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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan “Penelitian 

Pengembangan” (Research and Development). Penelitian Pengembangan sebagai 

suatu proses untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang akan 

digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Penelitian Pengembangan adalah 

upaya untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu produk berupa materi, 

media, alat dan atau strategi pembelajaran, digunakan untuk mengatasi 

permasalahan dikelas/ laboratorium, dan bukan untuk menguji teori. 

Menurut Borg and Gall (1989:782), yang dimaksud dengan model 

penelitian dan pengembangan adalah “a process used to develop and validate 

educational product”. Kadang-kadang penelitian ini juga disebut “research based 

development”, yang muncul sebagai strategi dan bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. Selain untuk mengembangkan dan memvalidasi hasil-hasil 

pendidikan, Research and Development juga bertujuan untuk menemukan 

pengetahuan-pengetahuan baru melalui „basic research’, atau untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan khusus tentang masalah-masalah yang bersifat praktis 

melalui „applied research’, yang digunakan untuk meningkatkan praktik-praktik 

pendidikan. Dalam penelitian ini Research and Development dimanfaatkan untuk 

menghasilkan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif sebagai upaya 

meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Terdapat dua macam metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan 

metode penelitian pengembangan ini, yaitu: deskriptif dan evaluatif. Metode 

Deskriptif digunakan dalam penelitian awal untuk mengumpulkan data mengenai 

kondisi yang ada. Metode Evaluatif digunakan untuk mengevaluasi proses ujicoba 

pengembangan suatu produk. Produk dikembangkan melalui serangkaian ujicoba 

dan disetiap tahapanya diadakan evaluasi, baik hasil maupun proses. Berdasarkan 

temuan-temuan hasil ujicoba tersebut diadakan penyempurnaan (Sukmadinata, 

2005:167).  
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3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian pengembangan akan memaparkan prosedur yang 

ditempuh oleh peneliti/ pengembang dalam membuat produk. Dalam prosedur ini, 

peneliti menyebutkan sifat-sifat komponen pada setiap tahapan dalam 

pengembangan, menjelaskan secara analitis fungsi komponen dalam setiap 

tahapan pengembangan produk, dan menjelaskan hubungan antar komponen 

dalam sistem. Berikut prosedur penelitian pengembangan yang akan dilakukan: 

Berikut merupakan tahap-tahap pelaksanaan penelitian secara skematik 

digambarkan pada Gambar 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skematik Tahap-tahap Penelitian Research and Development –

Dengan modifikasi (Sugiyono, 2010:434) 
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3.2.1 Tahap Studi Pendahuluan (Prasurvey) 

1. Pengumpulan informasi dan kajian pustaka mengenai pembelajaran 

menggunakan buku elektronik. 

2. Melakukan studi lapangan. Berikut kegiatan yang dilakukan dalam studi ini: 

a) Analisis kebutuhan dan karakteristik siswa, 

Need assesment pembelajaran merupakan proses sistematis yang 

mengkaji tujuan (kompetensi) yang ingin dicapai dengan 

mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual (nyata) dengan yang 

diharapkan, serta memilih/menetapkan prioritas tindakan (Lee dan 

Owen, 2004).  

Dalam pembelajaran, yang dimaksud dengan kebutuhan adalah 

adanya kesenjangan antara kompetensi (kemampuan, keterampilan, dan 

sikap) peserta didik yang diinginkan dengan kompetensi yang mereka 

miliki sekarang. Penetapan kompetensi yang ingin dicapai dapat 

didasarkan pada standar normatif yang ditetapkan di sekolah (Silabus 

dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran [RPP]), kebutuhan pengguna, 

dan bisa juga didasarkan pada kebutuhan masa depan (future need).  

Kompetensi peserta didik dapat diketahui dengan melakukan 

proses analisis karakteristik peserta didik, yaitu meliputi (a) 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap awal peseta didik (b) kelas 

pengguna (user).  

b) Perumusan tujuan pembelajaran, 

Tujuan pembelajaran merupakan arah dan target kompetensi akhir 

yang ingin dicapai dari suatu proses pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran juga menjadi dasar dalam pemilihan media pembelajaran 

serta menyusun instrumen evaluasinya. 

c) Perumusan butir-butir materi, 

Materi untuk media pembelajaran harus sinkron dengan tujuan 

pembelajaran. Untuk itu, perumusan butir materi harus disesuaikan 

dengan rumusan tujuan. 
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3.2.2 Tahap Studi Pengembangan 

Berikut merupakan tahap-tahap pengembangan media secara skematik 

digambarkan pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Tahap-tahap Pengembangan Buku Elektronik Merakit PC 

1. Pemilihan Teknologi 
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b) Kapabilitas sistem (system capabilities) 

c) Bagaimana pengguna (learner) menggunakan dan belajar 

melakukan navigasi sistem 

d) Penggunaan animasi, audio, dan video 

2. Pengumpulan materi dan penulisan naskah teks, 

Naskah merupakan pedoman tertulis yang berisi informasi dalam 

bentuk visual, grafis, dan audio yang dijadikan acuan dalam pembatasan 

media. Naskah pada media ini terdiri dari outline media itu sendiri (video 

dan animasi) dan naskah tulisan berisi materi pembelajaran. 

3. Merancang desain 

Setelah analisis, pemilihan teknologi, dan pengumpulan materi selesai 

dilakuakan dilanjutkan dengan perancangan media yang akan dibuat. 

Pengumpulan 

Materi 

Perancangan 

Desain Produk 

Hasil Akhir Produk 

Pemilihan 

Teknologi 

Penelitia

n 

Revisi 

Uji Coba Produk 
Pembuatan 

Produk 

Menyusun 

storyboard dan 

prototype 

Ya 

Belum Baik 



53 
 

Candra Suprihatno, 2014 
Penerapan Buku Elektronik Merakit Personal Computer pada Instalasi Komponen PC dalam 

Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Perancangan desain antara lain meliputi desain template, desain halaman 

buku, dan desain navigasi. 

4. Menyusun storyboard dan prototype 

Setelah semua bahan siap dan lengkap, langkah selanjutnya adalah 

menyusun storyboard dan prototype. Storyboard adalah diagram alur cerita 

dari bahan ajar multimedia yang akan dibuat. Sedangkan prototipe 

merupakan desain kasar untuk bahan ajar. Pada storyboard ini sudah 

tergambar jelas bagian dari media seperti pembukaan, menu navigasi, dan 

kuis (Mundai, 2008). Untuk Storyboard buku elektronik terlampir.   

5. Pembuatan E-book (Buku Elektronik) 

Tahap ini dilakukan setelah semua bahan siap dan lengkap, termasuk 

konsep dan desainnya. Pada tahap ini dilakukan inpor bahan dan materi, 

pembuatan struktur navigasi, efek transisi dan lain-lain. 

6. Ujicoba Produk 

Uji coba media merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian 

pengembangan, yang dilakukan setelah rancangan media selesai. Uji coba 

media bertujuan untuk mengetahui apakah media yang dibuat layak 

digunakan atau tidak. Uji coba media juga melihat sejauh mana media yang 

dibuat dapat mencapai sasaran dan tujuan. 

Media yang baik memenuhi 2 kriteria yaitu: kriteria pembelajaran 

(instructional criteria) dan kriteria penampilan (presentation criteria). 

Ujicoba dilakukan 2 kali: (1) Uji-ahli (2) Uji terbatas dilakukan 

terhadap kelompok kecil sebagai pengguna media. Dengan uji coba kualitas 

media yang dikembangkan betul-betul teruji secara empiris. 

Ada 2 tahapan dalam uji coba media: 

a) Uji Ahli atau Expert Judgement 

Naskah dan prototype media pembelajaran yang telah selesai disusun 

selanjutnya divalidasi oleh tim ahli materi, konten, penampilan, dan tata 

bahasa. Jika ada saran untuk perbaikan dan penyempurnaan maka 

dilakukan revisi. 
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b) Ujicoba terbatas, dilakukan terhadap kelompok kecil sebagai pengguna 

media yaitu di satu sekolah, ujicoba ini dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian dan 

efektivitas media dalam pembelajaran yang ada di lapangan. Hal ini 

berkaitan dengan pemilihan aplikasi, penerapan konsep dan pilihan kata 

atau bahasa.  

3.2.3 Tahap Evaluasi 

Pada tahap evaluasi, peneliti melakukan kegiatan, diantaranya: 

1. Pre-test, test awal untuk mengetahui prestasi siswa dalam pembelajaran 

Snowball Throwing yang dilakukan sebelum peneliti menggunakan media 

buku elektronik. 

2. Implementasi produk, merupakan penerapan media buku elektronik dalam 

pembelajaran. 

3. Post-test, test akhir untuk mengetahui prestasi siswa ketika peneliti telah 

menerapkan produk yang dirancang pada pembelajaran. 

4. Produk final, merupakan finishing dari tahapan-tahapan yang sudah 

dilakukan. 

Pada penelitian ini, keseluruhan proses dilakukan pada satu sampel 

penelitan, yaitu 1 kelas eksperimen saja. Pada tahap evaluasi, subyek penelitian 

diberikan perlakuan berupa penggunaan media buku elektronik dalam 

pembelajaran menginstalasi komponen computer setelah diberikan pretest. Dan 

posttest untuk mengetahui seberapa pengaruh perlakuan (treatment) terhadap hasil 

pemahaman siswa mengenai instalasi komponen komputer. Tabel 3.1 

menunjukkan sebuah desain dalam penelitian pada tahap evaluasi. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian Tahap Evaluasi 

Kelompok Pre Test Treatment Pos Test 

Eksperimen O1 X O2 

 

O1 merupakan hasil dari pretest prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 

Snowball Throwing sebelum menggunakan media buku elektronik dalam 

pembelajaran menginstalasi komponen Personal Computer. X adalah perlakuan 
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yang diberikan dengan menggunakan buku elektronik sebagai media 

pembelajaran. Sedangkan O2 adalah posttest merupakan prestasi belajar siswa 

setelah diberikan pembelajaran menggunakan media buku elektronik. 

3.3 Paradigma dan Variabel Penelitian 

Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukan 

hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis 

dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang 

digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik 

analisis statistik yang akan digunakan (Sugiyono, 2011: 66). Gambar 3.2 

menunjukkan paradigma penelitian yang dapat menjadi gambaran penelitian yang 

dilakukan. 
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variabel bebasnya adalah penggunaan buku elektronik sebagai media 

pembelajaran. 

 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya 

adalah hasil belajar siswa pada kompetensi dasar menginstalasi komponen 

PC. 

3.4 Subyek Uji Coba Penelitian 

Subyek penelitian pengembangan ini adalah siswa kelas X program keahlian 

Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 1 Majalaya yang berjumlah 38 

orang, yang mengikuti mata pelajaran Dasar Kompetensi Kejuruan Teknik 

Komputer dan Jaringan.  

3.5 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

 Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, 

yaitu: kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Kualitas 

instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reabilitas instrumen, 

sedangkan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data.  

3.5.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian sendiri merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (variabel penelitian) 

(Sugiyono, 2011:102). Pada dasarnya terdapat dua macam instrumen, yaitu 

instrumen yang berbentuk test untuk mengukur prestasi belajar (jawabannya salah 

atau benar) dan instrumen non test untuk mengukur sikap (jawabannya positif dan 

negatif). Instrumen ini dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen juga dapat dikatakan 

reliabel apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama (menyangkut tingkat kepercayaan). 

 Terdapat validitas yang harus dipenuhi instrument (test dan nontest) untuk 

dikatakan valid: 
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1. Validitas Internal atau rasional, bila kriteria yang ada dalam instrumen 

secara rasional (teoritis) telah mencerminkan apa yang diukur dan data yang 

dihasilkan merupakan fungsi dari rancangan dan instrumen yang digunakan.  

2. Validitas Eksternal, bila kriteria didalam instrumen disusun berdasarkan 

fakta-fakta empiris yang telah ada (pengalaman) dan hasil penelitian dapat 

diterapkan pada sampel yang lain, atau hasil penelitian itu dapat 

digeneralisasi.  

 Validitas internal instrumen yang berupa test harus memenuhi validitas 

konstruksi dan validitas isi. Dengan validitas konstruksi ini instrumen tersebut 

dapat mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan, sedangkan dengan 

validitas isi instrumen dapat mengukur prestasi belajar dan efektivitas pelaksanaan 

program dan tujuan. Agar mempunyai validitas isi, instrumen prestasi belajar 

harus disusun berdasarkan materi pelajaran yang telah diajarkan, instrumen 

pelaksanaan program harus disusun berdasarkan program yang telah 

direncanakan, instrumen untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan (efektivitas) 

harus disusun berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan. Sedangkan untuk 

validitas internal instrumen yang berupa nontest hanya cukup memenuhi validitas 

konstruksi.  

3.5.2 Uji Validitas Intrument 

Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang 

hendak diukur, sebuah item (butir soal) dikatakan valid apabila mempunyai 

dukungan yang besar terhadap skor total, skor pada item menyebabkan skor total 

menjadi tinggi atau rendah  

Untuk menguji validitas item instrumen pada penelitian ini digunakan 

rumus korelasi product moment dengan angka kasar sebagai berikut: 

 

(Arikunto, 2009) 

Keterangan : 

rXY = Koefisien korelasi  ΣX = Jumlah skor tiap siswa pada item soal 

n    = Jumlah siswa   ΣY = Jumlah skor total seluruh siswa 
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Pengujian signifikansi koefisien validitas, selain dapat menggunakan tabel 

juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus uji t (Sudjana, 2010: 146) 

sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

t = nilai t hitung 

n = banyaknya peserta tes 

rXY  = koefisien korelasi 

Kriterianya adalah jika thitung positif dan thitung > ttabel maka koefisien item 

soal tersebut valid dan jika thitung negatif dan thitung ≤ ttabel maka koefisien item soal 

tersebut tidak valid, ttabel diperoleh pada taraf kepercayaan 95% (α = 0,05) dengan 

derajat kebebasan (dk) = n-2. 

3.5.3 Uji Reliabilitas 

Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes 

tersebut dapat memberikan hasil tes yang tetap. Maka pengertian reliabilitas tes 

berhubungan dengan masalah hasil tes atau seandainya hasilnya berubah-ubah, 

perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti (Arikunto, 2009). 

Dalam menentukan reliabilitas tes dalam penelitian ini rumus yang 

digunakan peneliti adalah rumus K-R 20, dari Kuder dan Richardson yang ditulis 

dalam rumus: 
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Keterangan : 

r11  = Reliabilitas tes secara keseluruhan  

Vt  = Varians total 

k  = Banyaknya butir soal 

p  = Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q  = Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 
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Harga varians total (Vt) dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini: 

2

2
( )

t

Y
Y

NV
N








 
(Arikunto, 2009)

 

dimana : =  Jumlah skor total 

N    = Jumlah responden   

Hasil r kemudian dikonsultasikan dengan rumus t-student sebagai berikut : 

21

2

r

nr
t






  (Arikunto, 2009) 

Kemudian r hasil perhitungan dibandingkan dengan r tabel dengan tingkat 

kepercayaan 95 % dengan dk = n-2. Penafsiran dari harga koefisien korelasi ini 

yaitu :  

r11 > rtabel maka instrumen tersebut reliabel 

r11 ≤ rtabel maka instrumen tersebut tidak reliabel 

3.5.4 Analisis Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran butir soal dapat diketahui dengan cara melihat proporsi 

yang menjawab benar untuk setiap butir soal, persamaan yang digunakan sebagai 

berikut: 

SJ

B
P 

 (Arikunto, 2009) 

Dimana: 

P = Indeks Kesukaran 

B = Banyak siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Untuk menentukan apakah soal tersebut dikatakan baik atau tidak baik 

sehingga perlu direvisi, digunakan kriteria seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2 
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Tabel 3.2 Tingkat Kesukaran dan Kriteria (Sudjana, 2008) 

No Rentang Nilai Tingkat Kesukaran Klasifikasi 

1. 0,70 ≤ TK ≤ 1,00 Mudah 

2. 0,30 ≤ TK < 0,70 Sedang 

3. 0,00 ≤ TK < 0,30 Sukar 

3.5.5 Daya Pembeda 

Analisis daya pembeda mengkaji butir-butir soal dengan tujuan untuk 

mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang tergolong mampu 

(tinggi prestasinya) dengan siswa yang tergolong kurang atau lemah prestasinya 

(Sudjana, 2008). 

Formulasi daya pembeda item dapat ditulis sebagai berikut: 

BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
D 

  (Arikunto, 2009) 

dimana :        

 
D  = indeks diskriminasi (daya pembeda) 

JA   = banyaknya peserta kelompok atas 

JB  = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PA = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 

Indeks diskriminasi yang ideal adalah sebesar mungkin mendekati angka 1. 

Sedangkan indeks diskriminasi yang berada di sekitar 0 menunjukkan bahwa item 

tersebut mempunyai daya diskriminasi yang rendah sedangkan harga d yang 

negatif menunjukkan bahwa item tersebut tidak ada gunanya sama sekali. Pada 

Tabel 3.3 menunjukkan tabel klasifikasi daya pembeda. 
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Tabel 3.3 Tabel Klasifikasi Daya Pembeda (Sudjana, 2008) 

Rentang Nilai  DP Klasifikasi 

D < 0,20 

0,20 ≤ D < 0,40 

0,40 ≤ D < 0,70 

0,70 ≤ D ≤ 1,00 

Jelek  (harus diganti) 

Cukup 

Baik 

Baik sekali 

3.5.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data dapat digunakan berbagai teknik pengumpulan 

data atau pengukuran yang disesuaikan dengan karakteristik data yang akan 

dikumpulkan dan responden penelitian. Untuk penelitian ini ada dua aspek yang 

dipertimbangkan sebagai berikut: 

1. Aspek Media, meliputi kejelasan petunjuk penggunaan program, 

keterbacaan teks, kualitas tampilan gambar, penggunaan gambar animasi 

yang menarik, komposisi warna, pemakaian suara narasi, penggunaan suara 

musik sebagai ilustrasi.  

2. Aspek instruksional seperti standar kompetensi yang akan dicapai, 

kemudahan memahami materi, keluasan dan kedalaman materi, kemudahan 

memahami kalimat yang digunakan, ketepatan urutan penyajian, kacukupan 

latihan, interaktifitas, ketepatan evaluasi, kejelasan umpan balik.  

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Interview (Wawancara) terstruktur, 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan 

jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2011:137). Dalam penelitian 

ini dilakukan wawancara terstruktur yang disusun secara terperinci sehingga 

menyerupai checklist. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui kondisi 

awal pembelajaran di sekolah.  
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2. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan ini berisi seluruh proses pembuatan E-book Merakit 

Personal Komputer. 

3. Kuesioner (Angket) tertutup,  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data berupa sejumlah 

pertanyaan terlutis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang dia 

ketahui (Arikunto, 1997:140). Dalam penelitian ini dilakukan kuesioner 

tertutup dengan menggunakan kalimat positif dan negatif agar responden 

dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan lebih serius dan tidak 

mekanistis. Kuesioner dalam penelitian ini juga digunakan untuk 

memperoleh informasi kondisi pembelajaran sebelum dan sesudah 

menggunakan media E-book, implementasi media pembelajaran dengan E-

book, pandangan siswa dan guru terhadap media E-book tersebut.  

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah data dari seluruh responden atau sumber data 

lain terkumpul.  

1. Interview (Wawancara) terstruktur, 

Data yang diperoleh dari wawancara terstruktur ini berupa catatan 

lapangan tentang kondisi pembelajaran pada mata pelajaran kompetensi 

kejuruan elektronika industri tentang materi instalasi kompone – komponen 

PC. Kemudian data tersebut dijelaskan dalam bentuk deskriftif naratif. 

2. Catatan Lapangan 

Data yang berisi seluruh proses pembuatan media E-book tentang 

Merakit Personal Komputer dijelaskan dalam bentuk deskriptif naratif. 

3. Kuesioner (Angket) tertutup,  

Data yang didapat berupa perspektif guru dan siswa terhadap 

penggunaan buku elektronik interaktif pada mata pelajaran kompetensi 

kejuruan elektronika industri tentang materi instalasi komponen – 

komponen PC. Kemudian data tersebut dijelaskan dalam bentuk deskriftif 

naratif. 
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 Analisis yang digunakan adalah deskriptif naratif presentase. 

 

 

   jumlah seluruh item angket 

 Untuk menentukan tingkat ketercapaian, pemberian makna, dan 

pengambil keputusan digunakan seperti pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Konversi Tingkat Ketercapain 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

90% - 100% Sangat Baik Tidak perlu direvisi 

75% - 89% Baik Tidak perlu direvisi 

65% - 74% Cukup  Direvisi 

55% - 64% Kurang Direvisi 

0 – 54% Sangat Kurang Direvisi 

(Sudjana: 2004) 

4. Aspek Kognitif 

Jenjang yang diukur pada aspek kognitif yang dimaksud berupa 

pemahaman dan penguasaan materi pelajaran yang diberikan kepada siswa, 

pada tingkatan C1, C2, C3 dan C4 aspek ini dinilai berdasarkan hasil tes 

pada setiap siklus, dengan instrumen yang digunakan adalah lembar tes 

kognitif. Pengelolaan data aspek kognitif dilakukan dengan memberikan 

penilaian terhadap jawaban yang diberikan siswa. Tiap-tiap butir soal yang 

dijawab oleh siswa diberi skor sesuai dengan lengkap tidaknya jawaban 

yang diberikan. Setelah penilaian tiap butir jawaban, langkah selanjutnya 

adalah menjumlahkan skor yang diperoleh oleh masing-masing siswa dan 

mengkonfersinya dalam bentuk nilai dengan rumus berikut: 

(Arikunto, 2002) 
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Kemudian hasil tes dikelompokan dengan rentang nilai tertentu untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian ranah kognitif siswa ditunjukan 

pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Tingkat Keberhasilan Pencapaian Ranah Kognitif 

Katagori  Perolehan Nilai 

Sangat baik Bila nilai  90 ≤ Nilai ≤100 

Baik Bila nilai  70 ≤ Nilai ≤ 89 

Cukup  Bila nilai  60 ≤ Nilai ≤ 69 

Kurang  Bila nilai  31 ≤ Nilai ≤ 59 

Sangat kurang Bila nilai  0 ≤ Nilai ≤ 30 

 

Setelah didapatkan data tentang hasil belajar, data tersebut dianalisis 

untuk mengetahui ketuntasan belajar secara klasikal ataupun individu. 

Ketuntasan belajar secara klasikal dihitung dengan teknik analisis presentase 

dengan rumus: 

 

(Arikunto, 2002) 

Keterangan: 

P : Nilai ketuntasan klasikal 

∑n1 : Jumlah siswa tuntas belajar 

∑n2 : Jumlah total siswa 

Ketuntasan belajar klasikal yang ditetapkan pada indikator adalah 

85% secara klasikal dan mencapai >71 secara individu. 

5. Aspek Psikomotorik 

Data hasil belajar psikomotorik dihitung dengan menggunakan rumus : 

 

(Arikunto, 2002) 

Untuk mengetahui persentase tingkat keberhasilan pencapaian 

psikomotor ditunjukan pada Tabel 3.6: 
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Tabel 3.6 Tingkat keberhasilan pencapaian Psikomotor 

Katagori  Perolehan Nilai 

Sangat baik Bila 84%  Nilai  100% 

Baik Bila 68%  Nilai  84% 

Cukup  Bila 52%  Nilai  68% 

Kurang  Bila 36%  Nilai  52% 

Sangat kurang Bila 20%  Nilai  36% 

6. Aspek Afektif 

Data hasil belajar afektif dihitung dengan menggunakan rumus : 

 

(Arikunto, 2000) 

Untuk mengetahui persentase tingkat keberhasilan pencapaian afektif 

ditunjukan pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Tingkat keberhasilan pencapaian Afektif 

Katagori Perolehan Nilai 

Sangat baik Bila 84%  Nilai  100% 

Baik Bila 68%  Nilai  84% 

Cukup  Bila 52%  Nilai  68% 

Kurang  Bila 36%  Nilai  52% 

Sangat kurang Bila 20%  Nilai  36% 

 

3.6.1 Analisis Data Pretest, Posttest 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa ranah kognitif 

sebelum pembelajaran (pretest) dan hasil belajar siswa ranah kognitif setelah 

diberikan perlakuan (posttest). Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk 

menganalisis data pretest, posttest : 

1. Pemberian skor dan mengubahnya ke dalam bentuk nilai 

Skor untuk soal pilihan ganda ditentukan berdasarkan metode rights only, 

yaitu jawaban benar diberi skor satu dan jawaban salah atau butir soal yang 

tidak dijawab diberi skor nol. Skor setiap siswa ditentukan dengan 
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menghitung jumlah jawaban yang benar. Skor yang diperoleh tersebut 

kemudian dirubah menjadi nilai dengan ketentuan sebagai berikut : 

Nilai siswa =   x 100 

3.6.2 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data ini bertujuan untuk menguji apakah data yang diuji itu 

berdistribusi normal atau tidak (Sugiono, 2011). Untuk mendapatkan data yang 

normal maka digunakan uji distribusi chi kuadrat (X
2
). Pengujian data dengan (X

2
) 

dilakukan dengan membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang 

telah terkumpul (B) dengan kurva normal baku/standar (A). Bila B tidak berbeda 

signifikan dengan A, maka B merupakan data yang terdistribusi normal. Seperti 

pada gambar, bahwa kurva normal baku yang luasnya mendekati 100% itu dibagi 

menjadi 6 bidang berdasarkan simpangan bakunya, yaitu tiga bidang dibawah 

rata-rata (mean) dan tiga bidang diatas rata-rata. Luas 6 bidang dalam kurva 

normal baku adalah : 2,27%; 13,53%; 34,13%; 34,13%; 13,53%; 2,27% seperti 

pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 (a) Kurva Baku Normal (b) Kurva Distribusi Data yang akan Diuji 

Normalitas (Sugiono, 2011) 

Adapun langkah-langkah pengolahan datanya sebagai berikut:  

a) Menentukan jumlah kelas interval. Untuk menguji normalitas dengan Chi 

Kuadrat ini, jumlah kelas interval ditetapkan = 6, hal ini sesuai dengan 6 

bidang yang ada pada Kurva Normal Baku 

b) Menentukan panjang kelas interval (Sugiono, 2011) 

 



67 
 

Candra Suprihatno, 2014 
Penerapan Buku Elektronik Merakit Personal Computer pada Instalasi Komponen PC dalam 

Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Panjang Kelas =  

c) Menghitung ke dalam tabel distribusi frekuensi, sekaligus tabel penolong 

untuk menghitung harga Chi Kuadrat seperti pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Tabel Distribusi Frekuensi 

Interval fo fh fo – fh  (fo – fh)
2
  

      

Keterangan: 

fo  :  frekuensi/jumlah data hasil observasi 

fh : frekuensi/jumlah   yang   diharapkan   (persentase   luas  tiap  

bidang      dikalikan dengan n) 

d) Menghitung fh (Frekuensi yang diharapkan). Cara menghitung fh, 

didasarkan pada persentase luas tiap bidang kurva normal dikalikan jumlah 

data observasi (Jumlah individu dalam sampel) 

e) Memasukan harga-harga fh ke dalam tabel kolom fh, sekaligus menghitung 

harga-harga (f0 - fh)
2
 dan  lalu menjumlahkannya. Harga 

adalah merupakan harga Chi Kuadrat 

f) Membandingkan harga Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel 

dengan ketentuan : 

Jika: 

  hitung  ≤   tabel maka data terdistribusi normal 

 hitung  >   tabel maka data terdistribusi tidak normal 

3.6.3 Uji Hipotesis 

Jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis 

deskriptif. Karena H0 berbunyi lebih besar atau sama dengan (≥) dan Ha berbunyi 

lebih kecil (<), maka uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji pihak kiri. 

Adapun langkah-langkah dalam pengujian hipotesis deskriptif adalah sebagai 

berikut: 



68 
 

Candra Suprihatno, 2014 
Penerapan Buku Elektronik Merakit Personal Computer pada Instalasi Komponen PC dalam 

Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

1. Menghitung rata-rata data (  ) 

  

2. Menghitung simpangan baku (s) menurut Sugiyono (2007: 57) 

  

Keterangan: 

xi    : nilai pada tiap siswa 

   : nilai rata-rata 

n  : jumlah siswa 

s  : simpangan baku 

3. Menghitung harga t menurut Sugiyono (2007: 96) 

 

Keterangan: 

t  : nilai t yang dihitung (thitung)   

n  : jumlah anggota sampel 

  : nilai rata-rata 

μ0  : nilai yang dihipotesiskan 

s  : simpangan baku sampel 

4. Melihat harga -ttabel 

5. Menggambar kurva uji pihak kiri seperti pada Gambar 3.5. 

 

 

 

Gambar 3.5 Kurva Uji Pihak Kiri (Sugiyono, 2012: 100) 

Daerah 

penerimaan 

H0 

Daerah penolakan H0 

α 

-ttabel 
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6. Meletakkan kedudukan thitung dan -ttabel dalam kurva yang telah dibuat (ttabel 

harus dibuat menjadi negatif, karena berada pada daerah kiri). 

7. Membuat keputusan pengujian hipotesis 

Dalam uji pihak kiri berlaku ketentuan: apabila harga t hitung jatuh pada 

daerah penerimaan H0 (lebih besar atau sama dengan t tabel), maka H0 

diterima dan Ha ditolak. 

thitung ≥ -ttabel, berarti H0 diterima 

thitung < -ttabel, berarti H0 ditolak 

3.7 Prosedur dan Alur Penelitian 

3.7.1 Tahap Persiapan 

a. Observasi awal dilakukan untuk melaksanakan studi pendahuluan melalui 

pengamatan terhadap proses pembelajaran dilihat dari keadaan 

pembelajaran, metode, serta penggunaan media pembelajaran pada 

kompetensi dasar merakit personal computer. 

b. Studi literatur, hal ini dilakukan untuk memperoleh teori-teori yang menjadi 

landasan mengenai permasalahan yang akan diteliti. 

c. Menentukan sampel penelitian. 

d. Membuat dan menyusun kisi-kisi instrumen tes, instrumen tes dan 

instrumen observasi. 

e. Melakukan uji coba instrumen tes. 

f. Menganalisis hasil uji coba instrumen tes dan kemudian menentukan soal 

yang layak digunakan untuk memperoleh hasil belajar ranah kognitif. 

3.7.2 Tahap Pelaksanaan 

a. Memberikan tes awal (pretest) untuk mengetahui hasil belajar siswa ranah 

kognitif sebelum diberikan perlakuan. 

b. Memberikan perlakuan (treatment) yaitu dengan cara menggunakan buku 

elektronik merakit PC sebagai media pembelajaran. 

c. Memberikan tes akhir (posttest) untuk mengetahui hasil belajar siswa ranah 

kognitif setelah digunakannya buku elektronik merakit PC sebagai media 

pembelajaran. 
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3.7.3 Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

a. Mengolah data hasil pretest dan posttest. 

b. Membandingkan hasil analisis tes antara sebelum diberikan perlakuan dan 

setelah diberi perlakuan untuk melihat apakah terdapat peningkatan hasil 

belajar siswa pada ranah kognitif. 

c. Mengolah data respon siswa dan guru terhadap penggunaan trainer wireless 

microphone sebagai media pembelajaran. 

d. Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan 

data. 

e. Membuat laporan penelitian. 

3.8 Waktu Penelitian 

Waktu kegiatan selama melakukan penelitian seperti pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Waktu Penelitian 

Tahap 

Penelitian 

Waktu Penelitian 

Bulan 1,    

minggu ke- 

Bulan 2, 

minggu ke- 

Bulan 3,  

minggu ke- 

Bulan 4, 

minggu ke- 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Persiapan                     

Pelaksanaan                     

Akhir                     

3.9 Media Pembelajaran Buku Elektronik Merakit Personal Computer 

Pemakaian media dicari berdasarkan dari analisis kebutuhan yang diperoleh 

sebelumnya pada studi pendahuluan. Sejalan dengan berkembangnya teknologi 

informasi dan komunikasi saat ini, pemenfaaatan perangkat lunak yang 

mendukung dan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran interaktif dalam 

bentuk media interaktif untuk membantu penyampaian materi pembelajaran 

kepada peserta didik dalam melaksanakan praktikum. Dengan fitur yang 

dimilikinya media interaktif dapat dibuat dengan mengintegrasikan antara text, 

audio, video, animasi dan simulasi yang dapat digunakan kapan pun. Berikut hasil 

dari buku elektronik ini: 
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3.9.1 Pemilihan Teknologi 

Software atau program aplikasi dalam pembuatan buku elektronik ini 

menggunakan Filp PDF Profesional. Software ini merupakan salah satu program 

aplikasi yang digunakan untuk mendesain e-book. Selain itu juga digunakan 

software lain yang mendukung pembuatan buku elektronik ini yaitu Microsoft 

Office 2013 dan Adobe Photoshop Cs3.  

3.9.2 Pengumpulan Materi dan Penulisan Naskah Teks 

Naskah merupakan pedoman tertulis yang berisi informasi dalam bentuk 

visual, grafis, dan audio yang dijadikan acuan dalam pembatasan media. Naskah 

pada media ini terdiri dari outline media itu sendiri (video dan animasi) dan 

naskah tulisan berisi materi pembelajaran. naskah ini disusun sesuai dengan RPP 

yang telah dibuta sebelumnya. Penyusunan naskah tulisan dilakukan 

menggunakan Microsoft ® Office 2013. 

3.9.3 Hasil Rancangan Desain 

Pada tahap ini ditentukan desain dasar dalam penempatan judul buku, materi 

pelajaran (beserta gambar, animasi, dan video), dan navigasi buku seperti pada 

Gambar 3.6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Desain Template Buku Elektronik Intraktif 

 

Bantuan Mengaktifkan 

layar penuh 

Musik 

on 

Perbesar Buka 

Otomatis 

Halaman 

Pertama 

Halaman 

Sebelumnya 

Pencarian Halaman 

Selanjutnya 

Halaman 

Terakhir 

Thumbnails 
Materi Pelajaran Beserta Video dan Animasi 
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3.9.4 Desain Halaman Buku 

Pada tahap ini dirancang tampilan halaman buku elektronik interaktif. 

Dimensi halamannya adalah 930x1300 pixel. Untuk pembuatan cover buku 

digunakan Adobe Photoshop Versi Cs3. 

3.9.5 Desain Navigasi 

Pada tahap ini dibuat komponen navigasi sesuai rancangan pada tahap 

desain template. Pada gambar dibawah ditunjukan komponen navigasi yang terdiri 

dari bantuan, mengaktifkan layar penuh, music on, perbesar, filp otomatis, 

halaman pertama, halaman sebelumnya, kotak pencarian, halaman selanjutnya, 

dan halaman terakhir seperti pada Gambar 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Desain Navigasi Buku Elektronik Interaktif 

3.9.6 Desain Isi 

Merupakan tahap akhir dalam pengembangan buku elektronik ini. Dalam 

tahap ini dilakukan pemasukan teks materi, gambar, animasi, dan video. 

 

 

 

Komponen 

Navigasi  
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3.9.6.1 Elemen teks; 

Dipilih jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Pemilihan 

ini telah dipertimbangkan sesuai dengan konsep buku dan adanya fasilitas 

zoom in/out sehingga mampu menampilkan materi dengan jelas. 

3.9.6.2 Elemen gambar: 

Pembuatan gambar diatur dengan dimensi dibawah 819x551 pixel 

dengan ukuran tidak lebih dari 68.5 KB. Ukuran tersebut bagus untuk dilihat 

dan tidak membebani komputer seperti pada Gambar 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Desain Isi Elemen Teks dan Gambar 

3.9.6.3 Elemen animasi; 

Pemilihan animasi berformat swf dan flv. Ini disesuaikan dengan play 

dan pause animasi. Animasi yang digunakan merupakan langkah – langkah 

perakitan komponen komputer. Animasi tersebut mempunyai durasi waktu 

paling lama ± 3 menit. 

3.9.6.4 Elemen video; 

Video yang digunakan berformat flv. Video yang digunakan 

merupakan tutorial perakitan komponen-komponen komputer dengan 

keseluruhan durasi video ± 22 menit dan ukuran 130 MB seperti pada 

Gambar 3.9.  

 

 

Teks dan 

gambar dalam 

buku elektronik 

interaktif 
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Gambar 3.9 Desain Isi Elemen Animasi dan Video 

 

Animasi dan video 

pada buku elektronik 

interaktif 


