
 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu tindakan atau perlakuan tertentu 

yang sengaja dilakukan terhadap suatu kondisi tertentu (Wina Sanjaya, 2013:87). 

Di dalam penelitian eksperimen terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang 

dapat digunakan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan eksperimen semu (quasi 

experimental research) dengan desain one-shot case study, yaitu hanya satu kelas 

yang diberi perlakuan (treatment) selanjutnya diobservasi hasilnya. Rancangan 

desain one-shot case study dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

      

Sumber: (Sugiyono, 2010: 110) 

Keterangan:  

X  : Pembelajaran sejarah menggunakan wayang beber 

O  : Observasi 

 

X    O 
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3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan kelompok besar yang menjadi objek penelitian (Musfiqon, 

2012: 89). Sampel adalah bagian dari populasi (Wina Sanjaya, 2013: 295). Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik sampling 

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel (Sugiyono, 2011:68). Populasi pada penelitian ini adalah 40 siswa 

kelas XI IPS 3 SMA N 1 Seputih Raman yang sekaligus sebagai sampel.  

  Tabel 3.1Anggota Populasi dan Sampel 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

XI IPS 3 18 22 40 

  Sumber: Tata Usaha SMA N 1 Seputih Raman 

 

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

3.3.1 Variabel Penelitian 

 

Menurut Sugiyono, variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:60). Dalam penelitian 

ada dua variabel yaitu : 

a. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas adalah kondisi atau karakteristik yang oleh peneliti 

dimanipulasikan dalam rangka untuk menerangkan hubungannya dengan 

fenomena yang diobservasi (Wina Sanjaya, 2013: 95). Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah wayang beber. 
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b. Variabel Terikat (dependen) 

Variabel terikat adalah kondisi atau karakteristik yang berubah, yang 

muncul atau tidak muncul ketika peneliti mengintroduksi, mengubah, dan 

mengganti variabel bebas (Wina Sanjaya, 2013: 95). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif siswa.  

3.3.2. Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi operasional variabel merupakan definisi yang akan dioperasionalkan dan 

dapat diukur, setiap variabel akan dirumuskan dalam bentuk rumusan tertentu 

berguna untuk membatasi ruang lingkup yang dimaksud dan memudahkan 

pengukurannya, agar setiap variabel dalam penelitian ini dapat diukur dan diamati. 

a) Wayang Beber 

Wayang beber merupakan media berbasis visual. Wayag beber memiliki 

dimensi yang berbeda jika dibandingkan dengan wayang lainnnya. Wayang 

beber tidak menggunakan dimensi bayang, seperti wayang kulit, dan tidak 

juga menggunakan dimensi bentuk manusia, seperti wayang golek atau 

wayang orang tetapi menggunakan dimensi gambar. Bahan yang digunakan 

untuk membuat wayang beber adalah kain mori dan ukurannya yaitu 1,5 

meter. Teknik pewarnaan yang digunakan adalah teknik pewarnaan bebas, 

namun sebagian masih mengikuti teknik pewarnaan pada Wayang Beber 

Tradisi yaitu menggunakan teknik pewarnaan sungging. Sungging sendiri 

merupakan seni lukis tradisional Jawa yang mempunyai teknik, pola tertentu 

dengan perbedaan gradasi warna yang bertingkat.  
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Untuk bentuk seligi (tumpuan untuk membentangkan kain) panjangnya 2 

meter dan diameter 1 cm. Sedangkan bentuk ampok (kotak untuk 

menancapkan seligi) terdiri dari beberapa pasang kayu yang berbentuk knock 

down, sehingga mudah dilepas dan dipasang lagi. Seligi ditancapkan pada 

lubang (ceblokan) yang terdapat pada salah satu batang kayu yang telah 

dilubangi dan dipasang paralon putih untuk menaruh seligi agar lebih kencang 

dan kuat tetapi tetap mudah untuk diputar. Cara menyampaikannya yaitu 

dalang atau guru berada di depan wayang beber. 

 

b) Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 

penegertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Hasil belajar juga merupakan hasil dari suatu interaksi belajar 

dari kegiatan pembelajaran. Dari sisi guru kegiatan pembelajaran diakhiri 

dengan proses evaluasi belajar, sedangkan dari siswa hasil belajar merupakan 

puncak proses belajar. 

 

3.4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengukuran (Eko Putro 

Widoyoko, 2013: 51). Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah 

variabel  penelitian yang ditetapkan dalam penelitian. Instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen untuk mengukur hasil belajar 

siswa, yaitu tes hasil belajar siswa pada pelajaran sejarah. Instrumen penelitian tes 

hasil belajar siswa berupa perangkat tes formatif tipe pilihan ganda yang diberikan 
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kepada siswa untuk mengukur dan mengetahui hasil belajar kognitif siswa pada 

mata pelajaran sejarah. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

3.5.1. Tes 

Menurut Djemari, tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya 

kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respons seseorang 

terhadap stimulus atau pertanyaan (dalam Eko Putro Widoyoko, 2013: 57). Tes 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah alat untuk menetukan atau 

mengukur hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah. Tes yang digunakan 

berupa tes formatif pilihan ganda yang diadakan setiap akhir kompetensi dasar 

atau pada waktu yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini jenis tes yang 

digunakan adalah post-test berupa tes formatif pilihan ganda yang berjumlah 30 

soal  yang terbagi ke delam 6 ranah kognitif yaitu pengetahuan C1, pemahaman 

C2, penerapan C3, analisis C4, sintesis C5, dan evaluasi C6. Untuk menentukan 

hasil belajar kognitif siswa dinas pendidikan memiliki kriteria kategorinya yaitu 

80-100 (Memuaskan), 70-79 (Baik), 60-69 (Cukup), 45-59 (Kurang cukup).  

Adapun kisi-kisi soalnya sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Soal Posttest Pertama 

NO. JENJANG NOMOR SOAL JUMLAH 

1. Pengetahuan (C1) 1,6 2 

2. Pemahaman (C2) 2,5 2 
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3. Penerapan (C3) 3 1 

4. Analisis (C4) 7,9 2 

5. Sintesis (C5) 4,10 2 

6. Evaluasi (C6) 8 1 

JUMLAH KESELURUHAN 10 

Sumber : Olah Data Peneliti 

Dari kisi-kisi soal posttest tersebut maka teknik penskoran jawaban dari masing-

masing jenjang sebagai berikut : 

Jenjang = jumlah soal x skor 

C1 = 2 x 7 =  14 

C2 = 2 x 8=  16 

C3 = 1 x 10 =  10 

C4 = 2 x 11=  22 

C5 = 2 x 12= 24 

C6 = 1 x 14=  14 

Jumlah skor   100 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Soal Posttest Kedua 

NO. JENJANG NOMOR SOAL JUMLAH 

1. Pengetahuan (C1) 2, 5 2 

2. Pemahaman (C2) 1, 9 2 

3. Penerapan (C3) 10 1 

4. Analisis (C4) 3, 7 2 

5. Sintesis (C5) 4, 6 2 
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6. Evaluasi (C6) 8 1 

JUMLAH KESELURUHAN 10 

Sumber : Olah Data Peneliti 

Dari kisi-kisi soal posttest di atas maka teknik penskoran jawaban dari masing-

masing jenjang sebagai berikut : 

Jenjang = jumlah soal x skor 

C1 = 2 x 7 =  14 

C2 = 2 x 8=  16 

C3 = 1 x 10 =  10 

C4 = 2 x 11=  22 

C5 = 2 x 12= 24 

C6 = 1 x 14=  14 

Jumlah skor   100 

 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Soal Posttest Ketiga 

NO. JENJANG NOMOR SOAL JUMLAH 

1. Pengetahuan (C1) 3, 4 2 

2. Pemahaman (C2) 8, 10 2 

3. Penerapan (C3) 6 1 

4. Analisis (C4) 2, 7 2 

5. Sintesis (C5) 1, 5 2 

6. Evaluasi (C6) 9 1 

JUMLAH KESELURUHAN 10 

Sumber : Olah Data Peneliti 
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Dari kisi-kisi soal posttest di atas maka teknik penskoran jawaban dari masing-

masing jenjang sebagai berikut : 

Jenjang = jumlah soal x skor 

C1 = 2 x 7 =  14 

C2 = 2 x 8=  16 

C3 = 1 x 10 =  10 

C4 = 2 x 11=  22 

C5 = 2 x 12= 24 

C6 = 1 x 14=  14 

Jumlah skor   100 

 

3.5.2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara 

pewancara (interviewer) dengan responden atau orang yang diinterviu dengan 

tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Wina Sanjaya, 

2013: 40). Dalam wawancara peneliti menerapkan wawancara yang bersifat lentur 

dan terbuka, tidak berstruktur ketat tetapi dengan pertanyaan yang semakin fokus 

dan mengarah pada kedalaman informasi. 

 

3.5.3. Dokumentasi 

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam 

catatan dokumen, seperti konsep teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti 

(Wina Sanjaya, 2013: 49). Data-data yang telah diperoleh melalui berbagai 
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referensi buku digunakan untuk  melengkapi konsep-konsep dari variabel yang 

telah ditentukan, serta memperkuat suatu argumentasi yang didapatkan menurut 

pendapat dari para ahli. 

 

3.5.4. Observasi 

Pengertian observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari 

dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004 : 104). Dalam hal ini peneliti 

mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung data jumlah siswa kelas 

XI IPS SMA N 1 Seputih Raman. Data tersebut peneliti dapatkan selama 

melakukan penelitian pendahuluan. 

 

3.6. Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi awal untuk melihat kondisi lapangan atau tempat penelitian 

seperti banyak kelas, jumlah siswa, dan cara guru mengajar. 

2. Menentukan populasi dan sampel. 

3. Menyusun dan menetapkan materi pelajaran yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

4.  Menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

5. Membuat instrumen tes penelitian. 

6. Melakukan validasi instrumen. 

7. Mengujicobakan instrumen. 

8. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. 

9. Menganalisis data. 
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10. Membuat kesimpulan. 

 

3.7. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.7.1 Validitas 

Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat dengan tepat 

mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain validitas berkaitan dengan 

ketepatan dengan alat ukur. Dengan instrumen yang valid akan menghasilkan data 

yang valid pula. (Eko Putro Widoyoko, 2013: 141).  Uji validitas yang digunakan 

adalah uji validitas konstruk. Validitas konstruk didapat dengan membuat 

kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan indikator tes, prediktor dan butir 

tes. Penentuan kesesuaian antar variabel tersebut dapat dilakukan melalui 

penilaian ahli. 

 

3.7.2. Reliabilitas  

Menurut Sugiyono, instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang 

sama (Sugiyono, 2012:173). Tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut mampu 

memberikan hasil yang relatif tetap apabila dilakukan secara berulang-ulang pada 

kelompok individu yang sama (Margono, 2010:171). Hasil suatu pengukuran akan 

dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran 

terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama 

aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah (Saifuddin Azwar, 

2012:7). 

 

Dari pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa reliabilitas merupakan 

keajegan atau konsistensi suatu alat ukur yang apabila digunakan pada subjek 
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yang sama dalam selang waktu yang berbeda maka hasilnya akan relatif sama. Hal 

ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan sedikit pada hasilnya, namun  

hal ini masih dapat ditoleransi. Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas 

instrumen didasarkan pada pendapat Suharsimi Arikunto (2006:109) yang 

menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus alpha, 

yaitu: 

 

 

Dimana: 

    =   reliabilitas yang dicari 

 =   jumlah varians skor tiap-tiap item 

  =   varians total 

(Arikunto, 2006:109) 

  

3.7.3. Tingkat Kesukaran  

Untuk menghitung tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan rumus sebagai 

berikut: 

   P =  

 

 
Keterangan: 

P : angka indeks kesukaran item 

Np : banyaknya siswa yang dapat menjawab dengan betul 

N : jumlah siswa yang mengikuti tes hasil belajar 

(Sudijono, 2008:372). 
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Untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran suatu butir soal dapat ditentukan  

dengan menggunakan kriteria indeks kesukaran yang dapat dilihat seperti pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

Besarnya P Interpretasi 

Kurang dari 0,30 Sangat Sukar 

0,30 - 0,70 Cukup (Sedang) 

Lebih dari 0,70  Mudah 

Sumber : Sudijono (2008:372) 

3.7.4. Daya Pembeda 

Sebelum menghitung daya pembeda, terlebih dahulu data diurutkan dari siswa 

yang memperoleh nilai tertinggi sampai siswa yang memperoleh nilai terendah. 

Kemudian diambil 27% siswa yang memperoleh nilai tertinggi (disebut kelompok 

atas) dan 27% siswa yang memperoleh nilai terendah (disebut kelompok bawah). 

Sudijono mengungkapkan bahwa menghitung daya pembeda ditentukan dengan 

rumus sebagai berikut:  

D = PA - PB ; dimana  PA= BA  dan  PB =  BB 

                 JA   JB 

     

Keterangan: 

D : indeks diskriminasi satu butir soal 

PA : proporsi kelompok atas yang dapat menjawab dengan benar butir soal   

        yang diolah 

PB : proporsi kelompok bawah yang dapat menjawab dengan benar butir  soal 

        yang diolah 

BA : banyaknya kelompok atas yang dapat menjawab dengan benar butir soal 

        yang diolah 

BB : banyaknya kelompok bawah yang dapat menjawab dengan benar butir     

        Soal yang diolah 
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JA : jumlah kelompok atas 

JB : jumlah kelompok bawah 

(Sudijono, 2008:389) 

 

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klasifikasi yang 

tertera pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.6 Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

Nilai Interpretasi 

Kurang dari 0,20 Buruk 

0,21 - 0,40 Sedang 

0,41 - 0,70 Baik  

0,71- 1,00 Sangat Baik 

Bertanda negatif Buruk sekali 

Sumber : Sudijono (2008:389) 

 

3.8. Teknik Analisis Data 

Tes ini dilakukan sebagai bentuk penilaian/evaluasi dalam proses pelaksanaan 

setelah menggunakan wayang beber maka diperlukan suatu analisis data untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Penentuan kategori hasil belajar kognitif siswa 

menggunakan ketentuan dari Dinas Pendidikan Bandar Lampung (Kategori 

penilaian kognitif, 2013:2) yaitu 80-100 (Memuaskan), 70-79 (Baik), 60-69 

(Cukup), 45-59 (Kurang cukup) maka jumlah siswa dipersentasekan guna melihat 

kesimpulan hasil belajar kognitif setelah pembelajaran, seperti pada tabel dibawah 

ini : 

    Tabel 3.7 Rekapitulasi Persentase Hasil Belajar Kognitif Siswa 

NO. KATEGORI JUMLAH SISWA 

1. 80-100 (Memuaskan)  
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2. 70-79 (Baik)  

3. 60-69 (Cukup)  

4. 45-59 (Kurang cukup)  

    Sumber: Dinas Pendidikan Bandar Lampung (2013:2) 

Rekapitulasi persentase kemampuan kognitif tiap jenjangnya ditabulasikan ke 

dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 3.8 Rekapitulasi persentase kemampuan kognitif tiap jenjangnya 

NO. Indikator Kognitif Pencapaian Maksimum Persentase 

1. Pengetahuan (C1)    

2. Pemahaman (C2)    

3. Penerapan (C3)    

4. Analisis (C4)    

5. Sintesis (C5)    

6. Analisis (C6)    

   Sumber: Sudijono, (2007:43) 
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