
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori yang peneliti paparkan pada BAB sebelumnya 

tentang penelitian yang berjudul “Perbedaan Hasil Belajar Siswa Antara Pembelajaran 

E-Learning Berbasis Moodle Dengan Model Pembelajaran Konvensional Pada Mata 

Pelajaran Simulasi Digital Kelas X TKJ Di SMK Negeri 2 Temanggung”. Penelitian 

ini mengginakan metode eksperimen dengan memberikan perlakuan atau treatment, 

sedangkan sebagai kelas kontrol masih tetap menggunakan metode sebelumnya yaitu 

menggunakan metode kovensional serta dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode pendekatan kuantitatif. Pada prinsipnya penelitian ini akan menguji seberapa 

besar perbedaan pembelajaran menggunakan metode E-Learning yang akan 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Berikut disajikan design penelitian 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Design Penelitian 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen (E) O1 Menggunakan E-Learning berbasis 

moodle (X) 

O2 

Kontrol (K) O3 Menggunakan metode pembelajaran 

konvesional 

O4 

Keterangan: 

E = Kelompok eksperimen siswa SMK kelas X TKJ 1. 

K = Kelompok kontrol siswa SMK kelas X TKJ 2. 



 

O1 & O3 = Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sama sama diberikan 

pretest untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

X = Perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran E-Learning pada kelompok eksperimen 

O2 = Posttest pada kelompok eksperimen setelah diberi pembelajaran dengan 

menggunaka metode E-Learning 

O4 = Posttest pada kelompok kontrol yang diberikan pembelajaran seperti 

biasa yaitu metode konvensional. 

Pada kedua kelompok kelas diatas peneliti akan memberikan sebuah soal pretest 

terlebih dahulu, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kemampuan 

awal peserta didik sebelum diadakanya posttest, atau dengan tujuan untuk dapat 

mengetahui hasil pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode 

sebelumnya. Setelah pretest tersebut dilakukan, maka selanjutnya pada kedua kelas 

akan diberikan tes akhir atau sering disebut dengan posttest dengan tujuan sebagai 

pembanding hasil belajar antara metode sebelumnya dengan metode yang akan 

diterapkan, namun sebelum dilakukanya posttest, pada kelas eksperimen adak diberi 

perlakuan atau treatment terlebih dahulu. Selanjutnya pada penelitian ini akan 

dianalisis untuk mengetahui perbedaan dan perubahan penggunaan E-Learning. 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. E-Learning 

E-Learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik 

sebagai alat untuk membantu kegiatan pembelajaran. Siswa tidak perlu duduk didalam 



 

kelas untuk menyimak setiap materi pembelajaran yang disampaikan guru secara 

langsung, tetapi dapat disimak setiap saat pada tempat dimana saja yang terhubung 

dengan fasilitas internet. Sebagaimana yang disebutkan di atas, E-Learning telah 

mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya sekolah lebih ekonomis serta 

mempermudah interaksi antara siswa dengan bahan atau materi, siswa dengan guru 

maupun sesama teman  dengan  kondisi  yang demikian itu  siswa  dapat lebih 

memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran, faktor kehadiran guru 

atau pengajar otomatis menjadi berkurang atau bahkan tidak ada.  

E-Learning sangat potensial untuk membuat proses belajar lebih efektif sebab 

peluang siswa untuk berinteraksi dengan guru, teman, maupun bahan belajarnya 

terbuka lebih luas. E-Learning ini juga sebagai proses pembelajaran melalui media 

internet dan CD-Rom. Sistem pembelajaran ini dapat dilakukan kapan saja, di mana 

saja dan mandiri. Dengan demikian proses pembelajaran menjadi sangat fleksibel 

karena dapat disesuaikan dengan waktu siswa atau siapapun yang ingin belajar.  

Kesimpulan bahwa E-Learning merupakan penyampaian konten pembelajaran 

secara elektronik yang di distribusikan melalui web (online) atau melalui CD/DVD 

(offline) dan ada komponen evaluasi yang melekat di dalamnya apabila E-Learning 

menjadi bagian atau berada di bawah payung  distance  learning dimana tidak ada tatap 

muka antara guru dan siswa (student centered). 

2. Metode Konvensional 

Menurut Djamarah (1996), metode konvensional adalah suatu metode 

pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberikan materi dan penjelasan secara 



 

lisan. Metode ini digunakan sudah lama dalam dunia pendidikan yang ditandai dengan 

komunikasi lisan antara pengajar dan peserta didik. Dalam penerapan metode ini selain 

pemberian materi secara lisan juga di iringi dengan pembagian tugas latihan. Salah satu 

ciri dari pembelajaran jenis ini adalah para peserta didik hanya mendengarkan 

penjelasan dari guru saja, walaupun demikian metode pembelajaran jenis ini membuat 

guru dan siswa lebih komunikatif dengan ditandai proses tanya jawab serta adakalanya 

pengajar memberikan pengetahuan umum yang tidak terdapat dalam materi bahan ajar. 

Dengan ini siswa hanya akan mendengarkan serta mencatat apa yang ia dengarkan dari 

penjelasan guru. 

3. Perbedaan Model E-Learning dan Metode Konvensional 

Perbedaan model pembelajaran menggunakan metode konvensional dengan 

model pembelajaran E-Learning diantara lain ialah bahwa pada proses kegiatan 

pembelajaran dengan metode konvensional pengajar dianggap sebagai satu satunya 

sumber pendidikan yang dapat menyalurkan ilmu dan pengetahuan kepada siswa. 

Disisi lain  dalam E-Learning target pembelajaranya ialah harus dapat menutntut siwa 

untuk lebih mandiri dan bertanggungjawab  dalam pembelajaranya. Dalam 

pembelajaran E-Learning secara tidak langsung akan memaksa siswa dapat lebih aktif 

dalam peranan pembelajaran. 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah suatu kemampuan yang diperoleh peserta didik. Hasil belajar 

terdiri dari tiga aspek yaitu kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotoris. Aspek 

tersebut diperoleh siswa setelah ia mengikuti program pembelajaran. Diantara aspek 



 

tersebut, peneliti akan menilai aspek kognitif saja dengan alasan aspek tersebut 

berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam menguasai isi materi pembelajaran 

yang diberikan oleh pengajar. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada SMK Negeri 2 Temanggung Jl. Kartini No.34 B, 

RT.01 / RW.05, Jampirejo, Temanggung, Jawa-Tengah, Indonesia. 

2. Waktu Penelitian 

Selanjutnya selama penelitian terjadi / berlangsung, kemudian itulah yang akan 

disebut menjadi waktu penelitian. Tepatnya, waktu penelitian nantinya akan 

disesuaikan bersamaan jadwal mapel Simulasi Digital. Penelitian ini dilakukan pada 

November tahun 2019. 

D. Subyek Penelitian 

Subyek di penelitian yaitu siswa kelas X TKJ 1 dan X TKJ 2 SMK Negeri 2 

Temanggung. Total jumlah siswanya adalah 70 orang. Pericinciannya, siswa kelas X 

TKJ 1 berjumlah 35 yang menjadi kelas eksperimen, sedangkan siswa kelas X TKJ 2 

berjumlah 35 siswa yang menjadi kelas kontrol 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data digunakan dengan metode tes yang digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa kelas X TKJ dalam mapel (mata pelajaran) simulasi dan 

komunikasi digital. Ujian / Tes akan diberi untuk siswa yaitu 2 kali, yang pertama pra 

peserta didik diberi treatment (pretest), lalu paska diberi treatment (posttest). Pretest 



 

yang dilaksanakan yaitu untuk mengetahui hasil belajar eksperimen dan kelas kontrol 

sebelum diadakanya treatment. Sementara posttest akan dilangsungkan untuk 

mengetahui hasil belajar kelas kontrol dengan kelas eksperimen paska diberi treatment. 

F. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, instrumennya yaitu instrumen test (pretest dan posttest). 

Inilah instrument yang diberikan di dalam penelitian: 

1. Soal Tes 

Soal-soal tes yang dipergunakan di penelitian ialah soal tes objektif berbentuk 

pilihan ganda. Penyusun instrumen test berdasar dari silabus pada SMK program 

keahlian Teknik Komputer dan Jaringan pada mapel (mata pelajaran) simulasi dan 

komunikasi digital kelas X semester 1. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi di penelitian ini diperuntukkan guna mendokumentasi hasil 

aktivitas pembelajaran Simulasi digital lokal, baik berupa tulisan maupun gambar. 

Dokumen berbentuk tulisan berwujud rpp, silabus, lembar observasi yang 

menampilkan hasil belajar. Sementara dokumen dalam bentuk gambar di penelitian ini 

berupa foto 

G. Valliditas dan Reliabilitas Instrumen 

Analisa data di dalam penelitian ini bermula melalui cara pengujian instrumen 

penelitian. Caranya dengan melangsungkan analisis butir-butir soal yang berasal dari 

instrumen tes yang akan diujikan. Analisis soal-soal ini yang ada di instrumen tes 

melingkupi reliabilitas, uji validitas, dan tingkat kesulitan serta daya beda yang berasal 



 

dari butir-butir soal dengan memakai program SPSS. Pengujian instrumen penelitian 

akan dilaksanakan, bertujuan supaya instrumen yang akan dipergunakan nantinya di 

penelitian diharapkan mempunyai validitas soal-soal yang baik, reliabel, memberi hasil 

yang sama tatkala instrumen diujikan berulang hingga berkali-kali, mempunyai tingkat 

kesulitan soal yang baik, serta punya daya pembedaan sehingga nantinya mampu 

menjadi pembeda antar peserta didik berpemahamann baik atau tinggi dibandingkan 

yang berkemampuan kurang baik atau cukup rendah. 

1. Taraf Kesukaran 

Pengujian taraf kesukaran yaitu dilaksanakan guna mencari tahu tingkatan 

kesukaran pada sebuah soal yang nantinya bakal diberi untuk peserta didik. 

Perhitungan indeks tingkatan kesulitan soal akan dilaksanakan di tiap-tiap butir-butir 

soal melalui program SPSS .  

Adapun klasifikasi indeks taraf sulitnya sebuah soal tersaji pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 2. Klasifikasi Indeks Tingkat Kesukaran 

 

Sumber: (Daryanto, 2005: 182) 

 



 

2. Daya Beda 

Penelitian seharusnya memiliki instrumen tes yang nantinya dapat menjadi 

pembeda antar peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi dan yang 

berkemampun kurang tinggi. Daya beda soal ini kurang lebih diantara 0,00 sampai 

dengan 1,00. Pengujian daya beda dalam penelitian akan memakai SPSS dengan 

klasifikasi indeks daya beda seperti pada tabel berikut: 

Tabel 3. Klasifikasi Indeks Daya Beda 

 

Sumber: (Ruseffendi; Jihad dan Haris, 2008: 181) 

3. Validitas 

Instrumen bisa diakui kevalidtannya ketika instrument tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur sesuatu yang hendak diukurnya. Validitas yang nantinya akan 

dipergunakan di penelitian ialah validitas konstruksi serta validitas isi. Sedangkan uji 

validitas konstruksi memakai dan mengutip kutipan dari ahli-ahli (judgment experts) 

terhadap instrumen yang disusunnya, lalu kemudian uji validitas isi tersebut 

didiskusikan ke ahli-ahli melalui cara dibandingkan antar isi instrumen dan materi yang 



 

sudah diajar kepada para siswa. Ahli-ahli tadi yang dimaksud merupakan dosen 

program studi Pendidikan Teknik Informatika UNY serta guru mapel pada SMK 

Negeri 2 Temanggung.  

Uji validitas butir-butir soal didapatkan melalui cara mengkorelasi tiap sekor 

butiran soal dengan keseluruhan totalan sekor. Sekor dari setiap butiran soal 

sebagaimana nilai x, misalnya, dan sekor total sebagai nilai y, misalnya. Kriteria dalam 

mengambil simpulan ini di uji validitas berdasar nilai daya beda 50 butiran soal yang 

sudah melalui proses pengolahan yaitu memakai program SPSS. 

Interpretasi koefisien korelasi validitas berdasar hasil uji daya beda dari butiran 

soal. Apabila indek daya beda ≥ 0,4 dengan catatan keriteria sangat amat baik artinya 

butir soal dapat di terima, dan apabila indek daya 0,3 – 0,39 dengan catatan keriteria 

baik artinya burti soal bias di terima, dan apabila indek daya 0,2 – 0,29 dengan catatan 

kriteria cukup artinya butir soal di sini perlu untuk didandani, serta, jika indek daya 

≤0,19 dengan catatan keriteria jelek artinya butiran-butiran soal sudah pasti tidak 

digunakan. 

4. Reliabilitas 

Instrumen reliabel ialah instrumen yang apabila dipergunakan berkali-kali guna 

dalam menjadi barometer sebuah objek maka mampu menghasilkan hasil akhir yang 

konsisten sama. Teknik untuk mendapat reliabilitas di penelitian ini akan dikerjakan 

menggunakan alat bantu yaitu program SPSS, yang mana indeks reliabilitas dengan 



 

otomatis akan bisa dikalkulasi memakai reliabilitas Alpha - Cronbach. Inilah kami 

sertakan Alpha Cronbach yang dimaksud: 

α = 
𝑅

𝑅−1 (1
∑α𝑖

2

α𝑥
2 )

 (Arifin, 2014: 264) 

Selanjutnya, dalam butiran soal dikotomi atau sejenis butiran soal-soal pilihan 

ganda, variasi butiran soal dapat didapat melalui rumus di bawah ini: 

α𝑖
2 = 𝑃𝑖𝑞𝑖 

Ket: 

R  = adalah jumlah butiran soal 

α𝑖
2  = adalah variasi butiran soal 

α𝑥
2  = merupakan variasi sekor total 

𝑃𝑖  = adalah tingkatan kesulitan soal 

𝑞𝑖  = 1 - 𝑃𝑖 

Tabel 4. Interpretasi Reliabilitas Instrumen 

Sumber: (Guilford dalam Ruseffendi dalam Jihad dan Haris, 2008: 181) 



 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data di penelitian ini memakai teknik analisa data deskriptif 

kuantitatif. Yaitu Teknik Analisa data yang dipergunakan guna mendeskripsi 

efektifitas penggunaan E-Learning berbasis Moodle dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik dalam pelajaran. Berdasar hasil analisa itu, instrumen penelitian bias 

berfungsi guna mendapat data yang berisfat numerik. Penelitian tesebut menggunakan 

teknik yang akan dipergunakan guna mendapatkan hasil banding antara hasil 

pembelajaran nilai rata-rata pada kelas kelompok manabila di bandingakan dengan 

kelas eksperimen, dibandingkan kelompok kelas kontrol. Berikut formula setatistik 

yang dipergunakan yaitu dijelaskan: 

a) Analisis Data Deskriptif 

Merupakan statistik yang dipergunakan guna menganalisa data yang telah 

diperoleh dari peneliti. Caranya adalah melalui mendeskripsi / menggambarkan data 

yang sudah berhasil dikumpulkan dengan apa adanya, serta tidak bertujuan guna 

menyimpulkan dengan sebuah kesimpulan yang berlaku umum atau singkatnya 

digeneralisasikan. 

b) Rumus Analisis Data 

Beberapa point yang dipakai dalam merumuskan analisa data yang dipergunakan 

di penelitian yaitu termaktub di bawah ini:  

i. Analisis Deskriptif. 

ii. Uji Normalitas. 

iii. Uji Paired Sample t Test (jika data normal). 



 

iv. Uji Wilcoxon (jika data tidak normal). 

v. Uji Homogenitas. 

vi. Uji Independent Sample t Test (jika data normal). 

vii. Uji Mann Whitney (jika data tidak normal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


