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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Pelatihan Online yang digagas oleh pusat Balai Besar Pelatihan Pertanian 

(BBPP) Lembang dalam menyikapi pandemic Covid-19 yang sudah berlangsung 

selama lebih 1 tahun, “ pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM pertanian 

tetap menjadi suatu keharusan dan sangat diperlukan untuk meyelesaikan 

program-program Kementrian Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan 

petani “, jelas Kepala Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dedi 

Nursyamsi. Mentri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menegaskan “ pandemic 

Covid-19 pertanian tetap tidak boleh berhenti aktivitasnya”. 

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan 

kuantitaif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif diartikan sebagai 

metode peneltian dengan sampel tertutup melalui pengambilan data dan 

menggunakan instrumen, yang selanjutnya dianalisis secara statistic untuk 

menghasilkan kesimpulan penelitiaan (Sugiono, 2019). Penggunaan pendekatan 

kuantitaif bertujuan untuk mendapatkan informasi berdasarkan hasil pengukuran 

dari instrument yang telah divalidasi. 

Tidak hanya penggunakan intrumen angket, informasi yang dikumpulkan 

bisa memakai pedoman wawancara tujuannya supaya hasil penelitian lebih akurat. 

Metode deskriptif kuantitatif umunnya memberikan gambaran secara numeric 

(angka) ataupun verbal, dianalisis untuk mencari mean, modus ataupun 

persentase. Adapun, metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan data yang berguna untuk pembuatan deskriptif mengenai fenomena 

yang diteliti secara factual serta sistematis.  

(Purwanto, 2010). Megemukakan jika metode deskriptif pada umumnya 

dilakukan atas satu variabel saja serta diiringi oleh satu kelompok tanpa membuat 

suatu ikatan dengan kelompok lain. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah penerapan experiental learning cycle berbasis aplikasi zoom meeting pada 
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pelatihan kultur jaringan. Berdasarkan hal tersebut, sehingga desain penelitian 

dirancang sesuai dengan rumusan penelitian yakni:  

Tabel 3. 1 Rumusan Penelitian 

No Variable  Sub Variabel Indikator 

1. Perencanaan pelatihan dengan 

pembelajaran Experiental Learning 

Cycle berbasis  aplikasi  zoom 

meeting di  diklat  Balai  Besar  

Pelatihan (BBPP) Lembang 

 

 

Perencanaan 

pembelajaran 

pelatihan 

- Kejelasan 

rumusan tujuan 

pelatihan  

- Isi materi 

pelatihan 

- Menetapkan 

media yang 

digunakan dalam 

pelatihan  

- Kejelasan durasi 

pelatihan  

 

  Ketersediaan sarana 

pelatihan 

- Kualitas jaringan 

penunjang 

pelatihan 

- Ketersediaan alat 

pelatihan 

2. Pelaksanaan  Experiental Learning 

Cycle berbasis  aplikasi  zoom 

meeting di  diklat  Balai  Besar  

Pelatihan (BBPP) Lembang 

Pembelajaran 

synchronous  

- Kualitas kegiatan 

pelatihan 

- Tingkat 

ketersampaian 

materi pelatihan  

  Pembelajaran 

asynchronous 

- Metode mengajar 

dalam pelatihan 

- Sumber belajar 

lain ketika 

pembelajaran 

asynchronous 

  rangkaian 

pelaksanaan belajar 

pada pelatihan 

- Kualitas belajar 

peserta pelatihan 

- Mengidentifikasi 
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tempo dan irama 

pelatihan 

3. Evaluasi Experiental Learning 

Cycle berbasis  aplikasi  zoom 

meeting di  diklat  Balai  Besar  

Pelatihan (BBPP) Lembang 

Evaluasi proses 

pelatihan 

- Peserta pelatihan 

terlibat aktif dalam 

pembelajaran 

pelatihan 

  Evaluasi hasil 

pembelajaran  

- Peserta pelatihan 

dapat menerima 

dan menjelaskan 

kembali materi 

pelatihan 

- Peserta pelatihan 

dapat 

mempraktekan 

materi pelatihan 

- Menilai sikap dan 

keterampilan 

peserta dalam 

pelatihan 

4. Efektivitas penerapan penggunaan 

pembelajaran Experiental Learning 

Cycle berbasis aplikasi  zoom 

meeting pada pelatihan kultur 

jaringan diklat  Balai  Besar  

Pelatihan (BBPP) Lembang 

Peningkatan minat 

dan pemahaman 

materi  

-Motivasi  belajar 

peserta pelatihan 

tiggi dalam 

pelatihan kultur 

jaringan 

- Pemahaman 

peserta terhadap 

materi pelatihan 

 

 

3.2 Partisipan 

Pada Efektivitas experiental learning cycle berbasis aplikasi zoo meeting 

terhadap pelatihan kultur jaringan, penulis memutuskan untuk mengumpulkan 

data dan informasi melalui kepala pelatihan dan peserta pelatihan kultur jaringan 

di BBPP. Partisipan yang dipilih dalam penelitian ini didasarkan pada keterlibatan 

langsung pada peserta dengan mengikuti pelatihan langsung dan juga tidak 

terlepas dari peran fasilitator yang bertugas mengawasi terlaksana nya pelatihan 
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ditengah masa pandemic COVID-19 ini. Jumlah partisipan yang terlibat dalam 

penelitian ini yaitu 32 orang pada dua sesi pelatihan. 

 

3.3 Populasi dan sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Dalam 

populasi sekelompok orang dapat diamati dan unik sehingga menarik untuk 

diteliti. Pada penelitian kuantitaif, mungkin ditemukan kondisi dimana populasi 

tidak bisa diteliti secara menyeluruh disebabkan hal-hal seperti jumlah populasi 

yang terlalu besar, keterbatasan biaya, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga 

dll. Untuk mengatasi hal itu maka dilakukan penarikan sampel yang representatif 

terhadap kondisi sampel. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu peserta dan pasilitator pelatihan kultur 

jaringan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Bandung. 

3.3.2 Sampel 

Sampel menurut (Arifin, 2011) sampel adalah sebagian dari populasi yang 

akan diselidiki atau dapat juga dikatakan bahwa sampel adalah populasi dalam 

bentuk mini (miniatur population). Walaupun demikian pengambilan sampel 

didasarkan pada terpenuhinya karakteristik partisipan yang ditentukan. Untuk 

memenuhi kebutuhan penelitian, penentuan sampel yang dilakukan didasarkan 

pada pertimbangan tugas dan fungsi masing-masing partisipan.  

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik Cluster 

randam sampling  yang merupakan perpaduan antara pengambilan sampel secara 

acak dan kelompok yang sudah ada. Teknik ini digunakan karena dalam 

peneletian ini populasi cukup besar sehingga perlu diklasifikasikan kedalam 

kelompok-kelompok atau kelas. Menurut Arifin (2011, hlm. 222) “cara ini 

dianggap efisien, karena penelitian dilakukan terhadap Cluster-cluster atau 

kelompok sampel dan bukan terhadap individu yang sama”. Penelitian ini 
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mengambil satu kelas pelatihan untuk diteliti yang terdiri dari 30 orang peserta 

pelatihan. 

 

3.4 Definisi Operasional 

3.4.1 Definisi Efektivitas 

 Efektivitas merupakan unsur untuk mencapai tujuan atau sasaran yang 

telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan 

efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah 

ditentukan. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi (2005: 92) yang 

menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, 

semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka 

semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. 

Kurniawan (2005: 109) mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan 

melaksanakan tugas, fungsi (operasional kegiatan program atau misi) dari pada 

suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau keteguhan 

diantara pelaksanaannya. 

Lebih lanjut, Hidayat dalam Rizky (2011:1) menjelaskan efektivitas adalah 

suatu ukuran yangmenyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) 

telah tercapai. Dimana makin besar pesentase target yang dicapai, makin tinggi 

efektivitasnya. 

 Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan sebarapa jauh target 

sasaran atau tujuan yang telah dicapai. 

3.4.2 Experiental Learning Cycle 

Experiental Learning merupakan pendekatan yang di pusatkan pada peserta 

didik yang dimulai dengan pimikiran bahwa orang-orang belajar bisa dari 

pengalaman. Pengalaman belajar yang benar benar efektif, harus menggunakan 

seluruh roda belajar, dari tujuan, melakukan observasi dan eksperimen, 

memeriksa ulang, dan perencanaan tindakan. Apabila proses telah dilalui 

kemungkinan peserta didik untuk belajar keterampilan baru, sikap batu atau 

bahkan cara berpikir baru 



 

Vega Guna Adhita, 2022 

EFEKTIVITAS EXPERIENTAL LEARNING CYCLE BERBASIS APLIKASI ZOOM MEETING PADA 

PELATIHAN KULTUR JARINGAN 

Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu 

 

Abdul (2015:  93) mengemukakan bahwa model belajar experiental learning 

adalah suatu model proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajaran 

untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman secara 

langsung. Pengalaman tersebut sebagai katalisator untuk menolong pembelajar 

mengembangkan kapasitas dari kemampuan dalam proses pembelajarn.  

3.5 Instrumen Penelitian 

3.5.1 Bentuk Instrumen Penelitian 

Menurut Arifin (2011,  hml.225) menyatakan bahwa “instrumen merupakan 

komponen kunci dalam suatu penelitian. Mutu instrument akan menentukan mutu 

data dalam penelitian, sedangkan data merupakan dasar kebenaran empiric dari 

penemuan untuk kesimpulan penelitian”. Instrument merupakan alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur variable yang diteliti. Dengan demikian, penggunaan 

instrument penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap suatu masalah, 

fenomena alam maupun sosial. 

Instrumen akan digunakan agar mengetahui gambaran penerapan 

experiental learning cycle berbasis aplikasi zoom meeting pada pelatihan kultur 

jaringan. Instrument yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

(quistioner) ditujukan kepada para peseta pelatihan, wawancara ditujukan kepada 

widyaswara atau fasilitator pelatihan dan studi dokumentasi sebagai data 

pendukung. 

Angket pada penelitian ini dibuat dengan dengan skala likert.  Angket skala 

likert yang digunakan dalam penelitian ini dimaksud untuk menghasilkan data 

yang akurat yaitu dengan menggunakan skala Likert. Sugiono (2014, hlm.134) 

menyatakan bahwa “Skala likert digunakan untuk mengukur suatu sikap, 

pemdapat dan presepsi seseorang atau sekelompok yang tentang suatu 

sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial”. Dalam penelitian ini, alat ukur 

yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa 

instrument angket, wawancara, dan studi dokumentasi dengan pemberian skor 

sebagai berikut: 

1. SS : Sangat setuju   Diberi skor 5 

2. S : Setuju   Diberi skor 4 
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3. RG : Ragu-ragu   Diberi skor 3 

4. TS : Tidak setuju   Diberi skor 2 

5. ST : Sangat tidak setuju  Diberi skor 1 

 

Untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian yang memuaskan, peneliti 

menyusun rancangan kisi-kisi instrument penelitian. Arikunto (2006, hlm 162) 

menyatakan bahwa “kisi-kisi bertujuan untuk menunjukan keterkaitan antara 

variable yang diteliti dengan sumber data atau teori yang diambil”. 

Dalam penelitian ini, dari setiap variable yang ada akan diberikan 

penjelasan, selanjutnya peneliti menyusun kisi-kisi instrument penelitian terlebih 

dahulu agar saat menyusun instrument bisa dipermudah dan dapat dilakukan 

dengan tepat. Adapun kisi-kisi instrumennya sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

No Variable  Sub Variabel Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

data Ket 

A W SD 

1. Perencanaan 

pelatihan dengan 

pembelajaran 

Experiental 

Learning Cycle 

berbasis  aplikasi  

zoom meeting di  

diklat  Balai  

Besar  Pelatihan 

(BBPP) Lembang 

 

 

Perencanaan 

pembelajaran 

pelatihan 

- Kejelasan 

rumusan tujuan 

pelatihan  

 √ 

 

 W:1 

- Isi materi 

pelatihan 

 √ W:2 

- Menetapkan 

media yang 

digunakan 

dalam pelatihan  

 √ W:3 

- Kejelasan 

durasi pelatihan  

 

 √ W:4 

Ketersediaan 

sarana pelatihan 

- Kualitas 

jaringan 

penunjang 

pelatihan 

 √ W:5 
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- Ketersediaan 

alat pelatihan 

 √  W:6 

2. Pelaksanaan  

Experiental 

Learning Cycle 

berbasis  aplikasi  

zoom meeting di  

diklat  Balai  

Besar  Pelatihan 

(BBPP) Lembang 

Pembelajaran 

synchronous  

- Kualitas 

kegiatan 

pelatihan 

√ √ W:7 

A:1,2,3 

- Tingkat 

ketersampaian 

materi pelatihan  

√ √ W:8 

A:4,5,6 

 Pembelajaran 

asynchronous 

- Metode 

mengajar dalam 

pelatihan 

√ √ W:9 

A:7 

- Sumber belajar 

lain ketika 

pembelajaran 

asynchronous 

√ √ W:10 

A:8 

rangkaian 

pelaksanaan 

belajar pada 

pelatihan 

 

 

- Kualitas 

belajar peserta 

pelatihan 

√ √ W:11 

A:9 

- 

Mengidentifikas

i tempo dan 

irama pelatihan 

√ √ W:12 

A:10 

3. Evaluasi 

Experiental 

Learning Cycle 

berbasis  aplikasi  

zoom meeting di  

diklat  Balai  

Besar  Pelatihan 

(BBPP) Lembang 

Evaluasi proses 

pelatihan 

- Peserta 

pelatihan terlibat 

aktif dalam 

pembelajaran 

pelatihan 

√ √ W:13 

A:11 

-Perencanaan 

pelatihan 

 √ A:12 

-Evaluasi isi 

dan materi 

pelatihan 

 √ A:13 

-Evaluasi 

pelatihan 

sudah 

berdasarkan 

praktek 

experimental 

 √ A:14 
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learning cycle   

Evaluasi hasil 

pembelajaran  

- Peserta 

pelatihan dapat 

menerima dan 

menjelaskan 

kembali materi 

pelatihan 

√ √ W:14 

A:15 

- Peserta 

pelatihan dapat 

mempraktekan 

materi pelatihan 

√ √ W:15 

A:16 

- Menilai sikap 

dan 

keterampilan 

peserta dalam 

pelatihan 

√ √  W:16 

4. Efektivitas 

penerapan 

penggunaan 

pembelajaran 

Experiental 

Learning Cycle 

berbasis aplikasi  

zoom meeting 

pada pelatihan 

kultur jaringan 

diklat  Balai  

Besar  Pelatihan 

(BBPP) Lembang 

Peningkatan 

minat dan 

pemahaman 

materi  

-Motivasi  

belajar peserta 

pelatihan tiggi 

dalam pelatihan 

kultur jaringan 

√ √ W:17 

A:17 

- Pemahaman 

peserta terhadap 

materi pelatihan 

 

√ √ W:18 

A:18 

 

Keterangan : 

A : Angket 

W : Wawancara 

SD : Studi Dokumentasi 
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3.5.2 Uji Instrumen 

3.5.2.1 Uji Validitas Instrumen 

 Uji validitas instrument dilakukan untuk menunjukan keabsahan dari 

instrument yang akan di pakai pada penelitian. Menurut Arikunto (2006, hlm, 

168) “Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan dan 

kasahihan suatu instrument”. Pengertian validitas tersebut menunjukan ketepatan 

dan kesesuaian alat ukur yang digunakan untuk mengukur variable. Alat ukur 

dapat dikatakan valid jika benar-benar sesuai dan menjawab secara cermat tentang 

variable yang akan diukur. Validitas juga menunjukan sejauh mana ketepatan 

pernyataan dengan apa uang dinyatakan sesuai dengan koefisien validitas. 

Instumen yang dipakai pada penelitian ini merupakan angket yang dipakai 

untuk mengetahui efektivitas experiental learning cycle berbasis aplikasi zoom 

meeting terhadap pelatihan kultur jaringan. Pengujian validitas instrument 

penilaian yang dilaksanakan melalui cara melakukan pengukuran. 

3.5.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui ketetapan suatu instrument (alat 

ukur) didalam mengukur gejala yang sama walaupun dalam waktu yang berbeda. 

Menurut Sugiono (2014, hlm. 348) “reliabilitas instrument yaitu instrument yang 

bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan 

menghasilkan data yang sama”. Hasil pengukuran yang memiliki tingkat 

reliabilitas yang tinggi akan mampu memberikan hasil yang terpercaya. Tinggi 

rendahnya reliabilitas instrument ditunjukan oleh suatu angka yang disebut 

koefisien reliabilitas. Jika suatu instrument dipakai dua kali untuk mengukur 

gejala yang sama dan hasil pengukurannya yang diperoleh konsisten, instrument 

itu reliable. Dengan menggunakan teknik ini peneliti akan mampu mengetahui 

konsistensi internal dari instrument yang dikembangkan. Adapun rumus 

Cronbach’s Alpha sebagai berikut : 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mengikuti prosedur penelitian yang secara umum 

dilaksanakan melalui tiga tahap, yakni tahap perencanaan, peelitian, pelaksanaan, 

penelitian, juga akhir penelitian. 
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1) Tahap Perencanaan Penelitian 

a. Melakukan studi pustaka atau literature melalui sejumlah 

sumber contohnya buku, skripsi, jurnal, artikel ilmiah dan 

lainnya supaya bisa menentukan masalah penelitian. 

b. Melakukan perumusan masalah melalui cara merumuskan 

judul penelitian, rancangan penelitian yang sama dengan 

masalah juga tujuan yang akan dilakukan penelitian dengan 

melakukan bimbingan oleh dosen pembimbing. 

c. Memilih metode yang ingin dipakai, yakni metode penelitian 

kualitatif. 

d. Melakukan penentuan juga menyusunan prosedur 

wawancara yang ingin dipakai. Pada penyusunan internet, 

peneliti melaksanakan sejumlah tahap, yakni: 

1) Melakukan penyusunan pertanyaan wawancara yang 

menjadi acuan saat melaksanakan proses penelitian 

wawancara. 

2) Konsultasi kepada ahli 

e. Konsultasi kepada dosen dalam mengembangkan hasil 

pertanyaan penelitian. 

2) Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Melakukan sample dari populasi yang telah ditentukan. 

b. Memberikan pertanyaan kepada peserta pelatihan yangsudah 

di susun dan melakukan pengecekan hasil dalam terlaksanan 

nya proses penelitian. 

3) Tahap Akhir Penelitian 

a. Melakukan pengolahan data yang didapat dari hasil 

wawancara yang sudah di jawab oleh peserta pelatihan. 
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b. Melakukan analisis hasil temuan penelitian. 

c. Mengambil kesimpulan serta saran sesuai dengan hasil olah 

data. 

d. Membuat laporan penelitian berupa skripsi yang selaras 

dengan pedoman penulisan karya ilmiah. 

3.7 Analisis Data 

1. Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan (Sugiyono, 2013) adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan,  dan  bahan-bahan  lain  sehingga mudah  dipahami  dan  temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Dalam penelitian kualitatif dijelaskan menurut (Sugiyono, 2013) bahwa 

pengolahan  data  analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  dijelaskan  sebagai 

berikut: 

a. Expert Review 

Hasil data tersebut kemudia dianalisis dan diolah kembali dengan 

menggunakan rumus pengukuran skala Likert. 

Tabel 3. 3 Skala Likert 

Kriteria Skala 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Ragu-ragu 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak sejutu 1 

 

Data yang didapat kemudia di analisis dengan menggunakan rumus persentase: 

Sumber : Rahayu (2012, hlm. 23)  

 

  

K = 
𝐹

𝑅
 x 100 % 
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Keterangan : 

K = Persentase Penilaian 

F = Jumlah Jawaban Responden 

N = Skor Tertinggi dalam evaluasi 

1 = Jumlah Pertanyaan dalam Angket 

R = Jumlah Responden 

Setelah memperoleh pesentase dari lembar validasi dari para ahli, lalu langkah 

selanjutnya adalah menginterpretasikan skor dalam kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3. 4 Interpretasi Koefisien Korelasi 

Kriteria Skor Persen (%) 

Sangat Tidak layak 0-20 

Tidak Layak 21-40 

Cukup Layak 41-60 

Layak 61-80 

Sangat Tidak Layak 81-100 

Sumber : Rahayu (2012, hlm. 43) 

 

Dari kriteria persentase yang telah di gambarkan di atas, instrument 

validitas dikatakan layak apabila memperoleh skor persentase sudah sampai 

berada pada skor 61-80%. 

b. User Review 

Proses kebisaan berdasarkan instrument validitas bersumber dari user 

atau pengguna media zoom meeting yaitu fasilitator dan peserta pelatihan, data 

berupa skor tersebut kemudai dianalisis dan diolah kembali dengan 

menggunakan rumusan pengukuran Guttman. 

 Data yang didapat kemudia di analisis dengan menggunakan rumus 

persentase:  

K = 
𝐹

𝑅
 x 100 % 

Sumber : Rahayu (2012, hlm. 23)   

Keterangan : 

K = Persentase Penilaian 
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F = Jumlah Jawaban Responden 

N = Skor Tertinggi dalam evaluasi 

1 = Jumlah Pertanyaan dalam Angket 

R = Jumlah Responden 

3.8 Hasil Uji Coba Instrumen 

Intrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket 

tertutup yang berjumlah 16 butir soal. Instrumen yang telah disusun oleh peneliti 

kemudian dinilai atau di-judge oleh dosen ahli dari Departemen Kurikulum dan 

Teknologi Pendidikan yaitu Bapak Dr.Rusman,M.Pd. Ahli menilai validitas isi 

dari instrumen yang disusun oleh peneliti sebelum kemudian diuji cobakan. 

Berikut adalah hasil uji validitas dan uji reliabilitas dari instrumen penelitian. 

3.8.1 Uji Validitas 

Instrumen penelitian yang telah disusun telah melalui uji validitas untuk 

mengetahui validitas isi dan validitas empiris dari instrument tersebut. Uji 

validitas isi dari instrument penelitian telah dilakukan dengan melakukan 

pengajuan expert judgment kepada dosen ahli Departemen Kurikulum dan 

Teknologi Pendidikan yaitu Bapak Dr.Rusman, M.Pd, sebagai ahli kurikulum 

pembelajaran. Hasil dari expert judgement adalah instrument yang telah dibuat 

telah memenuhi validitas isi sehingga instrument layak digunakan dalam 

penelitian namun dengan catatan dari dosen ahli. 

Uji validitas empiris instrument penelitian, peneliti menguji setiap dari 

butir soal dengan menggunakan Pearson Product Moment dengan 

mengkorelasikan skor item soal dengan skor total, pengujian validitas empiris ini 

dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 23. 

Pengambilan keputusan dalam menentkan valid atau tidaknya suatu instrument 

merujuk pada kriteria setelah rhitung didapatkan, lalu kemudian di bandingkan 

dengan rtabel untuk mengetahui validitasnya. Dengan acuan apabila r hitung ≥ r 

table dengan taraf signifikansi 5% maka butir dalam instrument dapat dikatakan 

valid, dan apabila r hitung ≤ r tabel maka butir soal tidak valid. 

Nilai r tabel Person Product Moment untuk N=20 dengan taraf signifikansi 

5% adalah 0,444. Dapat disimpulkan bahwa item instrument dapat dinyatakan 
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valid jika diperoleh rhitung > 0,444, dan sebaliknya jika rhitung < 0,444 maka 

butir soal dinyatakan tidak valid. Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3. 5 Perhitungan Uji Validitas 

No 

Item 
r Hitung r Tabel Keterangan Keputusan 

1 0, 781 0,444 Valid Digunakan 

2 0, 655 0,444 Valid Digunakan 

3 0, 731 0,444 Valid Digunakan 

4 0, 605 0,444 Valid Digunakan 

5 0, 533 0,444 Valid Digunakan 

6 0, 603 0,444 Valid Digunakan 

7 0, 709 0,444 Valid Digunakan 

8 0,568 0,444 Valid Digunakan 

9 0,304 0,444 Tidak Valid Tidak Digunakan 

10 0, 781 0,444 Valid Digunakan 

11 0, 655 0,444 Valid Digunakan 

12 0, 731 0,444 Valid Digunakan 

13 0, 605 0,444 Valid Digunakan 

14 0, 533 0,444 Valid Digunakan 

15 0, 603 0,444 Valid Digunakan 

16 0, 709 0,444 Valid Digunakan 

17 0,568 0,444 Valid Digunakan 

18 0,305 0,444 Tidak Valid Tidak Digunakan 

 

3.8.1 Uji Reliabilitas 

 Cronbach’s Alpha atau Koefisien Alpha digunakan dalam penelitian ini 

untuk menguji realiabilitas dari butir item didalam instrument penelitian yang 

telah disusun, berikut adalah hasil dari uji reliabilitas instrument penelitian secara 

umum dan juga reliabilitas per-item instrument. 
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Tabel 3. 6 Reliabilitas Statistik 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.907 16 

 

 Instrument dapat dikatakan reliable atau tidak reliable dengan 

membandingkan nilai Cronbach’s Alpha rhitung dengan rtabel. Jika rhitung > 

rtabel maka instrument dinyatakan reliable. 

 Pada penelitian ini rtabel diambil pada taraf signifikansi 5% dengan N=20, 

MAKA rtabel = 0,41. Dilihat dari table reliabilitas diatas diketahui bahwa rhitung 

yang didapatkan sebesar 0,907 yang artinya lebih besar dari rtabel 0,444 (0,907 > 

0,444), maka dapat diambil kesimpulan bahwa instrument tersebut secara 

keseluruhan dinyatakan reliable. 

Tabel 3. 7 Item Reliabilitas Statistik 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 56.45 77.103 .711 .898 

X1.2 55.90 76.937 .527 .904 

X1.3 56.90 76.621 .672 .899 

X1.4 57.00 76.211 .588 .902 

X1.5 56.25 77.776 .497 .905 

X1.6 56.40 78.042 .598 .901 

X1.7 55.95 79.629 .658 .901 

X1.8 56.65 76.976 .546 .903 

X1.10 56.45 77.103 .711 .898 
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X1.11 55.90 76.937 .527 .904 

X1.12 56.90 76.621 .672 .899 

X1.13 57.00 76.211 .588 .902 

X1.14 56.25 77.776 .497 .905 

X1.15 56.40 78.042 .598 .901 

X1.16 55.95 79.629 .658 .901 

X1.17 56.65 76.976 .546 .903 

 

 

 

 

 


