a. Observasi awal dilakukan melaksanakan studi pendahuluan melalui 

pengamatan terhadap proses pembelajaran dilihat dari metode, 

penggunaan peralatan praktikum dan penggunaan media pembelajaran 

pada Standar Kompetensi Pengukuran Komponen Elektronika.  

b. Studi literatur, dilakukan untuk memperoleh teori akurat mengenai 

permasalahan yang akan diteliti. 

Pengolahan Data 

 Data pretest dan posttest kelas kontrol 

 Data pretest dan posttest kelas eksperimen 

 Uji gain 

 Uji normalitas 

 Uji homogenitas 

 Uji T 

Kesimpulan 

Pembuatan Laporan 

Tahap Akhir 

Gambar 3.1 Diagram Alur Proses Penelitian 

 

2 
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c. Mempelajari kurikulum mengenai pokok bahasan dijadikan materi 

pembelajaran dalam penelitian mengetahui tujuan dan kompetensi dasar 

hendak dicapai. 

d. Menentukan sampel penelitian. 

e. Membuat dan menyusun kisi-kisi dan instrumen penelitian yaitu berupa 

instrumen tes. 

f. Melakukan uji coba instrumen penelitian. 

g. Menganalisis hasil uji coba instrumen penelitian dan kemudian 

menentukan soal yang layak digunakan sebagai instrumen penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan dilakukan pada tahap pelaksanaan meliputi : 

a. Memberikan tes awal (pre-test) agar mengetahui hasil belajar siswa 

sebelum diberikan perlakuan. 

b. Memberikan perlakuan yaitu dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran Tutor Sebaya pada pokok bahasan yang dijadikan materi 

pembelajaran dalam penelitian. 

c. Memberikan tes daya serap siswa. Tes diberikan kepada siswa setelah 

pembelajaran berakhir. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahapan pengolahan dan analisis data akan dilakukan antara lain : 

a. Mengolah data hasil pre-test dan post-test dari kedua kelompok 

b. Membandingkan hasil analisis tes antara sebelum diberikan perlakuan 

dan setelah diberi perlakuan untuk melihat dan menentukan apakah 
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terdapat peningkatan hasil belajar setelah digunakannya pendekatan 

pembelajaran tutor sebaya 

c. Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil diperoleh dari pengolahan 

data. 

d. Membuat laporan penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yaitu alat atau fasilitas digunakan dalam penelitian  

untuk mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah. 

 Berdasarkan pengertian diatas memperoleh data penelitian berupa hasil 

belajar siswa berupa aspek kognitif maka digunakan instrument penelitian 

berupa tes hasil belajar. Instrument tes dipilih berdasarkan pertimbangan 

bahwa data berupa hasil belajar yang menunjukkan kemampuan kognitif 

siswa kelas XI untuk program diklat membuat pesawat elektronika.   

Alat digunakan dalam pengumpulan data adalah seperangkat soal MPE 

2 kelas XI yang berjumlah 30 soal pilihan ganda dengan 4 option. Sebelum 

soal digunakan terlebih dahulu di uji cobakan  dan dianalisis. Dalam  

penelitian,  tes  digunakan  yaitu  tes  ujicoba.  Tes  ujicoba  berupa  tes 

pilihan ganda yang diujicobakan dalam bentuk pretest dan postest. Tes 

ujicoba dilakukan terhadap siswa berada diluar kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 
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Dalam pembuatan instrumen, diperlukan beberapa tahap antara lain:  

1. Tahap pembuatan soal uji coba  

   Langkah dilakukan dalam tahap pembuatan soal uji coba sebagai 

berikut:  

 Mengadakan pembatasan materi  

 Menentukan tipe soal   

 Menentukan jumlah butir soal dan alokasi waktu  

 Menentukan kisi-kisi soal   

 Penyusunan butir soal 

2. Tahap pelaksanaan uji coba soal  

Tahap pelaksanaan uji coba soal diadakan dengan tujuan untuk 

mengetahui mutu perangkat tes soal-soal kemudian soal dibuat dan diuji 

cobakan terlebih dahulu kepada siswa diluar sampel.  

3. Tahap analisis uji coba soal  

Hasil uji coba kemudian dianalisis dan siap digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa dari kelompok penelitian. Suatu tes 

dikatakan baik sebagai alat ukur hasil belajar harus memenuhi persyaratan 

tes yaitu analisis butir soal, validitas dan  reliabilitas soal, daya pembeda, 

dan tingkat kesukaran tersebut terpenuhi.  

G. Validasi Instrumen 

Analisis tes ujicoba bertujuan mengetahui validitas suatu instrumen, 

meliputi hal-hal sebagai berikut:  
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1. Analisis Butir/Item Test 

Analisis butir/item test bertujuan mengetahui kriteria instrumen, 

maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Tingkat Kesukaran Soal (P) 

Dalam melakukan analisis tingkat kesukaran butir soal yaitu 

penentuan proporsi dan kriteria soal yang termasuk mudah , sedang 

dan sukar. Menurut Arikunto (2008 : 208), tingkat kesukaran 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
 

        Keterangan : 

P  = Indeks kesukaran butir 

B  = Banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Tabel 3.2 Klasifikasi Indeks Kesukaran Butir 

Indeks Kesukaran Keterangan 

0,10 – 0,30 Sukar 

0,30 – 0,70 Sedang 

0,70 – 1,00 Mudah 

Sumber : Arikunto (2008: 210) 

b) Daya Pembeda (D) 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan 

siswa yang berkemampaun rendah. Menurut Arikunto (2008 : 211), 

daya pembeda butir soal dihiting menggunakan rumus : 
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𝐷𝑃 =
𝐵𝑎

𝐽𝑎
−

𝐵𝑏

𝐽𝑏
= 𝑃𝑎 − 𝑃𝑏 

(Arikunto, 2008 : 213) 

Keterangan : 

DP = Daya pembeda butir soal 

Ja = Banyaknya peserta kelompok atas 

Ba = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal 

dengan benar 

Jb = Banyaknya peserta kelompok bawah 

Bb = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

dengan benar 

Tabel 3.3 Klasifikasi Daya Pembeda 

Nilai Daya Pembeda Keterangan 

≤ 0,19 Jelek 

0,20 – 0,38 Cukup 

0,40 – 0,69 Baik 

≥ 0,70 Baik sekali 

Negatif Semuanya tidak baik 

Sumber : Arikunto (2008 : 218) 

2. Korelasi Biserial 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang 

hendak di ukur. Pengujian validitas soal dilakukan dengan 

menggunakan rumus korelasi biserial dimana korelasi tersebut melihat 

hubungan antara skor atau hasil jawaban pada masing-masing item 
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pertanyaan diberikan dalam instrumen. Rumus dari korelasi biserial 

adalah sebagai berikut : 

𝑟𝑏𝑖𝑠  (𝑖) =
𝑥𝑖 −  𝑥𝑡 

𝑆𝑡
   

𝑝𝑖

𝑞𝑖
 

Keterangan : 

r bis(i)  = korelasi biserial poin butir ke-i 

xi            = rata-rata skor total responden yang menjawab benar 

pada butir ke-i  

xt  = rata-rata skor semua responden 

pi  = proporsi jawaban yang benar 

qi = 1-pi 

St  = standar deviasi kor.total 

Untuk mengadakan interpretasi besarnya koefisien korelasi, maka 

membandingkan r hitung dengan r tabel . Jika r hitung > r tabel maka 

soal tersebut dinyatakan valid. Nilai r tabel pada siswa berjumlah 36 

dengan taraf signifikan 5% adalah 0,329.  

 

3. Reliabilitas Tes  

Reliabilitas merupakan indeks menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setiap alat 
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pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil 

pengukuran relatif konsisten dari waktu ke waktu. Dalam penelitian, 

teknik untuk menghitung indeks reliabilitas yaitu dengan teknik belah 

dua. Teknik tersebut diperoleh dengan membagi item-item yang sudah 

valid secara acak menjadi dua bagian.  

Rumus yang digunakan adalah rumus Split Half Method oleh 

Spearman-Brown sebagai berikut : 

 

 

 

 

Keterangan : 

N = jumlah siswa 

X = jawaban benar pada soal ganjil 

Y  = jawaban benar pada soal genap 

 

Setelah di dapat koefisien korelasi skor ganjil-genap, maka selanjutnya 

diperoleh indeks reliabilitas dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Koefisien Reliabilitas Keseluruhan : 

 

 

 

Maka : 

𝑟11 = 
2 𝑟∗ 1 2    1 2   

 1+𝑟  1 2   1
2    

 

 𝒓𝒙𝒚 = 
𝒏  ∑𝒙𝒚 −  ∑𝒙 (∑𝒚)

 (𝒏∑𝒙𝟐)−(∑𝒙 )𝟐) ∗   (𝒏∑𝒚𝟐)−(∑𝒚 )𝟐   ) 

 

 

𝒓𝟏𝟏  = 
𝟐∗𝑹𝒆𝒍𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒌𝒐𝒆𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏 𝒃𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒅𝒖𝒂

𝟏+𝑹𝒆𝒍𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒌𝒐𝒆𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏 𝒃𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒅𝒖𝒂
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𝑟11 = 
2∗0,757

1+0,757
 

𝑟11= 
1,514

1,757
 

𝑟11= 0,861 

 

Sebagai acuan untuk dapat menginterpretasi nilai koefisien nilai 

reabilitas tes,dapat dilihat pada tabel di sebagai baerikut : 

Tabel 3.4 Klasifikasi Nilai Reliabilitas 

Nilai r11 Keterangan 

0,000 – 0,200 

0,201 – 0,400 

0,401 – 0,600 

0,601 – 0,800 

0,801 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat tinggi 

Sumber : Arikunto (2008:93) 

1. Analisis Data 

Menurut Nana Sudjana (1993: 111) analisis data merupakan proses 

penyusunan , pengaturan dan pengolahan data agar dapat digunakan untuk 

membenarkan dan menyalahkan hipotesis. Sementara, menurut Moleong 

(2007:280) analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. 

Proses analisis data akan menggunakan cara statistik.  
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1. Deskriptif 

Statistika deskriptif merupakan bagian dari statitika mempelajari 

alat, teknik, atau prosedur yang digunakan menggambarkan atau 

mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan. Data yang 

dikumpulkan tersebut perlu disajikan supaya mudah dimengerti, menarik, 

komunikatif, dan informatif bagi pihak lain. Data-data penelitian 

deskriptif  terdapat pada penelitian disajikan dalam bentuk tabel biasa 

atau distribusi frekuensi. 

 

2. Uji Persyaratan Analisis 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa 

data sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Ada 

beberapa teknik  dapat digunakan dalam menguji normalitas data, 

pada penelitian akan digunakan rumus  uji chi-kuadrat (
2
) dengan 

menggunakan persamaan : 


2 
= ∑  

 fo−fh  2

fh
  

(Arikunto, 2009 : 312) 

 

Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Menetukan rentang skor (R)  

  R = skor maksimum – skor minimum 

2) Menentukan banyaknya kelas (K) 
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  K = 1 + 3,3 * log N ,  dimana N = jumlah sampel 

3) Menentukan panjang kelas (P) 

  P = 
R

K
 

4) Pemasukan data skor ke dalam tabel distribusi frekuensi  

   

 

 

5) Menentukan batas kelas interval (bk) 

  bk = batas kelas bawah – 0,5 dan batas kelas atas + 0,5 

6) Menghitung rata-rata skor (𝑥 ) 

  𝑥  = 
∑𝑓𝑖 .𝑥𝑖

∑𝑓𝑖
 

7) Menghitung Standar Deviasi 

  S1 =  
𝑛  ∑𝑓𝑖 .𝑥𝑖2 − (𝑓𝑖 .𝑥𝑖)2

𝑁 (𝑁−1)
 

8) Membuat daftar distribusi frekuensi observasi (fo) dan 

frekuensi yang diharapkan (fh) sepeti tabel berikut : 

Interval fo BK 

Bawah 

BK 

Atas 

Zi Z2 I fh X
2
 

         

 

Dimana :  fo : frekuensi yang disobservasi 

   BK : batas kelas 

   Z : transformasi normal standar dari batas kelas 

Interval fi xi xi
2
 fi.xi fi.xi

2
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   I : luas tiap kelas interval 

   fh: frekuensi yang diharapkan 

9) Menghitung X
2
, dengan menggunakan rumus : 

  X
2
 =   

(𝑓𝑜−𝑓ℎ)2

𝑓ℎ

 

 
 

Dimana : X
2
 : harga chi-kuadrat yang akan di uji 

   fo : frekuensi yang akan di uji 

   fh : frekuensi yang diharapkan 

10) Menenukan derajat kebebasan (dK) 

  dK = K – 3 dimana, K = kelas interval 

11) Menentukan nilay X
2

tabel dari daftar tabel chi kuadrat 

12) Membandingkan harga X
2

hitung dengan X
2

tabel dengan bantuan 

tabel X
2
 dengan tingkat kepercayaan 0,05. Untuk menentukan 

kriterian uji normalitas menggunakan ketentuan sebagai 

berikut : 

  Jika X
2
hitung  <  X

2
tabel , maka data terdistribusi normal 

Jika X
2
hitung  > X

2
tabel , maka data terdistribusi tidak normal 

 

b) Uji Homogenitas Varians  

Uji homogenitas dimaksudkan memperlihatkan bahwa dua atau 

lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki 

variansi sama. Pada penelitian digunakan rumus  uji F. Langkah-

langkah dilakukan untuk menguji homogenitas varians sebagai 

berikut : 
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1) Menghitung harga variansi pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

F hitung = 
𝑠2𝑏

𝑠2𝑘
 

(Riduwan, 2003 : 186) 

2) Menghitung varians terbesar (S
2
b) dan varians terkecil (S

2
k) 

3) Mensubstitusikan S
2
b dan S

2
k pada persamaan di bawah : 

F hitung = 
𝑠2𝑏

𝑠2𝑘
 

4) Menentuka derajat kebebasan (dK) 

dK = N - 1 

5) Menentukan nilai F tabel pada taraf kepercayaan 0,05 

6) Membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel untuk menentukan 

homogenitas atau tidaknya varians dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

Jika Fhitung  <  Ftabel, maka data tersebut homogen 

Jika Fhitung  >  Ftabel, maka dta tersebut tidak homogen 

 

3. Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis menggunakan uji t parametrik berpasangan. Uji-t  

berpasangan  (paired  t-test)  yaitu salah satu metode pengujian hipotesis 

dimana data digunakan tidak bebas (berpasangan).  Uji-t membandingkan 

satu kumpulan pengukuran kedua dari contoh yang sama. Uji-t sering 

digunakan membandingkan skor “sebelum” dan “sesudah” percobaan 
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untuk menentukan perubahan nyata telah terjadi. Ciri-ciri paling sering 

ditemui pada kasus berpasangan adalah satu individu (objek penelitian) 

dikenai 2 buah perlakuan  berbeda.  

Walaupun menggunakan individu sama,  peneliti   tetap 

memperoleh 2 macam data sampel,  yaitu data dari perlakuan pertama 

(sebelum) dan data dari  perlakuan kedua (sesudah).   

 

𝐭 =
[𝐌𝟏 −  𝐌𝟐]

 𝑺₁²
𝑵₁ +

𝑺₂²
𝑵₂

 

(Riduwan, 2003 : 207) 

Dimana :  M
1
 : rata-rata skor gain kelompok eksperimen 

  M
2
 : rata-rata skor gain kelompok kontrol  

  S1
2
 : varians skor kelompok eksperimen 

  S2
2
 : varians skor kelompok kontrol 

  N1 dan N2 : jumlah siswa 

Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Menghitung rata-rata nilai kelompok eksperimen 

2) Menghitung rata-rata nilai kelompok kontrol 

3) Menghitung simpangan baku pada kelompok eksperimen 

4) Menghitung simpangan baku pada kelompok kontrol 

5) Menentukan kriteria pengujian uji-t dengan tingkat kepercayaan 

0,05 dengan ketentuan : 

Jika thitung > ttabel , maka Ho ditolak dan Hi diterima 
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Jika thitung  < ttabel, maka Ho diterima dan Hi ditolak 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan data  yaitu cara digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam suatu penelitian.  Dalam melaksanakan penelitian ada beberapa teknik 

antara lain : 

1. Tes  

Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Tes dilakukan 

pada awal pertemuan (pretes) dan pada akhir pertemuan (posttes) 

atau disebut juga tes formatif. Bentuk tes digunakan yaitu bentuk tes 

objektif pilihan ganda dengan 4 option. Menurut penjelasan diatas, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa tes pada mata diklat membuat 

pesawat elektronika 2 merupakan alat pengumpul informasi tentang 

hasil belajar program diklat bersangkutan. Bentuk tes digunakan 

dalam teknik pengumpulan data pada penelitian, yaitu ; 

1. Pretes yaitu tes dilaksanakan sebelum kegiatan belajar 

mengajar dengan suatu perlakuan diberikan. Pretes 

dilakukan mengetahui tingkat pengetahuan siswa pada 

program diklat bersangkutan. 

2. Postest yaitu tes dilakukan setelah proses belajar mengajar 

selesai. Tujuannya adalah mengetahui seberapa besar tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi yang telah diberikan.  
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2. Studi dokumentasi  

Studi dokumentasi dalam penelitian yaitu untuk mendapatkan data 

tentang nilai raport UTS mata pelajaran MPE 2 Kelas XI jurusan Audio 

Video SMK Negeri 4 Bandung dan mengambil beberapa gambar saat 

proses belajar mengajar berlangsung baik pada kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol. 

3. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik tehadap gejala atau 

fenomena pada objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengambil 

data nilai psikomotorik dan nilai afektif.  

4. Studi literatur 

Studi  literatur  dilakukan   peneliti  untuk  mendapatkan sejumlah 

data dan informasi berkaitan dengan permasalahan diteliti sebagai 

landasan pemikiran dalam penulisan penelitian. Studi literatur antara 

lain buku-buku, internet, dan hasil penelitian pihak lain berkaitan 

dengan penelitian yang dimaksudkan untuk menjadi petunjuk dan 

bahan pertimbangan sehingga dapat memperjelas analisis dalam 

pemecahan masalah penelitian.      

 


