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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Eksperimen berfungsi untuk mengeksplorasi suatu efek yang bisa 

dimanipulasi.iDalam ipenelitian ieksperimen, ivariabel ibebas idiamanipulasi, ibaik 

idengan imengubahnya imaupun idengan imemberikan iperlakuan i(treatment) 

itertentu iyang ikemudian idiamati iakibat idari imanipulasi itersebut, idan iapabila 

iterdapat iperubahan/perbedaan iyang isignifikan, imaka idapat idisimpulkan 

iperubahan itersebut idiakibatkan ioleh imanipulasi iatau iperlakuan iyang idikenakan 

ipada ivariabel itersebut.  

 

B. Desain Penelitian 

Bentuk desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre-

Experimental. Desain ini menerapkan perlakuan kepada subjek penelitian tanpa 

adanya kelompok kontrol. Penelitian pada desain pra-eksperimen ini adalah 

membandingkan hasil yang diperoleh oleh siswa sesudah mendapatkan perlakuan 

dan sebelum mendapatkan perlakuan. Untuk mendapatkan perbandingan tersebut 

maka diberikan pretest dan posttest. Pretest idilakukan iuntuk imengukur imotivasi 

idan ikemampuan ikognitif iawal isiswa, isedangkan iposttest idilakukan iuntuk 

imengukur imotivasi idan ikemampuan ikognitif iakhir isiswa isetelah imendapatkan 

iperlakuan. Digunakannya desain ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui 

motivasi belajar dan prestasi belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan 
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media pembelajaran flipbook. Desain penelitian ini dapat digambarkan seperti 

berikut ini: 

 
Gambar 6. One-Group Pretest-Posttest Design 

Sumber: Suharsaputra (2014:161) 

 

Keterangan: 

Kel Ex = Kelompok Eksperimen 

O1 = Pretest 

X = Perlakuan (treatment) 

O2 = Posttest 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah SMK Negeri 2 Pengasih Kulon 

Progo. SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progo merupakan salah satu sekolah 

menengah kejuruan yang berlokasi di jalan KRT.Kertodiningrat, Margosari, 

Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Waktu penelitian ini dilakukan pada Bulan Maret tepatnya tanggal 19-

21 Maret 2019. Jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Kelas 
Minggu Ke-1 

Tanggal Alokasi Waktu 

XI TITL 1 

19 Maret 2019 10 Jam Pelajaran 

20 Maret 2019 10 Jam Pelajaran 

21 Maret 2019 4 Jam Pelajaran 
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D. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas TITL 1 yang berjumlah 32 

siswa. Alasan memilih sampel tersebut adalah karena kelas TITL 1 tidak tertinggal 

pada jadwal pembelajaran yang sudah disusun oleh guru. Selain itu siswa kelas XI 

TITL 1 lebih banyak siswa yang sering bermain HP saat pelajaran berlangsung dan 

juga memiliki prestasi belajar yang rendah. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian ini ada 3, yaitu: media flipbook, motivasi belajar, 

dan prestasi belajar. Variabel terbagi dalam 2 macam, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media flipbook. 

Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah motivasi belajar dan prestasi 

belajar. Berdasarkan kajian teori yang sudah dipaparkan di atas, maka definisi 

operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Media Flipbook 

Media Flipbook adalah media buku elektronik iyang imana idi idalamnya 

iterdapat ibeberapa ikomponen iseperti, igambar, iteks, iaudio, ivideo, itombol 

inavigasi iyang idapat imemperindah itampilan imedia itersebut. Media flipbook ini 

mempunyai efek membalik seperti buku fisik pada umumnya.   

2. Motivasi belajar  

Motivasi belajar adalah isebuah idorongan iyang idialami isiswa iuntuk ilebih 

isemangat idalam ibelajar idemi imencapai itujuan ibelajar, iyang idapat idiukur 

imenggunakan iangket idengan iindikator iadanya ihasrat iuntuk iberhasil, i iadanya 
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idorongan idan ikebutuhan idalam ibelajar, iadanya iharapan idan icita-cita imasa 

idepan, iadanya ipenghargaan idalam ibelajar, iadanya ikegiatan iyang imenarik idalam 

ibelajar, idan iadanya ilingkungan ibelajar iyang ikondusif. 

3. Prestasi Belajar 

Prestasi ibelajar iadalah isuatu iperubahan iyang idihasilkan idari iproses 

ibelajar iyang idinyatakan idengan inilai iuntuk imenunjukkan ikecakapan iatau 

ikemampuan iyang idicapai. iKemampuan iyang idimaksud idalam ipenelitian iini 

iadalah ikemampuan ikognitif isiswa iyang idiukur idengan imenggunakan ites isoal 

ipilihan iganda iyang imerujuk ipada ikompetensi idasar. 

 

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Tes  

Tes iyang idigunakan idalam ipenelitian iini adalah tes tertulis pilihan ganda 

yang digunakan isebagai ialat iuntuk imengukur iprestasi ibelajar isiswa isebelum idan 

isesudah imenggunakan imedia ipembelajaran iflipbook yang dinyatakan dengan nilai. 

iPertanyaan-pertanyaan dalam soal pilihan ganda idibuat iberdasarkan imateri iyang 

iterdapat ipada ikompetensi idasar. 

b. Kuesioner (angket) 

Angket digunakan untuk mengukur tingkat motivasi belajar siswa sebelum 

menggunakan media pembelajaran flipbook (pretest) dan sesudah menggunakan 

media pembelajaran flipbook (posttest). Angket disusun berdasarkan kisi-kisi 
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instrumen angket motivasi belajar siswa yang berupa pernyataan-pernyataan yang 

harus dipilih sesuai dengan keadaan yang dialami oleh siswa. 

c. Dokumentasi 

Dokumen-dokumen ipada ipenelitian iini iberupa isilabus, iRencana 

iPelaksanaan iPembelajaran i(RPP), ipresensi isiswa, idll. iDokumen-dokumen 

itersebut idigunakan iuntuk imembantu ipeneliti idalam ipengambilan idata idi isekolah. 

 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

a. Lembar Angket  

Lembar angket bertujuan untuk mengetahui tingkat motivasi siswa dalam 

belajar sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran flipbook. 

Instrumen angket ini idisusun iberdasarkan iindikator-indikator imotivasi ibelajar 

iyang isudah idijelaskan isebelmnya. iAdapun ikisi-kisi iinstrumen ilembar iangket 

imotivasi ibelajar idapat idilihat ipada itabel idi ibawah iini. 

Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Lembar Angket Motivasi Belajar 

Variabel Indikator 
Pernyataan 

Jumlah 
Positif Negatif 

Motivasi 

Belajar 

Adanya hasrat untuk berhasil 1,2 7,8 4 

Adanya dorongan dalam 

belajar  3,4 9,10 4 

Adanya harapan dan cita-cita 

masa depan 5,6 15,16 4 

Adanya penghargaan dalam 

belajar  11,12 17,18 4 

Adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar 13,14 21,22 4 

Adanya lingkungan belajar 

yang kondusif 
19,20 23,24 4 
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b. Instrumen Tes  

Instrumen ites iini ibertujuan iuntuk imengetahui ihasil iprestasi ibelajar isiswa 

isebelum idan isesudah imenggunakan imedia iflipbook. iPenilaian iprestasi ibelejar 

isiswa idilakukan idengan imenggunakan isoal ipilihan iganda. iInstrumen ites 

ipresatasi ibelajar idapat idilihat ipada itabel di ibawah iini. 

Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Tes  Prestasi Belajar 

No. Indikator Materi 

Jumlah 

Butir 

Soal 

No. Butir 

Soal 

1. Menjelaskan 

karakteristik 

penerangan jalan 

umum. 

Fungsi penerangan jalan 

umum. 
1 1 

Kelas jalan 
3 3,4,5 

2. Menjelaskan 

komponen beserta 

fungsinya dalam 

instalasi penerangan 

jalan umum. 

Komponen instalasi 

penerangan jalan umum. 
5 

6,13,17, 

18,20 

Fungsi dan prinsip kerja 

komponen instalasi 

penerangan jalan umum 

3 7,14 

3. Menentukan gawai 

pengaman yang 

digunakan dalam 

instalasi  

penerangan jalan 

umum. 

Pengaman pada instalasi 

penerangan jalan umum. 

3 2,8 

4. Menafsirkan simbol 

dan gambar kerja 

pada instalasi 

penerangan jalan 

umum. 

Simbol pemasangan 

lampu penerangan jalan. 
4 10,11,12,19 

Tata letak pemasangan 

tiang dan lampu 

penerangan jalan. 

3 9,15,16 

 

G. Uji Coba Instrumen 

1. Validitas 

Validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

validitas konstruk, yaitu menggunakan pendapat dari ahli (judgment experts) atau 

dalam hal ini adalah dosen ahli yang akan memberikan masukan sebagai 
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pertimbangan untuk perbaikan instrumen penelitian. Instrumen yang sudah layak 

kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini menggunakan software AnBuso untuk 

membantu menganalisis butir-butir soal/instrumen. Adapun yang dianalisis 

meliputi tingkat kesukaran, daya beda dan pengecoh. 

a. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang 

baik harus memenuhi validitas dan reliabilitas, soal tersebut harus seimbang 

ditinjau dari tingkat kesulitan soal tersebut. Cara untuk menganalisis tingkat 

kesukaran soal dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi AnBuso. 

Kriteria indeks kesukaran soal dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5. Kriteria Indeks Kesukaran Soal 

Koefisien Kategori 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 

         (Arikunto, 2013:208) 

b. Daya Beda 

Daya beda adalah kemampuan soal untuk membedakan siswa yang pintar 

dan siswa yang berkemampuan rendah. Untuk menganalisis daya beda dalam 

penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi AnBuso. Kriteria daya beda soal dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 6. Kriteria Daya Beda 

Koefisien Kategori 

0,00 – 0,20 Tidak Baik 

0,21 – 0,40 Cukup Baik 

0,41 – 0,70 Baik 

0,71 – 1,00 Sangat Baik 

         (Arikunto, 2013:213) 
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c. Pengecoh 

Pengecoh merupakan baik atau tidaknya pilihan yang salah dapat mengecoh 

jawaban tes pada siswa. Efektifitas pengecoh diterapkan pada soal pilihan ganda 

dimana hanya ada satu jawaban yang benar sehingga dapat mengecoh peserta didik 

untuk menjawab pertanyaan. 

 

2. Reliabilitas 

Tingkat reliabilitas sebuah instrumen menandakan tingkat keandalan dari 

instrumen tersebut. Reliabilitas instrumen dalam penelitian ini diuji dengan 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 25. Interpretasi koefisien reliabilitas dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 7. Interpretasi Koefisien Reliabilitas 

Koefisien Kategori 

0,000 – 0,199 Sangat Rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,600 – 0,799 Tinggi 

0,800 – 1,000 Sangat Tinggi 

         (Modifikasi Sugiyono, 2015:184) 

 

H. Hasil Uji Instrumen 

1. Hasil Uji Instrumen Soal 

Hasil uji instrumen pretest dan posttest soal dilakukan dengan bantuan 

aplikasi AnBuso. Terdapat 20 soal pilihan ganda yang diuji dalam penelitian ini. 

Subjek yang digunakan dalam uji coba instrumen soal ini berjumlah 30 siswa. Hasil 

dari uji coba instrumen soal dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 8. Hasil Uji Instrumen Pretest Soal 

No Butir 

Daya Beda Tingkat Kesukaran 
Alternatif 

Jawaban 

Tidak 

Efektif 

Keterangan 

Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 0.364 Baik 0.733 Mudah - Cukup Baik 

2 0.362 Baik 0.433 Sedang - Baik 

3 0.274 Cukup Baik 0.800 Mudah A Revisi Pengecoh 

4 0.327 Baik 0.833 Mudah AD Revisi Pengecoh 

5 0.274 Cukup Baik 0.300 Sedang CD Revisi Pengecoh 

6 0.355 Baik 0.833 Mudah - Cukup Baik 

7 0.238 Cukup Baik 0.933 Mudah AD Revisi Pengecoh 

8 0.343 Baik 0.300 Sedang CD Revisi Pengecoh 

9 0.428 Baik 0.433 Sedang - Baik 

10 0.318 Baik 0.233 Sulit B Revisi Pengecoh 

11 0.260 Cukup Baik 0.700 Sedang - Baik 

12 0.363 Baik 0.633 Sedang - Baik 

13 0.244 Cukup Baik 0.867 Mudah - Cukup Baik 

14 0.273 Cukup Baik 0.500 Sedang - Baik 

15 0.275 Cukup Baik 0.633 Sedang A Revisi Pengecoh 

16 0.320 Baik 0.900 Mudah - Cukup Baik 

17 0.297 Cukup Baik 0.600 Sedang C Revisi Pengecoh 

18 0.204 Cukup Baik 0.333 Sedang C Revisi Pengecoh 

19 0.234 Cukup Baik 0.433 Sedang - Baik 

20 0.248 Cukup Baik 0.033 Sulit - Cukup Baik 
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Tabel 9. Hasil Uji Instrumen Posttest Soal 

No 

Butir 

Daya Beda Tingkat Kesukaran 
Alternatif 

Jawaban 

Tidak 

Efektif 

Keterangan 

Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 0.278 Cukup Baik 0.833 Mudah - Cukup Baik 

2 0.268 Cukup Baik 0.900 Mudah - Cukup Baik 

3 0.228 Cukup Baik 0.900 Mudah - Cukup Baik 

4 0.268 Cukup Baik 0.900 Mudah BC Revisi Pengecoh 

5 0.380 Baik 0.833 Mudah - Cukup Baik 

6 0.414 Baik 0.833 Mudah B Revisi Pengecoh 

7 0.276 Cukup Baik 0.800 Mudah - Cukup Baik 

8 0.230 Cukup Baik 0.367 Sedang - Baik 

9 0.228 Cukup Baik 0.900 Mudah B Revisi Pengecoh 

10 0.355 Baik 0.933 Mudah AC Revisi Pengecoh 

11 0.306 Baik 0.933 Mudah B Revisi Pengecoh 

12 0.278 Cukup Baik 0.833 Mudah - Cukup Baik 

13 0.504 Baik 0.933 Mudah D Revisi Pengecoh 

14 0.240 Cukup Baik 0.133 Sulit A Revisi Pengecoh 

15 0.504 Baik 0.933 Mudah B Revisi Pengecoh 

16 0.324 Baik 0.867 Mudah D Revisi Pengecoh 

17 0.204 Cukup Baik 0.133 Sulit - Cukup Baik 

18 0.276 Cukup Baik 0.800 Mudah C Revisi Pengecoh 

19 0.403 Baik 0.800 Mudah B Revisi Pengecoh 

20 0.401 Baik 0.600 Sedang - Baik 

 

2. Hasil Uji Reliabillitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan 

bantuan aplikasi SPSS 25. Reliabilitas instrumen yang diuji dalam penelitian ini 

adalah instrumen angket dan tes soal tertulis berupa pilihan ganda. Hasil uji 

reliabilitas instrumen angket  dengan bantuan SPSS 25 adalah 0,694 untuk pretest 
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dengan kategori tinggi dan 0,831 untuk posttest dengan kategori sangat tinggi. 

Sedangkan hasil uji reliabilitas instrumen tes soal tertulis berupa pilihan ganda 

adalah 0,733 untuk pretest dengan kategori tingi dan 0,747 untuk posttest dengan 

kategori tinggi. 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Analisis Data Motivasi Belajar 

Teknik analisis data motivasi belajar yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu skala pengukuran menggunakan skala Likert. Instrumen penilaian/respon 

siswa tentang motivasi belajar menggunakan pengukuran skala Likert dengan 

pilihan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Setiap 

ipilihan ijawaban imempunyai iskor iyang iberbeda-beda. iData iyang isudah idiperoleh 

inantinya iakan idibandingkan iantara ipretest idengan iposttest. iAdapun ilangkah-

langkah iyang idigunakan iuntuk imenghitung imotivasi ibelajar isiswa iadalah 

isebagai iberikut: 

a. Memberikan ikriteria ipemberian iskor iterhadap iindikator imotivasi ibelajar i 

isiswa. iKriteria ipemberian iskor iterhadap iindikator imotivasi ibelajar isiswa 

idapat idilihat ipada itabel idi ibawah iini. 

Tabel i10. iKriteria i iPemberian iSkor iAngket iMotivasi iBelajar iSiswa 

Bentuk 

iItem 

Pola iPenilaian 

SS S TS STS 

Positif 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 
 

b. Menjumlahkan iskor iyang ididapat isemua isiswa. 



39 
 

c. Mengitung ipersentase iskor imotivasi ibelajar isiswa idengan imenggunakan 

irumus isebagai iberikut: i 

 

Persentase iSkor iMotivasi iBelajar i= i
𝑠𝑘𝑜𝑟 i𝑦𝑎𝑛𝑔 i𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ i𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟  i𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 i𝑥 i100% 

 

Tabel 11. Kategori Tingkat Motivasi Belajar Siswa 

Persentase Motivasi Belajar (%) Kategori 

≥80 Sangat tinggi 

60-79 Tinggi  

40-59 Cukup 

20-39 Rendah  

≤20 Sangat rendah 
(Modifikasi dari Widoyoko, 2012:115) 

2. Teknik Analisis Hasil Tes Prestasi Belajar Siswa 

Analisis data terhadap tes prestasi belajar siswa dilakukan menggunakan 

analisis kuantitatif untuk menentukan nilai rata-rata tes yang diperoleh siswa. Nilai 

rata-rata tersebut diperoleh dengan menjumlahkan nilai yang diperoleh siswa dan 

membaginya dengan jumlah siswa di kelas. Pemberian iskor ites ididasarkan ipada 

ijumlah iskor ijawaban iyang ibenar ipada isaat ievaluasi. iAngka iskor iyang idigunakan 

iyaitu iskala i0 isampai idengan isekala imaksimal i100. iBerikut imerupakan ikategori 

itingkat iprestasi ibelajar isiswa. 

Tabel 12. Kategori Tingkat Prestasi Belajar Siswa 

Nilai Kategori 

≥80 Sangat tinggi 

60-79 Tinggi  

40-59 Cukup 

20-39 Rendah  

≤20 Sangat rendah 

  (Modifikasi dari Alfiriani & Hutabri, 2017, p.21) 
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Untuk menghitung nilai rata-rata dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

�̅� =  
∑ 𝑥

∑ 𝑁
 

Keterangan : 

�̅�  = Nilai rata-rata 

Σ𝑥  = Jumlah nilai siswa satu kelas 

Σ𝑁  = Jumlah siswa satu kelas 

 

 Sedangkan rumus yang digunakan dalam menghitung persentase jumlah siswa 

yang dapat mencapai nilai  KKM atau sebesar ≥75 adalah sebagai berikut : 

𝑃 =  
∑ 𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑜
 𝑥 100% 

Keterangan : 

P  = Persentase ketuntasan siswa  

Σ𝑛𝑖  = Jumlah siswa yang mencapai nilai KKM  

Σ𝑛𝑜  = Jumlah siswa satu kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


