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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis atau Desain Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen sertapendekatan 

kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas buku 

pembelajaran budidaya lele, kendala dan solusinya pada warga buta aksara di 

Kabupaten Probolinggo. Penelitian kuantitatif (Poerwanti, dkk. 2017 : 8) merupakan 

penelitian yang datanya berbentuk angka-angka, dan untuk memperoleh kesimpulan 

penelitian memerlukan alat bantu statistik. Penelitian kualitatif (Poerwanti, dkk. 2017 

: 16) merupakan dasar pemikiran secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks 

(holistic – kontekstual) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan 

memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci dan tidak memberikan tindakan 

atau perlakuan, peneliti hanya memaparkan kondisi di lapangan. 

Penelitian ini menggunakan pre-experimental designs. Desain ini masih 

terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel 

dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan 

semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi, karena tidak 

adanya variabel kontrol, dan sampel tidak dipilih secara random (Sugiyono, 2015 : 

74).  

Bentuk pre-experimental designs terdiri dari tiga macam yaitu one-shot case 

study, one group pre-test post-test design, dan intact-group comparison.
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Bentuk pre-experimental designs yang digunakan dalam penelitian ini adalah one 

group pre-test post-test design, karena dalam desain ini terdapat pre-test sebelum 

diberi perlakuan dan post-test setelah diberi perlakuan. Dengan demikian dapat 

diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi 

perlakuan (Sugiyono, 2015 : 74). Adapun desain dapat digambarkan sebagai berikut :  

Gambar 3.1 Desain One-Group Pretest-Posttest Design 

  

 

(Sugiyono, 2015 : 75) 

Keterangan : 

O1 = nilai pre-test (sebelum diberi perlakuan) 

X  = treatment buku pembelajaran budidaya lele 

O2 = nilai post-test (setelah diberi perlakuan) 

Penelitian eksperimen ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan efektivitas 

buku pembelajaran budidaya lele pada warga buta aksara di Kabupaten Probolinggo. 

Paradigma penelitiannya digambarkan sebagai berikut : 

(Sugiyono, 2015 : 66) 

 

Gambar 3.2 Paradigma Penelitian Asosiasi 

Keterangan : 

X = Buku pembelajaran budidaya lele 

Y = Warga buta aksara 

O1 X O2 

X Y 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat yang digunakan sebagai penelitian “Efektivitas Buku Pembelajaran 

Budidaya Lele Pada Warga Buta Aksara di Kabupaten Probolinggo”yaitu di Desa 

Ambulu tepatnya di Musholla Babul Jannah dan Desa Banjarsari tepatnya di 

Musholla Darussalam Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Alasan 

peneliti melakukan penelitian di Desa Ambulu dan Desa Banjarsari Kecamatan 

Sumberasih Kabupaten Probolinggo karena di desa tersebut merupakan tempat 

terselenggaranya program yang diteliti oleh peneliti. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2017/2018 pada 

bulan Maret sampai dengan bulan April 2018. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dari warga belajar di Desa Ambulu dan Banjarsari Kecamatan 

Sumberasih Kabupaten Probolinggo sebanyak 50 responden dari 5 kelompok belajar 

yaitu 10 warga belajar dari kelompok mawar, 10 warga belajar dari kelompok melati, 

10 warga belajar dari kelompok anggrek, 10 warga belajar dari kelompok kamboja 

serta 10 warga belajar dari kelompok tulip. 



29 
 

 
 

2. Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling 

purposive, dengan menggunakan kriteria yang sudah ditentukan yaitu warga belajar 

yang memiliki kemampuan dalam menulis, berhitung dan membaca serta mampu 

berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Sampel yang diambil sebanyak 45 

responden pada setiap kelompok warga belajar di Desa Ambulu dan Banjarsari. 

Pengambilan sampel yakni di Desa Banjarsari ada 3 kelompok belajar yaitu 8 warga 

belajar dari kelompok mawar, 9 warga belajar dari kelompok melati dan 10 warga 

belajar dari kelompok anggrek, sedangkan di Desa Ambulu ada 2 kelompok belajar 

yaitu 9 warga belajar dari kelompok kamboja dan 9 warga belajar dari kelompok 

tulip. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu 

kualitas instrumen penelitiandan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen 

penelitian berkenaan dengan validitas dan realiabilitas instrumen dan kualitas 

pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila 

instumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya 

(Sugiyono, 2015 : 193). Teknik pengumpulan data diantaranya adalah :  

 

 

O1  X  O2 

Eksperimen  

……………………………………………… 

 

O3    O4 

Kontrol 
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1. Tes  

Tes pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui efektivitas buku 

pembelajaran budidaya lele pada warga buta aksara di Kabupaten Probolinggo dan 

digunakan sebagai sumber  data kuantitatif . Pada penelitian ini tes dibagi menjadi 

dua bagian yaitu pre-test dan post-test. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan pre-test atau tes awal untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan warga belajar sebelum diberi perlakuan. Sedangkan post-test atau tes 

akhir dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan warga belajar setelah diberi 

perlakuan. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data kegiatan belajar warga keaksaraan 

lanjutan di Desa Ambulu dan Banjarsari Kecamatan Sumberasih Kabupaten 

Probolinggo pada saat menggunakan buku pembelajaran budidaya lele dan digunakan 

sebagai sumber data kuantitatif dan kualitatif. 

3. Wawancara  

Wawancara dengan tutor belajar bertujuan untuk memperoleh data tentang 

kemampuan warga belajar dalam proses pembelajaran, dalam kegiatan pengelolaan 

kelas serta dalam penggunaan buku pembelajaran budidaya lele. Sedangkan 

wawancara dengan warga belajar bertujuan untuk memperoleh informasi tentang 

kegiatan belajar dari program pemerintah yang sudah diterapkan dan pendapat 

tentang penggunaan buku pembelajaran budidaya lele. Wawancara digunakan sebagai 

sumber data kualitatif. 
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4. Dokumentasi  

Penulis mendokumentasikan data-data warga belajar serta perolehan nilai warga 

belajar pada kegiatan pembelajaran. Peneliti juga mendokumentasikan proses 

pembelajaran di kelas, baik itu cara mengajar tutor ataupun aktivitas warga belajar 

ketika mengikuti pembelajaran. Dokumentasi  digunakan sebagai sumber data 

kualitatif. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang saya gunakan adalah lembar observasi, pedoman 

wawancara, dan lembar soal latihan pre-test post-testuntuk mendeskripsikan 

efektivitas buku pembelajaran budidaya lele pada warga buta aksara di Kabupaten 

Probolinggo. 

1. Lembar soal latihan 

Lembar soal pre-test dan post-test pada penelitian ini berupa soal essay 

berjumlah 20 butir. Lembar soal  pre-test  diberikan kepada warga belajar sebelum 

diberi perlakuan sedangkan lembar  soal  post-test  diberikan kepada warga belajar 

setelah diberi perlakuan. 

2. Lembar Observasi 

Lembar observasi/pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

observer mengamati aktivitas yang dilakukan warga belajar dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, pada lembar observasi juga digunakan observer untuk 

menilai tentang sikap/tingkah laku dan gerak/tindakan yang dilakukan warga belajar 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. 
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3. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara ini tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis 

besar permasalahan yang akan ditanyakan karena menggunakan jenis wawancara 

tidak terstruktur. 

4. Panduan Dokumentasi  

Panduan dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan proses 

pembelajaran di kelas, baik itu cara mengajar tutor ataupun aktivitas warga belajar 

ketika mengikuti pembelajaran. 

F. Uji Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi beberapa 

persyaratan, hal ini bertujuan agar memperoleh data yang dipercaya dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

a. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas soal pre-test dan post-test dilakukan oleh validator.  

Keterangan : 

Tabel 3.1 Kriteria Uji Validitas Instrumen 

AngkaPenilaian 

4Sangat Baik 

3Baik 

2Kurang Baik 

1Sangat Tidak Baik 

(Sumber : Sugiyono, 2016:135) 
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Angket Validator 

Tabel 3.2 Angket Validator 

No Komponen PenilaianNilai 

1. Aspek Petunjuk

1.1 Nomor urut pengerjaan soal dinyatakan dengan jelas 4 3 2 1 

1.2 Petunjuk pengerjaan soal jelas dan mudah dipahami 4 3 2 1 

2. Aspek Isi

2.1 Soal sesuai dengan materi 4 3 2 1 

2.2 Soal sesuai dengan tujuan buku pembelajaran budidaya lele 4 3 2 1 

2.3 Gambar pada soal jelas dan mudah dipahami 4 3 2 1 

3. Bahasa

3.1 Penggunaan kalimat sesuai dengan kaidah penulisan Bahasa 

Indonesia 

4 3 2 1 

3.2 Kata yang digunakan pada soal sudah baku 4 3 2 1 

3.3 Susunan kalimat pada soal sesuai S-P-O-K 4 3 2 1 

Jumlah 

Penjumlahan skor dengan menggunakan rumus : 

Presentase   ∑x  x 100% 

   SMI  

Keterangan : 

∑x = jumlah skor 

SMI = Skor Maksimal Ideal 

Rumus untuk menghitung presetase keseluruhan dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

Presentase  = F : N 

Keterangan : 

F : jumlah presentase keseluruhan subjek 

N : banyak subjek 
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Kriteria Kevalidan 

Tabel 3.3 Kriteria Kevalidan 

NoTingkat PencapaianKualifikasiKeterangan 

1. 90% - 100%Sangat BaikTidak Perlu Direvisi 

2. 75% - 89%Baik Direvisi Seperlunya 

3. 65% - 74%Cukup BaikCukup Banyak Direvisi 

4. 55% - 64%Kurang BaikBanyak Direvisi 

5. 0 – 54%Sangat Kurang                             Direvisi Total 

(Sumber : Tegeh 2014:83) 

G. Analisis Data 

Sugiyono (2015 : 207) mengemukakan bahwa analisis data yaitu kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Terdapat dua 

macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik 

deskriptif dan statistik inferensial. 

Pada penelitian ini menggunakan analisis data statistik deskriptif. Analisis data 

statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan efektivitas buku pembelajaran 

budidaya lelepada warga buta aksara di Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, untuk 

analisis data kendala dan solusi dari buku pembelajaran budidaya lele warga buta 

aksara di Kabupaten Probolinggo digunakan analisis data di lapangan model Miles 

dan Huberman. Analisis data terdiri atas 3 tahap kegiatan yaitu reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles, 1992: 15). 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari dokumentasi, observasi, dan wawancara sangat 

banyak. Semakin lama melaksanakan penelitian di lapangan, maka semakin banyak 

data yang diperoleh.Data-data pokok yang penting dalam penelitian yaitu kendala 

dari kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran, 
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kendala dari SDM (tutor belajar) yang sedikit, motivasi belajar warga belajar yang 

rendah serta solusi yang diberikan untuk mengatasi kendala yang dihadapi. 

b. Penyajian Data 

Setelah mereduksi data, tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Data disajikan 

dalam bentuk uraian singkat/teks naratif, dan bisa berupa matriks agar mudah 

memahami adanya hubungan antar kategori. Uraian singkat berisi tentang kendala 

dari kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran, 

kendala dari SDM (tutor belajar) yang sedikit, motivasi belajar warga belajar yang 

rendah serta solusi yang diberikan untuk mengatasi kendala yang dihadapi. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Tahap selanjutnya setelah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat dan matriks 

yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan tersebut menjawab rumusan 

masalah yang telah ditetapkan yang didukung dengan bukti-bukti yang dilaksanakan 

ketika penelitian yang disajikan pada tahap penyajian data. Selama penelitian 

berlangsung, kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan tersebut diverifikasi. 

Verifikasi dimaksudkan untuk meninjau ulang data pada catatan-catatan di lapangan 

selama penelitian.  

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. 

 

 



36 
 

 
 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabasahan data yang dilakukan 

dengan cara mengecek perolehan data melalui beberapa sumber. Pada pengumpulan 

data dengan teknik wawancara, sumber data yang digunakan yaitu warga belajar dan 

tutor belajar. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dianalisis 

menggunakan triangulasi sumber untuk mengkroscek data yang diperoleh. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik yaitu menguji keabsahan data melalui sumber yang sama 

namun menggunakan teknik yang berbeda. Sumber yang sama yaitu warga belajar 

dan tutor belajar data tersebut diperoleh dari beberapa teknik. Teknik yang digunakan 

yaitu teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara. 

I. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji  Normalitas  dilakukan untuk mengetahui apakah  pre-test  dan  post-test 

terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dicari dengan menggunakan rumus 

Chi-kuadrat. 

 

 

Keterangan : 

  = chi kuadrat 

   = frekuensi yang diobservasi 
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   = frekuensi yang diharapkan 

Kriteria : Jika   hitung ≤   tabel dengan dk = k – 3 dan α = 5% maka data berdistribusi 

normal (Arikunto, 2006). 

1. Paired Sample T-Test 

Uji – t berpasangan (paired - test) merupakan salah satu metode pengujian 

hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas (berpasangan). Ciri-ciri yang 

paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu (objek 

penelitian). Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh 

2 macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan 

kedua.  

Hipotesis dari kasus ini dapat ditulis :  

H0 = µ1 - µ2 = 0 

Ha = µ1 - µ2 ≠ 0 

Ha berarti bahwa selisih sebenarnya dari kedua rata-rata tidak sama dengan  nol. 

Rumus Paired Sample t- test. 
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t = nilai t hitung 

D = rata –rata selisih pengukuran 1 dan 2 

SD= standar deviasi selisis pengukuran 1 dan 2 

n  = jumlah sample 

Interpretasi  

a. Untuk menginterpretasikan uji t-test terlebih dahulu harus ditentukan : 

- Nilai signifikan α 

- Df (degree of freedom) = N-k khusus untuk paired sample t-test df = N-1  

b. Bandingkan nilai thit dengan ttab = a;n-1 

c. Apabila : 

thit >ttab = berbeda secara signifikansi (H0 ditolak) 

thit < ttab = tidak berbeda secara signifikansi (H0 diterima). 

 


