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BAB III.  METODE PENELITIAN 

 

 

3.1    Metode Penelitian 

 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen yang mengungkap perbedaan 

prestasi belajar mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah kewirausahaan 2 

pada program studi DIII Manajemen Informatika di AMIK DCC Bandar 

Lampung melalui penerapan media pembelajaran e-learning dan modul.   Proses 

pembelajaran dilaksanakan pada dua kelas yang berbeda, yaitu pada kelas 

pertama diterapkan media pembelajaran e-learning dan ditetapkan sebagai kelas 

eksperimen satu, sedangkan pada kelas kedua diterapkan pembelajaran dengan 

penggunaan modul mata kuliah dan ditetapkan sebagai kelas eksperimen dua. 

Pada kedua kelas tersebut,  peneliti memperhatikan kemampuan awal 

mahasiswa, yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mahasiswa yang memiliki 

kemampuan awal tinggi dan mahasiswa yang memiliki kemampuan awal 

rendah. Dengan demikian nampak perbedaan prestasi belajar masing-masing 

kelas. 

 

 

 

 



 

 

 

115 

3.2 Populasi 

 

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester 3 pada Program Studi 

DIII-Manajemen Informatika AMIK DCC Bandar Lampung angkatan 2011 

jumlah mahasiswa sebanyak 251 yang terbagi menjadi sepuluh  kelas. 

 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

 

Teknik Sampling yang digunakan adalah Cluster Random Sampling.Cluster 

Random Sampling adalah teknik memilih sebuah sampel dari kelompok-

kelompok unit yang kecil. Populasi dari cluster merupakan sub populasi dari 

total populasi. Pengelompokan secara cluster menghasilkan unit elementer yang 

heterogen seperti halnya populasi sendiri. Langkah-langkah penentuan sampel 

adalah sebagai berikut: Pada tahap pertama, dipilih dua kelas dari total 

keseluruhan kelas yang ada dikampus tersebut untuk dijadikan sebagai 

kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2.  

 

Kedua kelas memiliki kemampuan yang relatif sama, hal ini dapat dilihat dari 

masukan nilai UAS pada mata kuliah kewirausahaan 1. Pada tahap kedua, 

masing-masing kelompok dipilah menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang 

beranggotakan mahasiswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan kelompok 

yang beranggotakan mahasiswa yang memiliki kemampuan awal rendah. Skor 

nilai UAS kemudian direngking Sebanyak 27 % kelompok atas dinyatakan 

sebagai kelompok yang memiliki kemampuan awal tinggi sedangkan 27 % 

kelompok bawah dinyatakan sebagai kelompok yang memiliki kemampuan awal 

rendah. Pengambilan masing-masing 27 % kelompok atas dan kelompok bawah 
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untuk memilah kemampuan awal didasarkan pada anjuran Guilford Atas dasar 

hal tersebut, dalam eksperimen ini ditetapkan 20 orang untuk setiap kelompok, 

karena menurut guilford dimana semakin besar jumlah sampel maka semakin 

memberikan hasil yang lebih akurat, sehingga semakin besar sampel yang di 

pakai akan semakin baik (Suherman E, 2003:139). 

Penentuan kelompok yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah 

dilakukan berdasarkan pada pertimbangan :(1) Kemampuan awal bersifat 

kontinu, (2) Kecenderungan kemampuan awal individu mengarah pada salah 

satu kutub, (3) Individu yang memiliki kemampuan awal tinggi cenderung 

memperoleh skor tes kemampuan awal yang lebih tinggi dari pada individu yang 

memiliki kemampuan awal rendah. Sampel yang memiliki skor kemampuan 

awal di sektor rata-rata tidak diambil sebagai sampel karena kurang bisa 

mengidentifikasi kecenderungan apakah anggota sampel tersebut termasuk 

kemampuan awal tinggi atau rendah, hanya saja dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan media pembelajaran E-learning dan modul seluruh 

mahasiswa mengikuti dengan seksama. Mereka yang mempunyai kemampuan 

awal sedang, sama sekali tidak mengetahui jika nilai tes akhirnya tidak diikut 

sertakan dalam analisis data. 

3.4.  Variabel penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, dan 

variabel moderator.  Variabel bebas merupakan faktor stimulus atau input yaitu 

faktor yang dipilih oleh peneliti untuk melihat pengaruh terhadap gejala yang 
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diamati. Variabel terikat yaitu faktor yang diamati dan diukur untuk mengetahui 

efek variabel bebas. Sedangkan variabel moderator merupakan variabel 

mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel 

independen dan dependen akan tetapi tidak mempunyai pengaruh utama. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dirumuskan variabel-

variabel penelitian sebagai berikut: 

a. Variabel terikat (Y) yaitu : prestasi belajar mahasiswa mata kuliah 

kewirausahaan 2 materi menilai peluang pasar dan memasarkan barang dan 

jasa. 

b. Variabel moderator yaitu  : variabel moderator pada penelitian ini adalah 

kemampuan awal mahasiswa yang terdiri dari kemampuan awal tinggi, dan 

kemampuan awal rendah. Kemampuan awal ini  memiliki potensi 

memberikan pengaruh pada variabel terikat.  

c. Variabel bebas (X) yaitu  : media pembelajaran yang dipakai yang terdiri 

dari 2 media, yaitu media E-learning dan media modul. 

3.5 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

3.5.1. Kemampuan Awal 

a. Defenisi Konseptual 

Kemampuan awal mahasiswa adalah kemampuan yang telah dimiliki oleh 

mahasiswa sebelum ia mengikuti pelajaran yang akan diberikan. Kemampuan 

awal menggambarkan kesiapan mahasiswa dalam menerima mata kuliah yang 
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akan disampaikan. Kemampuan awal mahasiswa penting untuk diketahui dosen 

sebelum memulai pembelajaran, karena dengan demikian dapat diketahui apakah 

mahasiswa telah mempunyai pengetahuan awal yang merupakan prasyarat untuk 

mengikuti pembelajaran, sejauh mana mahasiswa mengetahui materi apa yang 

akan disajikan. Kemampuan awal mahasiswa dapat diukur melalui nilai UAS 

mata kuliah kewirausahaan 1 yang memang merupakan mata kuliah pra syarat 

sebelum mengambil mata kuliah kewirausahaan 2.  

b. Defenisi Operasional. 

Kemampuan awal adalah tingkatan mahasiswa yang dikelompokkan dalam 

prestasi belajar awal tinggi dan rendah dengan menggunakan nilai UAS pada 

mata kuliah kewirausaahaan 1. Pengelompokan ini nantinya sebagai dasar untuk 

menentukan sampel di kelas eksperimen satu dan kelas eksperimen 2.  

3.5.2 Prestasi belajar  

a. Definisi Konseptual 

Prestasi belajar adalah semua aspek yang dapat dijadikan sebagai indikator 

tentang nilai dari penggunaan pendekatan pembelajaran di bawah kondisi yang 

berbeda. Perubahan prilaku akibat pembelajaran disebut dengan prestasi belajar. 

Prestasi belajar merupakan pengukuran dan dinyatakan dalam bentuk angka 

(skor) yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi perkuliahan 

tertentu. 

b. Definisi operasional 

Prestasi belajar adalah skor hasil belajar yang diperoleh mahasiswa dengan 

mengikut pembelajaran menggunakan media e-learning dan modul. Evaluasi 
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tersebut mengacu pada standar kompentensi mata kuliah Kewirausahaan 2. Skor 

penilaian prestasi belajar mengacu pada penilaian tes yang disusun atas dasar 

unsur-unsur dari kompetensi dasar yang membentuk standar kompetensi. 

 

3.5.3. Variabel e-learning  

 

a. Definisi Konseptual e-learning 

E-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik 

untuk mendukung belajar mengajar dengan media Internet, jaringan 

komputer,maupun komputer standalone.” 

 

b. Definisi Operasionale-learning 

Dalam hal ini e-learning dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang 

merupakan wadah bagi dosen untuk menempatkan materi perkuliahan yang lebih 

beragam dan menghubungkannya ke situs-situs sejenis yang memuat materi 

serupa sehingga dapat diakses oleh mahasiswa. Selain itu Learning Management 

System (LMS) yang dibangun juga memungkinkan dosen untuk melakukan 

evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa berkenaan dengan materi yang 

disampaikan.  

 

Langkah-langkah operasional penggunaan e-learning pada proses pembelajaran 

mata kuliah Kewirausahaan 2 adalah sebagai berikut : 

1. Mencari materi pokok pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang berupa mencari materi pokok pembelajaran, terdiri 

dari langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Dosen menyampaikan kompetensi dasar serta beberapa indikator kepada 

para mahasiswa beserta situs intemet yang dapat dikunjungi berkenaan 

dengan kompetensi dasar serta indikator tersebut. 

b.  Mahasiswa mendownload materi pokok pembelajaran yang sesuai dengan 

kompetensi dasar serta indikator yang disampaikan oleh dosen pada situs 

yang telah ditunjukkan oleh dosen, dalam hal ini mahasiswa diberi 

kesempatan untuk mencari pada situs lain selain yang ditunjukkan oleh 

dosen . 

c. .Setelah mengedit apabila diperlukan, mahasiswa mengirimkan hasil 

download tersebut ke web site atau email dosen. 

d. Dosen mengedit materi pokok yang dikirim oleh para mahasiswa, 

mengeditnya, yaitu dengan mengurangi apabila mated yang dikirim oleh 

mahasiswa apabila bahasannya terlalu luas, atau menambah apabila materi 

yang dikirim oleh mahasiswa terialu ringkas pembahasannya, sehingga 

belum memenuhi indikator yang dikehendaki oleh dosen. 

e.  Setelah di edit, dosen mengirimkan ke alamat email mahasiswa apabila 

materi pokok pembelajaran sudah disesuaikan indikator yang dikehendaki. 

 
3.5.4. Modul 

a.    Definisi Konseptual 

Modul adalah suatu kesatuan program yang dapat mengukur tujuan. Modul 

dapat dipandang sebagai paket program yang disusun dalam bentuk satuan 

tertentu gunakeperluan belajar 

 

 



 

 

 

121 

b. Definisi Operasional 

  

Modul merupakan sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran 

mata kuliah kewirausahaan 2. Langkah-langkah operasional penggunaan modul 

pada proses pembelajaran mata kuliah kewirausahaan 2 adalah sebagai berikut : 

1) Persiapan 

a) melakukan motivasi serta memberikan sugesti yang positif dengan cara 

memberikan contoh dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

b) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

c) Memberikan beberapa pertanyaan untuk memahami penguasaan 

mahasiswa terhadap materi yang dibutuhkan dan digunakan sebagai 

acuan untuk memulai pelajaran. 

2. Penyajian 

Pada tahap ini dosen menjelaskan materi yang sudah disusun sesuai dengan 

tujuan pembelajaran menggunakan dengan menggunakan media modul  

3. Korelasi  

Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan 

pengalaman mahasiswa atau hal-hal lain yang memungkinkan mahasiswa 

dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah 

dimilikinya. 

4. Mengaplikasikan 

Langkah aplikasi adalah langkah unjuk kemampuan mahasiswa setelah 

mereka menyimak penjelasan dosen. Pada tahap ini dilakukan dengan cara 

mahasiswa melakukan observasi secara langsung ke pasar.  
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3.6. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilakukan di AMIK DCC Bandar Lampung pada Program Studi DIII-

Manajemen Informatika yang beralamat di Jl. Z.A. Pagar Alam No. 01 Labuhan 

Ratu Bandar Lampung. Waktu penelitian ini adalah bulan Septembe –Desember 

2011 

 

3.7. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan perbandingan 

eksperimental dengan menggunakan desain faktorial 2x2, yaitu menunjukkan 

bahwa terdapat dua variabel bebas yang masing-masing mempunyai dua 

tingkatan. Dalam penelitian ini menggunakan dua media pembelajaran, yaitu 

media pembelajaran e-learning dan media pembelajaran modul dan dua 

kemampuan awal yaitu kemampuan awal tinggi dan rendah. Pemilahan dibagi 

atas dua tingkatan yaitu prestasi awal di atas rata-rata kelompok (27 % dari atas) 

dan di bawah rata-rata kelompok (27 % dari bawah ) setelah data diurutkan dari 

yang paling besar ke yang paling kecil. Dengan pemilahan ini diharapkan dapat 

menambah kecermatan penelitian ini. Dalam pelaksanaan penelitian ini, 

pemisahan tingkat prestasi awal mahasiswa bersifat semu artinya dalam kegiatan 

eksperimen, para mahasiswa tidak dipisahkan secara nyata antara yang memiliki 

tingkat kemampuan awal di atas dan di bawah rata-rata kelompok. 

Desain faktorial 2 x 2 ini digunakan untuk mengetahui: (1) interaksi antara 

media pembelajaran dengan kemampuan awal terhadap prestasi belajar 

mahasiswa, (2) perbedaan prestasi belajar antara mahasiswa yang diberi media 
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pembelajaran e-learning dan media pembelajaran modul, (3) perbedaan prestasi 

belajar antara mahasiswa yang diajar dengan media pembelajaran e-learning dan 

media pembelajaran modul, dengan kemampuan awal tinggi, (4) perbedaan 

prestasi belajar antara mahasiswa yang diajar dengan media pembelajaran e-

learning dan media pembelajaran modul, dengan kemampuan awal rendah. 

 

Dengan menggunakan desain faktorial 2x2 diperlukan 4 kelompok perlakuan, 

yaitu: 

1) Kelompok mahasiswa yang diberi perlakuan dengan media  pembelajaran e-

learning dan kemampuan awal tinggi. 

2) Kelompok mahasiswa yang diberi perlakuan dengan media  pembelajaran e-

learning dan kemampuan awal rendah. 

3) Kelompok mahasiswa yang diberi perlakuan dengan media  pembelajaran 

modul dan kemampuan awal tinggi. 

4) Kelompok mahasiswa yang diberi perlakuan dengan media  pembelajaran 

modul dan kemampuan awal rendah 

Tabel 2.3 Desain Faktorial 2x2 

Kemampuan awal 

mahasiswa 

Media pembelajaran 

Total E-learning Modul 

(A1)     (A2) 

Tinggi (B1) A1 B1                                     A2 B1 20 

Rendah (B2) A1 B2                           A2 B2 20 

Total 20 20 40 
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Keterangan:  

A1B1 : Kelompok mahasiswa yang diberi perlakuan dengan media 

pembelajaran e-learning dan kemampuan awal tinggi. 

A2B1 : Kelompok mahasiswa yang diberi perlakuan dengan media 

pembelajaran modul dan kemampuan awal tinggi. 

A1B2 : Kelompok mahasiswa yang diberi perlakuan media pembelajaran e-

learning dan kemampuan awal rendah. 

A2B2 : Kelompok mahasiswa yang diberi perlakuan dengan media 

pembelajaran modul dan kemampuan awal rendah. 

3.8. Prosedur Penelitian 

Prosedur pelaksanaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat .

 dijelaskan sebagai berikut: 

a. Orientasi kampus, orientasi kampus berguna untuk melihat kondisi lapangan 

seperti berapa kelas yang ada, jumlah mahasiswanya, cara mengajar dosen 

selama ini dikampus. 

b. Melakukan ujicoba instrumen penelitian kepada kelas MI-1 dan MI-3 untuk 

diberi tes kompetensi menilai peluang pasar dan memasarkan barang dan 

jasa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas soal yang 

digunakan sebagai instrumen penelitian. 

c. Membuat perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), silabus dan, untuk kelas eksperimen 1 menggunakan 

media pembelajaran e-learning dan untuk kelas eksperimen 2 menggunakan 
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media pembelajaran modul pada materi menilai peluang pasar dan 

memasarkan barang dan jasa 

d. Menentukan kemampuan awal mahasiswa dengan melihat nilai 

UAS mata kuliah kewirausahaan 1 

e. Proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dilakukan dengan 

memberikan perlakuan berupa pengajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran e-learning untuk kelas eksperimen 1 dan untuk kelas 

eksperimen 2 menggunakan media pembelajaran modul. 

f. Pemberian posttest. Posttest diberikan pada kedua perlakuan. Posttest ini 

akan diberikan setelah berakhirnya proses belajar mengajar yang bertujuan 

untuk mengetahui peningkatan penguasaan yang dialami oleh mahasiswa 

selama proses pembelaran berlangsung. 

g. Menganalisis data 

h. Membuat kesimpulan. 

3.9. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka data yang diambil adalah data prestasi 

belajar mahasiswa pada pokok bahasan menilai peluang pasar dan memasarkan 

barang dan jasa, yang diperoleh secara langsung dari mahasiswa dengan 

menggunakan tes bentuk obyektif dan tes uraian dan tes lisan. Tes ini diberikan 

sesudah mahasiswa mengikuti mata kuliah pada pokok bahasan menilai peluang 

pasar dan memasarkan barang dan jasa. 
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3.10. Instrumen penelitian 

Instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data. Ada 

juga yang menyebutkan bahwa instrumen adalah alat yang dipakai untuk 

mendeteksi data, mengukur frekuensi dan besarnya fenomena. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa untuk mendeteksi data diperlukan suatu alat. Dalam 

Penelitian ini, instrumen yang digunakan terdiri dari dua jenis instrumen yaitu 

instrumen pembelajaran dan instrumen pengumpul data. 

3.10.1. Instrumen Pembelajaran. 

Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dan silabus, 

Satuan Acara Pembelajaran (SAP) dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Satuan Acara Pembelajaran (SAP) 

Satuan Acara Pembelajaran dibuat untuk tiap pertemuan. Penyusunan SAP  

ini dilakukan sebagai persiapan dosen sebelum memberikan materi 

b. Silabus. 

 

3.10.2 Instrumen pengumpul data. 

 

Instrumen pengumpul data dalam penelitian ini adalah berupa instrumen tes. 

Instrumen atau alat evaluasi bentuk tes ini sangat penting untuk mengukur 

kemajuan belajar mahasiswa karena mampu menunjukkan perbedaan hasil yang 

dicapai pada kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 2.  

 

Pada penelitian ini, tipe tes yang digunakan adalah tipe tes objektif, tes uraian 

dan test esay. Sebelum diberikan kepada kelas eksperimen 1 maupun kelas 
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eksperimen 2, soal tersebut akan diuji coba agar terjamin validitas dan 

reliabilitas soalnya. Uji coba dilakukan pada mahasiswa semester IV dengan 

anggapan bahwa mahasiswa semester IV telah cukup mampu memahami materi 

yang akan digunakan sebagai bahan ajar dalam penelitian, dalam hal ini materi 

pembelajaran yang akan di uji adalah Menilai peluang pasar dan memasarkan 

barang dan jasa. Hasil uji coba ini berpedoman pada:  

1. Validitas, yaitu jika soal tersebut mampu mengevaluasi apa yang seharusnya 

dievaluasi. Validitas isi dari soal tes telah diusahakan ketercapaiannya sejak saat 

penyusunan, yaitu dengan memperhatikan materi dan tujuan pembelajaran yang 

telah dirumuskan. Sedangkan untuk menilai validitas butir soal (empiris) 

dilakukan melalui ujicoba. Validitas isi dari tes dapat diketahui dari kesesuaian 

antara tujuan pembelajaran dan ruang lingkup materi yang telah diberikan 

dengan butir-butir tes yang menyusunnya. Tes tersebut dikatakan valid jika tes 

tersebut tepat mengukur apa yang hendak diukur. Untuk mengetahui validitas 

butir soal (empiris), dilakukan dengan mengkorelasikan skor butir soal tersebut 

dengan skor total yang diperoleh. Koefisien korelasi dihitung dengan rumus 

korelasi product moment (Sudjana, 2002 : 369) yaitu :  

rxy  =  

}}{{
2222 yynxxn

yxxyn
………………………….....(1.3) 

Keterangan :  

y   =  Koefisien korelasi  

x   =  Skor butir soal  
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y   =  Skor total  

 n  =   Banyak subjek  

Taraf signifikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 5% (0,05). Dengan 

kriteria validitas suatu tes (rxy) yaitu:  

0,91 – 1,00 : Sangat tinggi (ST) 

 0,71 – 0,90 : Tinggi (T) 

0,41 – 0,70 : Cukup (C) 

0,21 – 0,40 : Rendah (R) 

Negatif – 0,20 : Sangat rendah (SR) 

Berikut rangkuman hasil uji validitas item soal pada materi pembelajaran 

pesawat sederhana, dan hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 
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Tabel 3.3  Rangkuman hasil uji validitas item soal. 

 

No Validitas butir = 

5% , rtabel = 

0,361 Keputusan 

No 
Validitas butir = 5% 

, rtabel = 0,361 
Keputusan 

Hasil Kriteria Hasil Kriteria 

1. 
0,405 Valid Dipakai 16. 0,519 

Valid Dipakai 

2. 0,596 Valid Dipakai 17. 
0,524 Valid Dipakai 

3. 0,656 
Valid 

Dipakai 18. 

0,072 

Tidak  

valid          

Tidak 

dipakai 

4. 0,05 Tidak 

valid 

Tidak 

dipakai 

19. 

0,466 Valid Dipakai 

5. 0,27 Tidak 

valid 

Tidak 

dipakai 

20. 

0,024 
Tidak 

valid 

Tidak 

dipakai 

6 0,701 
 Valid 

Dipakai  21. 

0,152 
Tidak 

valid 

Tidak 

dipakai 

7. 0,385  Valid Dipakai 22. 
0,65 Valid Dipakai 

8. 0,519 Valid Dipakai 23. 
0,466 Valid Dipakai 

9. 0,244 Tidak 

valid 

Tidak 

dipakai 

24. 

0,637 Valid Dipakai 

10. 0,065 Tidak 

valid 

Tidak 

dipakai 

25. 

0,598 Valid Dipakai 

11. 0,4 Valid Dipakai 26. 
0,637 Valid Dipakai 

12. 0,546 
Valid 

Dipakai 27. 

0,111 
Tidak 

valid 

Tidak 

dipakai 

13. 0,76 Valid Dipakai 28. 
0,45 Valid Dipakai 

14.  0,004 Tidak 

valid 

Tidak 

dipakai 

29. 

0,232 
Tidak 

valid 

Tidak 

dipakai 

15. 0,52 Valid Dipakai  30. 
0,574 Valid Dipakai 

        

 

2. Reliabilitas, yaitu jika soal tes tersebut dapat memberikan hasil yang relatif 

tetap sama (konsisten) jika soal tes tersebut diberikan pada subjek yang sama, 

meskipun soal tes tersebut diberikan oleh orang, waktu, dan tempat yang 

berbeda. Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Maka reliabilitas tes berhubungan dengan 

ketetapan hasil tes.  
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Untuk menguji reliabilitas digunakan rumus KR – 20 yang dikemukakan oleh 

Kuder-Richardson (Arikunto, 2006 100) yaitu :  

2

2

11
1 S

PQS

n

n
r  ..................................................(2.3) 

Dimana :   

 

R11 = Koefisien reliabilitas 

n    = Jumlah item 

S    = Standar deviasi 

P    = Indeks kesukaran, Q   = 1 – P 

Kriteria Reliabilitas :   

0,91 – 1,00  :  Sangat Tinggi 

0,71 – 0,90 : Tinggi 

0,41 – 0,70 : Cukup 

0,21 – 0,40 : Rendah 

Negatif – 0,20 : Sangat rendah  
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3.10.3. Kisi Kisi Instrumen Penelitian 

Tabel 4.3 Rangkuman kisi-kisi instrumen penelitian 

Bahan pembelajaran 

Taraf 

kesukaran 

(TK) 

Pengetahuan (C1)  Pemahaman (C2) 
Jumlah 

soal Objektif 

(O) 

Uraian 

(U)  

Objektif 

(O) 

Uraian 

(U) 

1. Menilai peluang pasar 

MD 1, 3,    
  

12 3 

SD 
  

11, 15 6 13, 16 5 

SK   18     1 

2. Memasarkan Barang dan 

jasa 

MD 5     17 2 

SD 2,7   4, 10 14, 19 6 

SK 9 20 8   3 

Jumlah soal 
6 4 4 6 20 

Keterangan :    

  U   = Tes Uraian 

  O   = Tes Objektif 

  TK = Taraf kesukaran soal 

  Md = Mudah 

  Sd  = Sedang 

  Sk  = Sukar 

3.11. Teknik Analisis Data Tes 

Teknik analisis data merupakan cara mencari dan menata secara sistematis data 

hasil tes, angket dan catatan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan kepada orang 

lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan sampai 
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pada tahap mencari makna. Teknis analisis data yang dilakukan dalam penelitian 

ini dilakukan dengan dua tahap yaitu : uji prasyarat analisis data dan analisa data 

3.12. Uji Prasyarat Analisis Data  

3.12.1. Uji normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari 

hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan perhitungan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Uji 

normalitas dilakukan terhadap seluruh sel yang ada, baik pada kelompok 

eksperimen 1 maupun kelompok eksperimen 2. 

Tujuan dilakukan uji normalitas untuk mengetahui populasi penelitian 

berdistribusi normal atau tidak, hal ini penting karena jika ternyata data tidak 

bersidtribusi normal, maka pada kelompok data tersebut, tidak dapat dilalukan 

uji hipotesis dengah stratistiik parametrik. Pengujian normalitas dalam penelitian 

ini menggunakan uji- kolmogorov-smirnov.  

Taraf signifikansi uji normalitas adalah sebagai berikut : 

1. Jika angka signifikansi uji kolmogorov-smirnov sig > 0,05 maka data 

berdistribusi normal 

2. Jika angka signifikansi uji kolmogorov-smirnov sig < 0,05 maka data 

berdristibusi tidak normal. 

Berikut ringkasan uji normalitas data dengan menggunakan uji kolmogorv-

smirnov dengan bantuan program SPPS 16 terdapat pada tabel berikut :  
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Tabel 5.3 Ringkasan uji normalitas 

No Kelompok 

sampel 

Kelas sig Α Kesimpulan 

1 A1B1 Eksperimen 

I 

0,793 0,05 Normal 

2 A1B2 Eksperimen 

II 

0,572 Normal 

3 A2B1 Eksperimen 

I 

0,625 Normal 

4 A2B2 Eksperimen 

II 

0,542 Normal 

 

Berdasarkan data dari tabel diatas, menunjukan bahwa nilai signifikasnsi untuk 

variabel A1b1, a1b2, a2b1, a2b2 > dari @ yaitu 0,793, 0,572, 0,625,0,542 > 0,05 

sehingga dalam hal ini menunjukan bahwa kedua kelompok data berada pada 

distribusi normal.  

 

3.12.2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas varians ini bertujuan untuk mengetahui apakah varians kelas 

eksperimen satu dan kelas eksperimen dua homogen ataukah tidak. Uji 

homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji levene’s test. Uji ini dilakukan 

baik terhadap prestasi belajar yang sudah dirat-rata kan .  

Hipotesis yang diuji yaitu :  

Ho : Varian pada tiap kelompok yang sama (Homogem) 

Ha : Varian pada kelompok yang tidak sama ( Tidak Homogen)   
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Taraf signifikansi uji adalah α = 0,05 dengan kriteria sebagai berikut :  

(a) Jika signifikansi yang diperoleh  > α maka varian setiap kelompok sama 

(homogen) 

(b) Jika signifikansi yang diperoleh <α maka varian setiap kelompok tidak 

sama (tidak homogen)  

Bedasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis SPSS diperoleh 

hasil perhitungan sebagai berikut :  

Tabel 6.3 Analisis Homogenitas 

F df1 df2 sig 

1,092 1 38 .303 

Berdasarkan hasil perhitungan test of homogenity of variances diperoleh hasil 

uji-F sebesar 1,092 dengan nilai signifikansi 0,303.Taraf signifikansi ini lebih 

besar dari 0,05. Berdasarkan kriteria uji, jika signifikansi yang diperoleh > α , 

maka varian setiap kelompok sama (homogen). Dengan demikian varian sample 

yang merupakan refleksi populasi adalah bersifat homogen. Oleh karena itu 

asumsi homogenitas varians tidak menjadi permasalahan bila peneliti hendak 

meneruskan pengujian untuk tahap berikutnya, karena setiap kelompok 

eksperimen 1 dan eksperimen 2 adalah homogen.  

a. 3.12.3. Pengujian  Hipotesis. 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis meliputi: 

1. Anava dua jalur untuk menguji hipotesis 1 dan 2. 
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Pada penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik 

analisis varians (ANAVA) dua jalur, dalam perhitungannya digunakan program 

SPSS 16,0. Melalui teknik anava dua jalur dalam penelitian ini, diharapkan 

dapat mengetahui interaksi antara prestasi belajar kewirausahan 2 yang diberikan 

dengan media pembelajaran E-learning dan media pembelajaran modul dengan 

kemampuan awal yang berbeda dan perbedaan rata-rata prestasi belajar 

kewirausahaan mahasiswa antara yang menggunakan media pembelajaran E-

learning dan media pembelajaran modul. 

 

Kriteria pengujian:  

Ho ditolak, jika F (interaksi AB) hasil analisis lebih besar atau sama dengan 

Ftabel dengan taraf signifikan 5% atau F nilai (interaksi AB) mempunyai tingkat 

signifikan di bawah 0,05. 

Ho diterima, jika F (interaksi AB) hasil analisis lebih kecil atau sama dengan 

Ftabel dengan taraf signifikan 5% atau F nilai (interaksi AB) mempunyai tingkat 

signifikan di atas 0,05 (Sugiyono, 2003: 203). 

 

2. Uji beda rat-rata yaitu uji t- untuk menguji hipotesis 3 dan 4. 

3. Uji t- ini digunakan untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar kewirausahaan 

mahasiswa yang pembelajarannya menggunakan media pembelajaran E-learning 

dan media pembelajaran modul ditinjau dari kemampuan awal mahasiswa baik 

tinggi maupun rendah.  

4.  
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Kriteria pengujian: 

Ho ditolak, jika t hasil analisis lebih besar atau sama dengan ttabel dengan taraf 

signifikan 5% atau t mempunyai tingkat  signifikan di bawah 0,05.  

Ha diterima, jika t hasil analisis lebih kecil atau sama dengan ttabel dengan taraf 

signifikan 5% atau t mempunyai tingkat signifikan di atas 0,05. 

(Sudjana,2005:244). 

 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui hipotesis mana yang diterima 

maupun ditolak. Selain itu, pengujian hipotesis juga bermaksud untuk 

menyimpulkan apakah hipotesis yang telah disusun berdasarkan teori yang 

sudah ada didukung oleh data dilapangan atau tidak. Selain itu, uji hipotesis juga 

dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi efek atau pengaruh perlakuan 

terhadap variabel terikat.  

 

3.13. Hipotesis Statistik 

 

Hipotesis statistik disusun berdasarkan hipotesis verbal yang telah dikemukakan 

dalam hipotesis penelitian. Hipotesis statistik disusun sebagai berikut: 

Hipotesis pertama, yang menyatakan ada interaksi yang signifikan antara media 

pembelajaran e-learning dan modul dengan kemampuan awal mahasiswa 

terhadap prestasi belajar pada pembelajaran mata kuliah Kewirausahaan 2.  

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

H0 : Tidak ada interaksi yang signifikan antara media pembelajaran e-

learning dan modul dengan kemampuan awal mahasiswa terhadap 

prestasi belajar pada pembelajaran mata kuliah Kewirausahaan 2.   
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H1 :  Ada interaksi yang signifikan antara media pembelajaran e-learning 

dan modul dengan kemampuan awal mahasiswa terhadap prestasi 

belajar pada pembelajaran mata kuliah Kewirausahaan 2. 

Secara statistik hipotesis tersebut dapat ditulis sebagai berikut :  

H0  :  interaksi A*B = 0 

H1  :  interaksi A*B ≠ 0 

 

Kriteria pengujian :  

 

Ho ditolak jika F (interaksi AB) hasil analisis lebih besar atau sama dengan Ftabel 

taraf signifikan 5% atau nilai F interaksi AB mempunyai tingkat signifikan 

dibawah 0.05 

Ho diterima jika F (interaksi AB) hasil analisis lebih kecil dari pada Ftabel dengan 

taraf signifikan 5% atau nilai F interaksi AB mempunyai tingkat signifikansi 

diatas 0.05. 

 

Hipotesis kedua yang menyatakan ada perbedaan prestasi belajar mahasiswa 

yang mengikuti perkuliahan melalui media pembelajaran e-learning dengan 

modul. Rata-rata Prestasi belajar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan 

media pembelajaran e-learning lebih tinggi dari pada yang menggunakan media 

pembelajaran modul. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut  

H0 : Tidak ada perbedaan prestasi belajar mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan melalui media pembelajaran e-learning dengan modul.  

H1 : Prestasi belajar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan media 

pembelajaran e-learning lebih tinggi dari pada yang menggunakan 

media pembelajaran modul. 
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Secara statistik hipotesis tersebut dapat ditulis sebagai berikut :  

H0 : μA1 = μA2 

H1 : μA1  > μA2 

   

Kriteria pengujian :  

Ho ditolak jika F (pada level A) hasil analisis lebih besar dari pada Ftabel dengan 

taraf signifikansi 5% atau nilai F pada level A mempunyai tingkat signifikansi 

dibawah 0,05.  

Ho diterima jika F (pada level A) hasil analisis lebih kecil dari pada Ftabel dengan 

taraf signifikansi 5% atau nilai F pada level A mempunyai tingkat signifikansi 

diatas 0,05.  

 

Hipotesis ketiga, yang menyatakan ada perbedaan prestasi belajar kewirausahaan 

2 dengan media pembelajaran e-learning dan modul, pada kemampuan awal 

tinggi mahasiswa AMIK DCC Bandar Lampung. Rata-rata prestasi belajar 

kewirausahaan 2 dengan media pembelajaran e-learning lebih tinggi dari pada 

menggunakan modul, pada kemampuan awal tinggi mahasiswa AMIK DCC 

Bandar Lampung. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

 

H0 : Tidak ada perbedaan prestasi belajar kewirausahaan 2 dengan media 

pembelajaran e-learning dan modul, pada kemampuan awal tinggi 

mahasiswa AMIK DCC Bandar Lampung. 
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H1 : Prestasi belajar kewirausahaan 2 dengan media pembelajaran e-learning 

lebih tinggi dari pada menggunakan modul, pada kemampuan awal tinggi 

mahasiswa AMIK DCC Bandar Lampung. 

Secara statistik hipotesis tersebut dapat ditulis sebagai berikut :  

Ho :   µA2 B1 = µA1 B1 

H1 :   µA2 B1  > µA1 B1 

 

Kriteria pengujian  

Ho ditolak, jika thitung > ttabel atau (µA2 B1  > µA1 B1) 

Ho diterima, jika thitung ≤  ttabel atau (µA2 B1 = µA1 B1) 

Hipotesis keempat, yang menyatakan ada perbedaan prestasi belajar 

kewirausahaan 2 dengan media pembelajaran modul dan e-learning, pada 

kemampuan awal rendah mahasiswa AMIK DCC Bandar Lampung. Rata-rata 

prestasi kewirausahaan 2 dengan media pembelajaran modul lebih tinggi dari 

pada menggunakan e-learning, pada kemampuan awal rendah mahasiswa AMIK 

DCC Bandar Lampung. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut :  

H0 :  Tidak ada perbedaan prestasi belajar kewirausahaan 2 dengan media 

pembelajaran modul dan e-learning, pada kemampuan awal rendah 

mahasiswa AMIK DCC Bandar Lampung. 

H1 :  Prestasi belajar kewirausahaan 2 dengan media pembelajaran modul 

lebih tinggi dari pada menggunakan e-learning, pada kemampuan awal 

rendah mahasiswa AMIK DCC Bandar Lampung. 
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Berdasarkan hipotesis penelitian di atas, hipotesis statistiknya dirumuskan 

sebagai berikut: 

Ho :   µA1 B2 = µA2 B2 

H1  :   µA1 B2  > µA2 B2 

 

Kriteria pengujian :  

 

 Ho ditolak, jika thitung > ttabel atau (µA1 B2  > µA2 B2 ) 

 Ho diterima, jika thitung ≤  ttabel atau (µA1 B2 = µA2 B2) 

 

 

 


