
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN  

 

3.1 Jenis Penelitian dan Metode Penelitian yang digunakan 

Metodologi penelitian adalah suatu alat dan cara yang sistematis yang dimiliki dan 

ditempuh oleh seorang peneliti dalam usaha mengadakan penelitian agar tercapainya 

tujuan yang diantaranya adalah menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran 

suatu pengetahuan. Untuk memecahkan suatu masalah dan mendapatkan data yang tepat, 

maka diperlukan metode yang dapat menunjang penyelesaian suatu masalah. 

Pemilihan metode yang tepat dapat memudahkan suatu penelitian. Penulis akan meneliti 

keefektifan media pembelajaran berbasis audio visual. Dalam hal ini tidak terdapat kelas 

pembanding, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode eksperimen 

dengan menggunakan teknik eksperimen semu (quasi eksperimen). 

 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini diarahkan  sebagai pijakan dalam peningkatan hasil belajar mahasiswa, 

yakni menitik beratkan pada sejauh mana implementasi  penggunaan media pembelajaran 

berbasis audio visual pada mata kuliah Sejarah Indonesia Abad 16-19 
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dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk bagian dari metode penelitian quasi 

ekperimental  yang merupakan pengembangan dari metode true eksperimental. Yang 

dimaksud penelitian ekperimental yaitu penelitian yang dilakukan dengan memberikan  

perlakuan (treatment) tertentu terhadap subjek penelitian bersangkutan dengan 

menggunakan desain eksperiment Pretest-Posttest Control Group Design. Kelompok 

eksperimen diberikan perlakuan penggunaan media pembelajaran berbasis audio visual 

dan pada kelompok kontrol diberikan perlakuan konvensional yang diberlakukan di 

program studi (media ceramah) oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa 

semester dua/genap program studi pendidikan sejarah. 

Tabel 3.1 Rencana Desain Penelitian Secara Umum 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

KE O1 X1 O3 

KK O2 X2 O4 

 

Keterangan: 

KE : Kelas eksperimen 

KK : Kelas konrrol 

O1 : Kemampuan kelas  eksperimen sebelum diberi perlakuan 

O2 : Kemampuan kelas eksperimen setelah diberi perlakuan 

O3 : Kemampuan  kelas kontrol sebelum diberi perlakuan 

O4 : Kemampuan kelas kontrol setelah diberi perlakuan 

X1 : Perlakuan dengan menggunakan media pembelajaran (video) 

X2 : Perlakuan dengan menggunakan media pembelajaran konvensional. 

 

 

Sebelum diberi perlakuan kedua kelompok  kelas diberikan pretest terlebih dahulu, 

kemudian dilanjutkan dengan memberikan perlakuan pada masing-masing  kelas. Setelah 
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diberikan perlakuan pada masing-masing kelas, selanjutnya dilakukan posttest  untuk 

mendapat nilai belajar akhir yang kemudian akan dapat memperlihatkan efektifitas media 

pembelajaran berbasis audio visual dan konvensional  dalam meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Pembahasan definisi operasional akan dibahas dengan sub-sub pokok bahasan definisi 

operasional implementasi, pembelajaran berbasis audio visual, dan pembelajaran 

konvensional. Pembahasan ini akan diawali dengan menyajikan definisi operasional 

implementasi pembelajaran. 

 

3.3.1 Implementasi Pembelajaran 

Implementasi media pembelajaran berbasis audio visual hal-hal yang dilakukan adalah: 1) 

pemberian motivasi, 2) langkah-langkah penyajian bahan ajar, 3) penggunaan media 

pembelajaran, 4) teknik mengelola kelas yang interaktif. 

 

3.3.2 Pembelajaran Berbasis Audio Visual 

Pembelajaran berbasis audio visual, dalam penelitian ini dosen dalam pembelajaran 

Sejarah Indonesia Abad 16-19 ini dimulai dengan teknik, yaitu mahasiswa disuruh melihat 

tayangan video karena dengan melihat tayangan video diharapkan mahasiswa lebih mudah 

dalam menerima materi perkuliahan. Langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. 
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Adapun menurut Syaiful dan Aswan (2002: 154) langkah-langkah penggunaan media 

audio visual adalah: 

1. Merumuskan tujuan pengajaran dengan memanfaatkan media audio visual sebagai 

media pembelajaran. Dimaksudkan bahwa penggunaan media audio visual ditulis 

dalam tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa. 

2. Persiapan dosen, pada fase ini doen memilih dan menetapkan media yang akan dipakai 

guna mencapai tujuan. Media yang dipilih harus patut diperhatikan dan sesuai materi 

atau konsep mata kuliah yang akan disampaikan. 

3. Persiapan kelas, pada fase ini mahasiswa atau kelas harus mempunyai persiapan 

sebelum mereka menerima pelajaran dengan menggunakan media ini. Persiapan 

tersebut meliputi kondisi fisik dan psikis mahasiswa serta segala sesuatu yang akan 

dibutuhkan oleh mahasiswa misalnya alat-alat tulis. 

4. Langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. Penyajian bahan pelajaran 

dengan memanfaatkan media pengajaran akan berjalan lancar apalagi dosen telah 

memiliki keahlian dalam menggunakan media pembelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai tanpa da hambatan dari dosen. 

5. Langkah kegiatan belajar mahasiswa, pada fase ini mahasiswa belajar  dengan 

memanfaatkan media pengajaran yang ada. Sebagai contoh mahasiswa mempraktekan 

mengenai isi dari media sesuai denagn kegiatan pengajarana atau mahasiswa dilatih 

cara mengerjakan soal latihan dengan media yang ada dengan bimbingan dosen. 

6. Langkah evaluasi pengajaran, pada langkah ini mahasiswa dievaluasi oleh dosen 

mengenai sejauh mana tujuan pengajaran yang dicapai, sekaligus dapat dinilai sejauh 

mana pengaruh media sebagai alat bantu dapat menunjang keberhasilan proses belajar 

mahasiswa. 

 

Berdasarkan pendapat Syaiful dan Aswan (2002: 154) di atas maka langkah-langkah 

skenario pembelajaran disusun sebagai berikut. 

 

Kegiatan dosen 

1. Dosen menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran 

tersebut dan memotivasi mahasiswa belajar. 

2. Dosen mempersiapkan media apa yang cocok dan digunakan dalam menyampaikan 

materi perkuliahan Sejarah Indonesia abad 16-19, media yang akan digunakan adalah 

media audio visual (video). 
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3. Dosen menyajikan materi perkuliahan dengan menggunakan media audio visual 

(video) dengan mengajak mahasiswa untuk melihat dan mendengarkan tayangan video 

yang akan diputar oleh dosen dan mengajak mahasiswa ikut aktif dalam perkuliahan. 

4. Dosen mengajak mahasiswa aktif bertanya jawab seputar materi perkuliahan yang 

sudah dilihat oleh mahasiswa dalam tayangan video. 

5. Dosen memberikan penghargaan dengan memberikan point nilai kepada mahasiswa 

yang aktif dalam tanya jawab tentang materi perkuliahan. 

6. Dosen bersama-sama dengan mahasiswa membuat kesimpulan terhadap materi 

perkuliahan yang sudah dipelajari. 

7. Dosen mengevaluasi hasil belajar mahasiswa setelah menggunakan media audio visual 

(video) untuk melihat sejauh mana keberhasilan proses belajar menggunakan media 

tersebut. 

 

Kegiatan Mahasiswa 

1. Mengembangkan minat/rasa ingin tahu terhadap topik bahasan yang akan dipelajari. 

2. Memperhatikan dan merespon terhadap pertanyaan dosen. 

3. Melihat tayangan video tentang materi perkuliahan Sejarah Indonesia Abad 16-19. 

4. Bertanya materi secara lebih terinci yang belum dipahami 

5. Mahasiswa yang telah ikut aktif dalam menjawab pertanyaan dari dosen seputar materi 

perkuliahan yang telah ditayangkan lewat media audio visual (video). 

6. Mahasiswa bersama dosen membuat kesimpulan hasil kegiatan pembelajaran. 

7. Setiap mahasiswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh dosen dengan 

sungguh-sungguh 
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3.3.3 Pembelajar Konvensional 

Metode yang sering dipakai dalam pembelajaran konvensional antara lain adalah 

ekspositori. Metode ekspositori sama seperti metode ceramah dalam hal terpusatnya 

kegiatan pada dosen sebagai pemberi informasi (bahan pelajaran). Tetapi pada metode 

ekspositori dominasi dosen sudah banyak berkurang, karena tidak terus menerus berbicara. 

Ia berbicara pada awal pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal disertai tanya 

jawab. Mahasiswa tidak hanya mendengar dan membuat catatan. Dosen bersama 

mahasiswa bertanya jawab seputar materi perkuliahan dan mahasiswa bertanya kalau 

belum mengerti. Dosen dapat memeriksa pekerjaan mahasiswa secara individual, 

menjelaskan lagi kepada mahasiswa secara individual atau klasikal. Mahaiswa 

mengerjakan pertanyaan sendiri atau dapat bertanya pada temannya atau disuruh dosen 

menjawab soal yang diberikan.  Walaupun dalam hal terpusatnya kegiatan pembelajaran 

masih kepada dosen  tetapi dominasi dosen sudah banyak berkurang. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atributif  atau sifat atau nilai, dari orang, objek atau 

kegiatan  yang mempunyai variasi tertentu  yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian  ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 61). 

 

Adapun variabel penelitian  ada dua variabel bebas tentang media pembelajaran berbasis 

audio visual dan konvensional, serta variabel terikat yaitu hasil belajar. Variabel dapat 

didefinisikan sebagai berikut: (1) media pembelajaran video; (2) media pembelajaran 
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konvensional; (3) hasil belajar mahasiswa, bertujuan  untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan yang dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Dimana tingkat keberhasilan mahasiswa selalu ditandai dengan skor, angka, kata atau 

huruf. Apabila tujuan utama kegiatan evaluasi hasil belajar ini sudah terealisasi, maka 

hasilnya dapat difungsikan dan ditujukan untuk diagnosis dan pengembangan. 

 

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung. Waktu penelitian ini dilaksanakan bulan Maret 2014 

sampai Juni 2014. 

 

3.6 Populasi  Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester dua/genap program studi 

pendidikan sejarah tahun pelajaran 2014-2015 yang berjumlah sebanyak 87 mahasiswa 

yang dibagi menjadi dua kelas yaitu kelas ganjil (A)  dan kelas genap (B). Kelas ganjil 

sebagai kelas kontrol dan gelas genap sebagai kelas eksperimen. 

 

3.7  Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Menurut Arikunto (2002: 112), apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah 

subjeknya besar dapat diambil antara 10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih. 
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Langkah-langkah penentuan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Dilakukan dengan purposive sampling yaitu penentuan sampel dari anggota populasi 

dengan perimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:124). Pertimbangan tertentu dilakukan 

dalam memilih dua kelas dengan melihat tes awal pretest  mata kuliah sejarah 

Indonesia abad 16-19 pada semester dua/genap  tahun pelajaran 2014-2015. 

2. Berdasarkan sampel kelas ganjil (A) dan kelas genap (B) dipilih secara random untuk 

menentukan mana kelas yang mendapat perlakuan. Pembelajaran menggunakan media 

audio visual yaitu pada kelas genap dan pembelajaran menggunakan media 

konvensional pada kelas ganjil. 

 

Pada penelitian eksperimen  murni kelompok subjek penelitian  ditentukan secara acak, 

sehingga akan diperoleh  kesetaraan kelompok yang berada dalam batas-batas fluktuasi 

acak. Namun, dalam dunia pendidikan khususnya dalam  pembelajaran pelaksanaan 

penelitian tidak selalu  memungkinkan untuk melakukan seleksi subjek secara acak, 

karena subjek secara alami  telah terbentuk  dalam satu kelompok utuh  (naturally  formed  

intact group) seperti kelompok  mahasiswa  dalam satu kelas. Kelompok-kelompok ini 

juga  sering kali jumlahnya sangat terbatas. Dalam keadaan seperti ini kaidah-kaidah 

dalam penelitian eksperimen murni tidak dapat dipenuhi secara utuh, karena pengendalian 

variabel yang terikat subjek penelitian  tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sehingga 

penelitian harus menggunakan  intact group. Penelitian seperti ini disebut sebagai 

penelitian kuasi eksperimen  (eksperimen semu). Jadi  peneliti quasi eksperimen  

menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar (intact group) untuk diberi 

perlakuan (treatment) suatu produk atau instrumen peneliti (Tim Puslitjaknov, 2008:12). 
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Rancangan penelitian pretest-postest Control Group Design digambarkan sebagai berikut: 

(1) Memberi unit percobaan atas dua kelompok. Kelompok satu yang menggunakan media 

video sebagai kelompok eksperimen dan kelompok dua menggunakan media konvensional  

sebagai kelompok kontrol; (2) Memberikan tes awal untuk kedua kelompok dan hitung 

mean prestasi untuk masing-masing kelompok; (3) Memberikan perlakuan (treatmen)  

dengan menggunakan media pembelajaran  video pada kelompok eksperimen dan media  

pembelajaran konvensional pada kelompok kontrol;  (4) Memberikan tes akhir untuk 

kedua kelompok  dan hitung mean prestasi masing-masing kelompok; (5) Menghitung 

selisih nilai rata-rata tes awal  dan tes akhir (peningkatan hasil belajar) kedua kelompok 

kemudian membandingkan dengan statistik. 

 

3.8 Instrumentasi 

3.8.1 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012: 148) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan 

untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Arikunto (2010:192) 

menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah hasilnya leih baik, lebih 

cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Berdasarkan uraian diatas 

dapat disimpulkan  bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur dan mengumpulkan data dalam penelitian  sehingga lebih mudah diolah.  

Langkah-langkah membuat instrumen: 

1. Menentukan variabel 

Meentukan sebuah obyek dalam penelitian yang memiliki ciri khusus serta memungkinkan 
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untuk diobservasi dan diukur. 

2. Membuat definisi operasional variabel 

Menjelaskan definisi dari kata-kata kunci yang terdapat dalam judul penelitian agar 

diperoleh kesamaam pengertian dan komunikasi ilmiah tanpa menimbulkan bias dan salah 

pengertian. 

3. Menyusun kisi-kisi instrumen penelitian 

Kisi-kisi instrumen diambil dari silabus mahasiswa semester genap program studi 

pendidikan sejarah pada mata kuliah Sejarah Indonesia Abad 16-19 dengan menggunakan 

media video masuknya islam di Indonesia khususnya di Jawa dan Sumatera.  Kisi-kisi tes 

dibuat dalam bentuk kolom sesuai metode garpu supaya runut, dipaparkan dalam hal yang 

luas  pengertianya ke hal yang sempit maknanya. Kisi-kisi instrumen soal tes terdapat 

pada lampiran. 

4. Menyusun instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes  pilihan ganda. Soal tes 

berdasarkan komponen yang ada di dalam indikator pencapaian yang terdapat pada silabus 

semester dua/ genap mata kuliah Sejarah Indonesia Abad 16-19 mengenai masuknya islam 

di Indonesia khususnya di Jawa dan Sumatera. Macam tes dibuat dari yang mudah ke yang 

sulit dapat menerapkan pemahaman yang runut. Tipe soal tes meliputi klasifikasi  

pemahaman, hafalan, dan penerapan. 

1) Tes awal (Pretest). Pada penelitian ini dilakukan tes awal (pretest ). Pretest dilakukan 

untuk mengukur kemampuan awal subjek penelitian sebelum diberlakukan perlakuan. 

Tes diberikan untuk kedua kelas sampel harus sama. Soal tes yang diberikan 

merupakan instrumen penelitian yang disusun oleh peneliti yang sesuai proses uji coba 
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instrumen dengan analis uji  validitas, reabilitas,  daya pembeda dan tingkat kesukaran 

soal.  

2) Tes akhir (Posttes). Tes akhir (postest) dilakukan setelah perlakuan terhadap subjek 

diberiakn. Tes akhir dilakukan pada kedua kelas sampel. Ini untuk melihat perbedaan 

hasil tes yang terjadi antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dimana yang satu 

diberi perlakuan dan yang lainnya tidak. Soal tes yang diberikan pada  setara dengan 

soal pretest.  

5. Mengujicobakan instrumen 

Uji coba dilakukan dua kali, tes pertama adalah tes awal (pretest) yang digunakan untuk 

mengetahui awal mahasiswa dan tes yang  kedua adalah tes akhir (posttest) yang 

digunakan untuk mengetahui perbedaan hasil setelah mendapat perlakuan (treatment) dari 

masing-masing kelompok  yang berupa nilai hasil tes. Soal pretest dan posttest  adalah 

setara, sehingga uji coba cukup dilakukan sekali untuk mengukur validitas dan reliabilitas 

instrumen tes. 

 

3.8.2 Uji Coba Instrumen 

1. Validitas 

Menurut Arikunto (2010:211), validitas adalah tingkat kevalidan suatu instrumen. 

Instrumen yang valid adalah instrumen yang ampu mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi.  Sebaliknya, instrumen 

yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 
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Mengingat pentingnya masalah validitas, para ahli telah banyak berupaya untuk mengkaji 

masalah validitas serta membagi validitas ke dalam beberapa jenis. Menurut Sugiyono 

(2012:177) ada beberapa jenis validitas yaitu: 

1) Validitas  konstruk (construct  validity). Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep, 

validitas konstruk adalah validitas  yang berkaitan dengan kesanggupan alat ukur 

dalam mengukur penelitian suatu konsep yang diukurnya. 

2) Validitas isi (content validitiy) . Validitas isi berkaitan dengan kemampuan suatu 

instrumen mengukur isi (konsep) yang harus diukur. Ini berarti bahwa suatu alat ukur 

mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya tes 

mata kuliah Sejarah Indonesia Abad 16-19 harus mampu mengungkapkan isi mata 

kuliah tersebut demikian juga untuk hal-hal lainnya. 

3) Validitas eksternal. Validitas eksternal adalah validitas suatu isi isntrumen dengan 

membandingkan anatara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris 

yang terjadi di lapangan dengan isntrumen pengukur lainnya yang sudah valid dan 

reliabel dengan cara mengkorelasikannya, bila korelasinya signifikan maka instrumen 

tersebut mempunyai validitas eksternal. 

 

Pada penelitian ini  validitas  yang digunakan adalah validitas isi. Validitas isi (content 

validitiy)  digunakan dengan menanyakan pendapat ahli  (judgment expert)  tentang kisi-

kisi dan instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian  adalah soal pilihan ganda. Soal 

tes disusun berdasarkan komponen yang ada dalam indikator  yang terdapat dalam silabus 

mahasiswa semester dua/genap mata kuliah Sejarah Indonesia Abad 16-19  mengenai 

masuknya islam di Indonesia.  
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Selanjutnya, instrumen tes divalidasi kepada ahlinya guna mengetahui butir-butir tes  

tersebut sudah layak untuk mengukur hasil belajar efektivitas media pembelajaran berbasis 

audio visual  pada mata kuliah Sejarah Indonesia Abad 16-19. Validator tersebut yakni 

Drs. Maskun, M.H. dan Cery Saputra, S.Pd, M.Pd. selaku dosen di program studi 

pendidikan sejarah beliau adalah tim pengampu mata kuliah tersebut yang ahli  dalam 

bidang pengukuran  dengan format penilaian  yang sudah tersedia. Pakar inilah  yang akan 

menentukan layak atau tidaknya instrumen tes untuk  disebarkan ke subjek survey. 

Instrumen tersebut dinyatakan valid setelah dianalisis oleh pakar dan  dinyatakan  untuk 

bisa dijadikan  sebagai instrumen  penelitian untuk diuji dilapangan sebelum disebarkan ke 

subjek penelitian.  

 

Setelah divalidasi,  selanjutnya dilakukan perbaikan atau  revisi  untuk butir-butir soal 

yang  belum layak. Para ahli  akan memberikan keputusan: instrumen  dapat digunakan 

tanpa perbaikan, ada perbaikan mungkin  dirombak total. Jadi validnya instrumen 

ditentukan  oleh pendapat ahli (judgement experiment). Setelah instrumen dinyatakan 

valid oleh ahli kemudian diuji coba atau aplikasikan dan hasilnya dianalisis (Sugiyono, 

2012: 177). 

 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapat data (mengukur ) 

itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan  untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Sugiyono, 2012 : 173). Lembar validasi  untuk tes berdasarkan teori  

dapat dilihat pada lampiran. 
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2. Reliabilitas  

Uji reliabilitas dilakukan untuk memperoleh gambaran keajegan suatu instrumen 

penelitian yang akan digunakan sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas  berhubungan 

dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan  mempunyai taraf kepercayaan 

yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Seandainya terjadi 

perubahan hasil, perubahan itu dapat  dikatakan tidak berarti (Arikunto, 2012:213). 

Reliabilitas  instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan menghitung koefisien  

Cronbach berdasarkan  data kelas ujicoba. 

 

3.9 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah implementasi media pembelajaran pada 

mata kuliah Sejarah Indonesia abad 16-19. Variabel  bebas (X) pembelajaran dengan 

menggunakan audio visual (X1) dan pembelajaran konvensional (X2) tidak diukur dalam 

penelitian ini karena pembelajaran adalah perlakuan yang akan diberikan pada kelompok 

sampel berdasarkan variabel bebas (X) atribut yaitu kemampuan awal. 

 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tes.  Tes digunakan 

untuk mengukur hasil belajar yang dilihat pada skor kemampuan mahasiswa pada mata 

kuliah setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan media audio visual dan 

pembelajaran konvensional. 

 

Instrumen tes adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data, berupa suatu daftar 

pertanyaa butir-butir soal. Tes yang digunakan untuk mengumpulkan. data adalah tes 
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objektif yang disusun oleh peneliti berdasarkan rancangan pembelajaran dan kisi-kisi tes. 

Tes digunakan untuk mengetahui skor kemampuan mahasiswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan media audio visual dan media konvensional. Tes 

dalam penelitian ini terdiri dari 25  pertanyaan dan 5 pilihan jawaban. Jika benar mendapat 

skor 1 dan jika jawaban salah mendapat skor 0. Sehingga skor maksimal seorang 

responden 25  dan skor minimal 0. Tes diberlakukan pada sampel dua kali, sebelum 

perlakuan pretest  dan sesuadah perlakuan posttest. 

 

3.10 Teknik Analisis Data 

Instrumen tes yang baik dan benar dapat diperoleh dengan cara menguji coba dan 

menganalisis instrumen tersebut sebelum dipakai dalam pengambilan data. Adapun hal-hal 

yang dianalisis dari hasil uji coba instrumen sebagai berikut: 

 

3.10.1 Validitas Instrumen 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur  

(Arikunto, 2009:65). Untuk instrumen tes, validitas  yang  digunakan adalah validitas isi, 

Validita isi instrumen mencakup keseluruhan situasi yang ingin diukur. Validitas isi  

instrumen tes  dapat diketahui  dari kesesuaian instrumen tes  tersebut dengan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Instrumen tes dibuat kemudian dikonsultasikan 

dengan validator ahli yang berkompeten di bidang yang bersangkutan  untuk memperoleh 

bukti  validitas isi. Setelah dikoreksi oleh validator instrumen tersebut direvisi kemudian 

di uji cobakan pada kelas di luar sampel  yang sudah pernah menerima pembelajaran  yang 
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akan diujikan uji coba ini dilakukan pada anak semester empat program studi pendidikan 

sejarah.  

 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui validitas item adalah rumus Korelasi Pearson 

Product Moment sebagai berikut: 

 

   

  





})(}{)({
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YXXYn
rxy  

 

Keterangan : 

rxy  =   koefisien korelasi 

X =   skor item tes 

Y =   jumlah skor item 

N =   banyaknya peserta tes 

 

Untuk mengetahui kevalidan butir soal maka harga rhitung dibandingkan rtabel sesuai dengan 

jumlah responden. Jika r hitung > rtabel  maka butir soal tersebut dinyatakan valid. 

 

Tabel 3.2   Validitas Butir Soal 

 

 rhitung rtabel Keterangan 

Soal 1 0.510  Valid 

Soal 2 0.733 0.413 Valid 

Soal 3 0.733  Valid 

Soal 4 0.510  Valid 

Soal 5 0.572  Valid 

Soal 6 0.491  Valid 

Soal 7 0.611  Valid 

Soal 8 0.528  Valid 

Soal 9 0.349  Tidak valid 

Soal 10 0.400  Tidak valid 

 

 



 

 

                                                                       155  

Tabel 3.2 (Lanjutan) 

   

 rhitung rtabel Keterangan 

Soal 11 0.467  Valid 

Soal 12 0.663  Valid 

Soal 13 0.435  Valid 

Soal 14 0.441  Valid 

Soal 15 0.773  Valid 

Soal 16 0.356  Tidak valid 

Soal 17 0.422  Valid 

Soal 18 

Soal 19 

Soal 20 

Soal 21 

Soal 22 

Soal 23 

Soal 24 

Soal 25 

0.645 

0.205  

0.544  

0.472     

0.436  

0.380  

0.773 

0.162 

 Valid 

Tidak valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak valid 

Valid 

Tidak valid 

 

Menentukan valid atau tidaknya butir soal adalah membandingkan hasil rhitung dengan 

rtabel dengan  Product Moment. Dengan jumlah responden  24 menurut rtabel  N-1= 23 

dan taraf signifikasi = 5% maka rtabel  = 0,413. Berdasarkan hasil  dari rhitung tiap butir soal 

jika dibandingkan  dengan rtabel ,maka butir soal yang tidak valid adalah rhitung  <  rtabel, 

yaitu pada butir soal ke-9, 10, 16, 19, 23 dan 25. 

 

3.10.2 Reliabilitas Instrumen 

Suatu tes dapat dinyatakan mempunyai taraf kepercayaan (reabilitiy)  yang tinggi jika tes 

tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Teknis analisis data untuk pengujian 

reliabilitas menggunakan rumus Kuder-Richardason (K-R 20) yaitu sebagai analisis  yaitu 

sebagai berikut  ( Arikunto, 2009:101). 
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Keterangan: 

r11 =  reliabilitas tes secara keseluruhan 

P =  proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q =  proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q=1-p) 

 pq  =  jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n =  banyaknya item  

S =  estándar deviasi dan tes (estándar deviasi adalah akar varians) 

 

Aplha-Cornbach merupakan salah satu koefisien reliabilitas yang paling sering digunakan. 

Skala pengukuran yang reliabel adalah yang memiliki nilai  Aplha-Cornbach  minimal  

0,70 dimana tingkat reliabilitas dengan metode  Aplha-Cornbach  diukur berdasarkan 

skala alpha 0 sampai dengan 1.  Apabila skala tersebut dikelompokan ke dalam lima kelas 

yang sama, maka pada (Triton P.B, 2006:248) ukuran kemantapan alpha dapat 

diinterpretasi seperti tabel berikut: 

 

Tabel 3.3   Tingkat Reliabilitas 

Alpha Tingkat Reliabilitas 

0,00 ≤  r11 ≤ 0,20 Sangat rendah 

0,20 ≤ r11  ≤ 0,40 Rendah 

0,40 ≤  r11 ≤ 0,60 Cukup 

0,60 ≤ r11  ≤ 0,80 Tinggi 

0,80 ≤ r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 
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Tabel 3.4  Reliability Statistic 

 
 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items 

 
 

N of Items 

 
.879 

 
.880 

 
25 

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS, diketahui bahwa soal yang 

dipergunakan untuk tes pertama dan tes kedua semua reliabel, yaitu nilai Cronbach > 

0.879. 

 

3.10.3 Tingkat Kesukaran 

Perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran 

soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang (proporsional), maka dapat 

dikatakan bahwa soal tersebut baik suatu soal tes hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak 

terlalu mudah. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kesukaran (Arikunto, 

2009: 208). 

JS

B
P   

Keterangan: 

P =  indeks tingkat kesukaran 

B =  jumlah mahasiswa yang menjawab benar 

JS = jumlah seluruh peserta tes  

 

Tabel  3.5  Klasifikasi tingkat kesukaran 

Nilai Indeks Kesukaran Tingkat Kesukaran 

0,00 < =P < = 0,30 Sukar 

0,31 < = P < = 0,70 Sedang 

0,71 < = P < = 1,00 Mudah 
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Tabel 3.6 Indeks Kesukaran Butir Soal 

 

Butir Soal Indeks Kesukaran Keterangan 

Soal 1 0.88 Mudah 

Soal 2 0.29 Sukar 

Soal 3 0.29 Sukar 

Soal 4 0.88 Mudah 

Soal 5 0.58 Sedang  

Soal 6 0.63 Sedang  

Soal 7 0.75 Mudah 

Soal 8 0.75 Mudah 

Soal 9 0.67 Sedang 

Soal 10 0.42 Sedang 

Soal 11 0.46 Sedang 

Soal 12 0.38 Sedang 

Soal 13 0.83 Mudah 

Soal 14 0.67 Sedang  

Soal 15 0.29 Sukar 

Soal 16 0.63 Sedang  

Soal 17 0.29 Sukar 

Soal 18 0.58 Sedang 

Soal 19 

Soal 20 

Soal 21 

Soal 22 

0.46 

0.33 

0.67 

0.54 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Soal 23 0.67 Sedang 

Soal 24 0.29 Sukar 

Soal 25 0.83 Sedang 

 

Tabel di atas `menandatakan perhitungan  dari rumus (3) dan menghasilkan informasi 

beberapa jumlah soal yang tergolong mudah 6 soal, soal  yang tergolong  sedang 14 soal 

dan tergolong  sukar ada 5 soal. 
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3.10.4 Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah soal kemampuan suatu bentuk soal untuk membedakan antara 

mahasiswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan mahasiswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah). Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

 

PBPA
JB

BB

JA

BA
D   

 

Keterangan: 

D  =  Daya pembeda 

J =  Banyaknya mahasiswa 

JA =  Banyaknya mahasiswa pada kelompok atas 

JB =  anyaknya mahasiswa pada kelompok bawah 

BA =  Banyaknya mahasiswa kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

BB =  Banyaknya mahasiswa kelompok bawah  yang menjawab soal dengan benar 

 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2009: 218), hasil perhitungan dikonsultasikan atau 

disesuaikan dengan daya pembeda: 

 

Tabel 3.7  Klasifikasi Daya Pembeda 

Nilai Tingkat Daya Pembeda 

0,00 ≤ D ≤ 0,20 Jelek (poor) 

0,21 ≤ D ≤ 0,40 Cukup (satisfactory) 

0,41 ≤ D ≤ 0,70 Baik (good) 

0,71 ≤ D ≤ 1,00 Sangat baik (excellent) 

Negative Sebaiknya dibuang saja 
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Tabel 3.8  Daya Pembeda 

Butir Soal Daya Beda Keterangan 

Soal 1 0.25 Cukup Baik 

Soal 2 0.58 Baik 

Soal 3 0.58 Baik 

Soal 4 0.25 Cukup Baik 

Soal 5 0.50 Cukup Baik 

Soal 6 0.42 Baik 

Soal 7 0.50 Baik 

Soal 8 0.50 Baik 

Soal 9 0.33 Cukup Baik 

Soal 10 0.33 Cukup Baik 

Soal 11 0.42 Baik 

Soal 12 0.58 Baik 

Soal 13 0.33 Cukup Baik 

Soal 14 0.33 Cukup Baik 

Soal 15 0.58 Baik 

Soal 17 

Soal 18 

Soal 19 

Soal 20 

Soal 21 

Soal 23 

0.42 

0.67 

0.25 

0.50 

0.33 

0.33 

Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Cukup Baik 

Soal 24 0.58 Baik 

Soal 25 0.17 Tidak Baik 

 

beda pada butir soal tes sudah memenuhi kriteria baik dan cukup baik  dimana mengacu  

pada tabel 3.8  sehingga soal tes layak digunakan. 

 

3.10.5 Teknik Pengolahan Data 

 Memberikan makna terhadap data yang telah terkumpul, maka dilakukan analisis dan 

interpretasi.  Proses analisis itu sendiri dimulai dengan pengolahan data, dimulai  dari data 
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kasar hingga menjadi data lebih halus dan lebih bermakna atau bisa disebut dengan 

informasi. 

 

Data yang diperoleh dikelompokan menjadi dua buah kelompok data yakni, data kualitatif 

dan data kuantitatif, yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat diperoleh dari 

hasil observasi. Proses pelaksanaan dan kuesioner survey, dipisahkan menurut kategori  

untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan data bersifat kualitatif  yang diperoleh dari 

hasil validasi serta hasil perlakuan, diproses dengan menggunakan statistik deskriptif  serta 

visualisasi  seperti tabel, dan grafik. 

 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan metode 

kuantitatif deskriptif. Dimana dalam pengolahan data secara kuantitatif ini mengolah hasil 

pretest dan posttest. Adapun langkah-langkah pengolahan  datanya sebagai berikut: 

 

3.10.6 Pemberian Skor 

Skor untuk soal pilihan ganda ditentukan berdasarkan metode Right Only yaitu jawaban 

benar diberi skor satu dan jawaban salah atau butir soal yang tidak dijawab diberi skor nol. 

Skor setiap mahasiswa ditentukan dengan menghitung jumlah jawaban yang benar. 

Pemberian skor dihitung dengan menggunakan rumus; 

 

malxSkorMaksi
Jumlahsoal

R
S


  

Keterangan: 
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S   =  Skor Mahasiswa 

R   =  Jawaban mahasiswa yang benar 

 

 

 

 

3.10.7   Pengolahan Data Hasil Skor Pretest dan Posttest 
 

 

Pengolahan data skor hasil pretest dan posttest dianilisis dengan langkah sebagai berikut: 

a. Menghitung rata-rata kelompok, minimum maksimum, standar deviasi dan varians 

dengan menggunakan program SPSS 

b. Melakukan uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari 

masing-masing kelompok sampel berdistribusi normal atau tidak. Pengujian 

normalitas sebaran data dilakukan dengan cara membandingkan nilai Kolmogorov-

Smirnov dan Propabilitas dengan nilai signifikasinya adalah 0,5.   

      Dengan dasar pengambilan keputusan bahwa: 

       P dari koefisien K-S >  (0.05) maka data berdistribusi normal  

      P dari koefisien K-S <    (0.05) maka  data tidak berdistribusi normal  

       Perhitungan dalam pengujian normalitas sebaran data ini menggunakan  

       program   SPSS. 

c. Melakukan uji kesamaan dua rata-rata. Uji kesamaan dilakukan untuk mengetahui 

apakah terdapat kesamaan antara rata-rata nilai pretest peroehan kelas kontrol dan 

kelas eksperimen sebelum dilakukan pembelajaran. Uji ini dilakukan jika data 

berdistribusi normal homogen, maka uji T dengan bantuan program SPSS dengan taraf 

signifikan 5%. 
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1) Jika data berdistribusi normal homogen, maka digunakan uji t dengan statistik 

Independent Sampel T-Test menggunakan equal variances assumed . 

2) Jika data berdistribusi normal dan tidak homogen maka,  digunakan uji t dengan 

statistik Independent Sampel T-Test menggunakan equal variances not assumed. 

3) Jika data berdistribusi normal adalah salah satu dari kedua data tersebut tidak 

berdistribusi normal dan tidak homogen, maka digunakan uji statistik non- parametrik  

Mann-Whitney. 

d. Pengujian hipotesis dan hasilnya akan digunakan sebagai acuan penarikan kesimpulan. 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Efektifitas penggunaan media 

pembelajaran berbasis audio visual  lebih tinggi  dari pada penggunaan media 

konvensional dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa semester dua/genap  program 

studi pendidikan sejarah pada mata kuliah Sejarah Indonesia Abad 16-19. 

 

Kriteria Uji 

Independent  Sampel T-Test 

Jika thitung ≤  ttabel, maka Ho diterima 

Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak 

Berdasarkan signifikansi: 

Jika signifikansi (P) < 0.05, maka Ho ditolak 

Jika signifikansi (P) > 0.05, maka Ho diterima 

Sesuai dengan kriteria pengujian, jika thitung ≤ ttabel dan P > 0.05 maka Ho diterima. Namun 

jika thitung  > ttabel  dan P < 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti efektivitas 

pembelajaran sejarah indonesia abad 16-19  dengan menggunakan media pembelajaran 
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berbasis multimedia (video) lebih tinggi  dari pada menggunakan media pembelajaran 

konvensional. Penentuan efektivitas media pembelajaran berbasis audio visual terhadap 

hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan uji t dengan interval kepercayaan 95% α =  ( 1 – 

0,95) = 0.05. Proses perhitungan keseluruhan menggunakan program Microsoft Excel dan 

SPSS. 

 

3.10.8 Analisis Data Indeks Gain 

Efektivitas media pembelajaran berbasis audio visual  pada mata kuliah sejarah indonesia 

abad 16-19  dapat dianalisis dengan  cara mengadaptasi teori Hake menguasi  gain 

ternormalisasi. Gain adalah selisih antara posttest dan pretest. Gain menunjukan 

peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep mahasiswa setelah proses pembelajaran. 

Menurut Hake (1999:89) nilai gain ternormalisasi dirumuskan  sebagai berikut: 

 

etestSkorumSkorMaksim

etestSkorstSkorPostte
g

Pr

Pr




  

 

Keterangan: 

g  = nilai gain ternormalisasi 

 

Besar gain ternormalisasi ini diinterpretasikan  untuk menyatakan kriteria gain 

ternormalisasi menurut Hake (1999:89).  
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Tabel 3.9   Klasifikasi Nilai Gain 

Nilai g Interpretasi 

0.7 < g < 1 Tinggi 

0.3 ≤ g ≤ 0.7 Sedang 

0 < g < 0.3 Rendah 

 


