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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013, hlm.6) bahwa metode penelitian pendidikan 

dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid 

dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang 

pendidikan. 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengembangkan 

suatu produk berupa multimedia pembelajaran yang menerapkan model 

search, solve, create and share. Berdasarkan keterangan diatas dapat 

disimpulkan bahwa metode penelitian yang tepat untuk penelitian ini adalah 

metode penelitian dan pengembangan atau disebut dengan istilah R&D 

(Research & Development). Menurut Sugiyono (2013, hlm.407) bahwa 

metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan 

produk tersebut. 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

Pada metode penelitian R&D ini , terdapat beberapa tahapan – tahapan 

penelitian yang harus dilakukan. Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai 

prosedur penelitian R&D. Peneliti menggunakan prosedur penelitian menurut 

Sugiyono (2013, hlm.409) bahwa langkah-langkah dalam penelitian 

pengembangan menggunakan metode R&D terdiri dari: potensi dan masalah, 

pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, ujicoba 

produk, revisi produk, ujicoba pemakaian, revisi produk, produksi masal.  
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Gambar 3.1.  Tahapan Penggunaan Metode Research and Development 

(R&D) Sugioyono (2013, hlm.409) 

Sedangkan menurut Munir(2012) terdapat lima tahapan dalam 

mengembangkan suatu multimedia, yaitu tahapan analisis, desain, 

pengembangan, implementasi dan penilaian, yang didalamnya melibatkan 

lingkungan, kurikulum, model, prototaip, penggunaan dan penyempurnaan 

sistem. Model pengembangan multimedia yang dimaksud oleh Munir bisa 

digambarkan seperti sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Tahapan Model Pengembangan Multimedia Menurut 

Munir (2012, hlm.107) 
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Berdasarkan model pengembangan yang telah dikemukakan menurut 

Sugiyono dan menurut Munir, kedua model pengembangan tersebut bertujuan 

untuk menghasilkan sebuah produk yang dalam hal ini adalah multimedia 

pembelajaran. Berdasarkan dari penjelasan tersebut dan dengan tidak 

mengurangi esensi dari tahapan penelitian R&D dan tahpan pengembangan 

multimedia pembelajaran menurut Munir, maka model pengembangan 

tersebut dimodifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan peneliti sehingga 

menghasilkan model pengembangan yang tetap mengacu pada model 

pengembangan diatas. Sehingga tahapan-tahapan dalam penelitian yang akan 

digunakan peneliti memiliki lima tahap yakni analisis, desain, pengembangan, 

implementasi, dan penilaian yang bisa digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.3.Desain penelitian multimedia pembelajaran dengan menerapkan 

model SSCS diadaptasi dari Sugiyono (2013) dan Munir (2012). 

Adapun tahapan penelitian yang telah diadaptasi dari model 

pengembangan menurut Sugiyono (2013) dan Munir (2012) dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Tahap Analisis 
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Langkah awal yang akan dilakukan peneliti dalam melakukan 

analisis. Tujuan dari analisis adalah mengidentifikasi potensi dan 

masalah yang ada di lapangan. Kemudian peneliti menganalisisnya dan 

sehingga ditemukan model atau sistem penangan yang dapat mengatasi 

masalah tersebut dengan diadakannya penelitian dan pengembangan ini. 

Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan 

memiliki nilai tambah” (Sugiyono, 2013, hlm.409).“Masalah adalah 

penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi” (Sugiyono, 

2013: 410). Menurut Munir (2012) pada tahapan ini diperlukan suatu 

tujuan pengembangan yang melibatkan pelajar, pendidik dan lingkungan. 

Pada tahapan ini bisa disebut juga tahap studi pendahuluan karena 

pada dasarnya hakikat dari tahap analisis di penelitian ini bertujuan untuk 

meyakinkan peneliti bahwa penelitiannya perlu dilakukan dan dapat 

dilaksanakan. (Arikunto, 2010, hlm.84) mengungkapkan bahwa dalam 

mengadakan studi pendahuluan dapat dilakukan dengan beberapa cara 

diantaranya yaitu: 

a. Dengan membaca literatur, baik teori maupun penemuan (hasil 

penelitian terdahulu) 

b. Mendatangi ahli-ahli atau manusia sumber untuk berkonsultasi dan 

memperoleh informasi 

c. Mengadakan peninjauan ke tempat atau lokasi penelitian untuk 

melihat benda atau peristiwa. 

Ada dua bagian penting dalam tahap analisis yang dijelaskan pada 

uraian berikut: 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk mengetahui penghambat dan 

pendukung di lapangan ketika produk ini diuji cobakan dan untuk 

mengetahui tanggapan pengguna terhadap multimedia pembelajaran 

yang akan dikembangkan. Studi lapangan menggunakan teknik 

wawancara terhadap guru produktif yang mengajar materi tersebut, 

sehingga diharapkan dapat mengetahui kebutuhan di lapangan yang 

sebenarnya. 
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b. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data-

data berupa teori pendukung untuk multimedia pembelajaran yang 

akan dibuat. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian bisa 

berupa buku, jurnal dan lainnya yang relevan dengan 

penelitian.Selain itu sumber yang digunakan bisa berupa informasi 

tentang kurikulum dan silabus pada mata pelajaran tersebut, 

sehingga tujuan dan materi pembelajaran yang dikembangkan pada 

multimedia pembelajaran tidak menyimpang serta mencari berbagai 

contoh implementasi penerapan model pembelajaranpada 

multimedia yang telah dilakukan sebelumnya, untuk dijadikan bahan 

analisis dalam pengembangan multimedia pembelaran ini. 

 

2. Tahap Desain 

Menurut Sugiyono (2012) mengungkapkan bahwa desain produk 

haruslah diwujudkan dalam bentuk gambar atau bagan sehingga dapat 

digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya.Sebelum 

menjadi sebuah multimedia pembelajaran terlebih dahulu peneliti akan 

membuat suatu rancangan atau gambaran alur serta antarmuka dari 

multimedia pembelajaran yang akan dikembangkan. peneliti akan 

menggambarkan alur atau urutan proses produk multimedia, dari mulai 

membuka program sampai menutup program atau disebut dengan 

flowchart, kemudian peneliti menampilkan gambaran/papan cerita dari 

sebuah program berupa papan certita penyajian materi pembelajaran, 

penyajian evaluasi, keterangan tombol-tombol navigasi program dan 

lain-lainyang disebut dengan Storyboard, serta peneliti rancang materi 

serta antarmuka dari multimedia pembelajaran yang akan dikembangkan. 

Hal tersebut dinyatakan pula oleh Munir (2012, hlm.101) mengatakan 

bahwa pada tahap ini penulis membuat unsur yang mendukung suatu 
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perancangan multimedia, unsur yang dilibatkan berupa flowchart, story 

board, dan antar muka”. 

3. Tahap Pengembangan 

Pada tahapan ini peneliti mulai melakukan pembuatan dan 

pengembangan terhadap produk multimedia yang telah dirancang. Dalam 

memulai pembuatan dan pengembangan multimedia ini, peneliti 

menggunakan berbagai tools untuk mewujudkan rancangan menjadi 

suatu produk yang diinginkan. Menurut Munir (2012, hlm.101) 

mengatakan bahwa “tahap pengembangan berdasarkan model ID dan 

storyboard yang telah disediakan untuk tujuan merealisasikan sebuah 

prototip software pengajaran dan pembelajaran”. 

Setelah menghasilkan prototipemultimedia, selanjutnya prototipe 

tersebut diuji dengan dilakukan tes untuk memastikan hasilnya sesuai 

dengan yang diinginkan atau tidak. Penilaian terhadap unit-unit 

multimediatersebut dilakukan dengan menggunakan rangkaian penilaian 

multimedia.Untuk memastikan multimedia tersebut layak digunakan. 

Apabil terdapat kesalahan atau kekurangan dalam media tersebut maka 

akana dilakukan revisi (perbaikan) hingga multimedia tersbut dianggap 

layak untuk digunakan dalam uji coba produk secara tebatas yang 

terdapat pada tahap implementasi.Selain dilakukannya penilaian pada 

multimedia, terdapat juga penilaian pada butir –butir soal pemahaman 

ekstrapolasi, yang digunakan dalam evaluasi dengan melalui tahap uji 

validasi oleh ahli materi.Setelah semua persyaratan dinyatakan layak 

digunakan, tahap selanjutnya ada melakukan uji soal kepada subjek 

penelitian. Adapun hasil yang ingin dilihat adalah berupa validitas soal, 

reliabilitas, indeks kesukaran serta daya pembeda. 

4. Tahap Implementasi 

Pada tahapan implementasi, multimedia yang telah melewati proses 

uji validasi oleh ahli materi, selanjutnya digunakan pada tahap 

imlementasi. Pada tahap ini juga peneliti akan menguji produk dan dari 
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multimedia yang dikembangkan. Seperti yang dikatakan Munir (2012, 

hlm.101) bahwa pada tahap implementasi adalah tahap dimana pengujian 

unit-unit yang telah dikembangkan dalam proses pengajaran dan 

pembelajaran dan juga prototip yang telah siap”. 

Tujuan dari tahap implementasi ini adalah Sehingga siswa yang 

telah mengontrak mata pelajaran jaringan dasar dapat menguji dan 

merasakan kelebihan dan kekurangan dari multimedia yang 

dikembangkan dalam pembelajaran.Setelah itu, siswa yang telah 

menggunakan multimedia diberikan tes berupa soal pilihan ganda untuk 

mendapatkan data berupa peningkatan pemahaman ekstrapolasi 

siswa.Selain itu siswa tersebut diberikan angket untuk mengetahui 

tanggapan mereka terhadap multimedia yang telah digunakan. 

5. Tahap Penilaian. 

Pada tahap penilaian ini, multimedia pembelajaran yang dibuat 

telah melewati empat proses di atas, selanjutnya dinilai kelayakannya 

kembali.Munir (2012) mengatakan bahwa pada fase ini diketahui secara 

pasti kelebihan dan kekurangan dari software yang telah dikembangkan 

sehingga dapat membuat penyesuaian dan penggambaran software yang 

dikembangkan untuk pengembangan software yang lebih sempurana. 

Apabila multimedia tersebut telah sesuai dengan tujuan awal dibuatnya 

serta benar jika multimedia tersebut mampu untuk meningkatkan 

pemahaman ekstrapolasi siswa serta penilaian yang dilakukan pada tahap 

ini adalah dengan melihat kembali respon yang dihasilkan dari pengguna, 

mengenai multimedia berbasis web menggunakan model SSCS,  

tanggapan pengguna mengenai kekurangan dan kelebihan software, dan 

rekomendasi untuk multimedia.  

3.3 Populasi dan Sampel 

 Populasi yang akan menjadi objek penelitian oleh peneliti adalah salah 

satu  SMK Negeri di kota Bandung dalam penelitian ini peneliti mengambil 

sampel siswa kelas XI TKJ 2 di SMK Negeri 2 Bandung. Sampel pada 
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penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan berdasarkan beberapa 

penilaian yang dapat digunakan sebagai sampel. Menurut Sugiyono (2013, 

hlm. 124), “Purposive Sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu”. Hal tersebut dikarenakan peneliti tidak mengambil 

sampel secara acak untuk membentuk kelompok baru, melainkan mengambil 

sampel berdasarkan kelompok yang telah tersedia. Di antara kelas yang 

tersedia, kelas yang diambil sebagai sampel adalah kelas XI TKJ 2 karena 

kelas tersebut berkategori sedang, artinya rata-rata kelas berada di tengah-

tengah di antara kelas yang lainnya Selain itu, pengambilan sampel didasari 

dengan ketentuan, siswa yang telah belajar materi Jaringan dasar, karena 

dianggap siswa tersebut telah mempelajari materi jaringan dasar. Siswa akan 

menguji coba multimedia pembelajaran dengan menerapkan model SSCS 

kemudian memberikan respon penilaian siswa terhadap penggunaan 

multimedia pembelajaran dengan menerapkan model SSCS dalam 

pembelajaran, yang nantinya akan dituliskan dalam angket instrumen yang 

diberikan. 

3.4 Instrument Penelitian 

Berikut adalah instrument yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Instrument Studi Lapangan 

Instrumen studi lapangan dilakukan untuk mengetahui penghambat 

dan pendukung di lapangan ketika produk ini diuji coba dan untuk 

mengetahui tanggapan pengguna terhadap multimedia pembelajaran 

yang akan dikembangkan. Studi lapangan dapat dilakukan dengan dua 

cara  yaitu : 

a.  Angket Studi Lapangan 

Angket studi lapangan diberikan kepada guru atau siswa 

dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan serta solusi apa 

yang diinginkan apabila dikembangkannya multimedia 

pembelajaran dengan menggunakan inovasi yang variatif. Menurut 

Sugiyono (2013, hlm.199) menjelaskan bahwa angket merupakan 
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teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawab.  

b. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 

2012). Teknik wawancara digunakan sebagai instrument yang 

diberikan terhadap guru produktif matapelajaran Jaringan Dasar 

yang bertujuan untuk mengumpulkan data berupa metode 

embejaran yang digunakan dan masalah yang ditemukan guru 

ketika mengajar dikelas. Menurut Estebeg (Dalam Sugiyono, 

2013, hlm.317) menjelaskan bahwa wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

Tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. 

2. Instrumen Validasi Ahli 

Instrumen validasi media bertujuan untuk mengetahui penilaian para 

ahli terhadap multimedia pembelajaran yang dikembangkan, sehingga 

selanjutnya  dapat digunakan dilapangan . para ahli yang dimaksud 

adalah ahli media dan ahli materi. 

a. Instrument Validasi Ahli Media 

Instrumen validasi ahli media yang digunakan  dalam penelitian 

ini adalah angket yang diukur dengan menggunakan skala 

pengukuran rating scale, sedangkan untuk penilaian multimedia 

merujuk pada instrumen penilaian learning object yang bernama 

LORI (Lerning Object Review Instrument) versi 1.5. Ada Sembilan 



 

 
Nur Indah Bako, 2015 
PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN DENGAN MENERAPKAN MODEL SEARCH , SOLVE, 
CREATE AND SHARE UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN EKSTRAPOLASI SISWA PADA MATA 
PELAJARAN JARINGAN DASAR DI SMK 
Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 
 

aspek yang digunakan untuk mengevaluasi suatu objek belajar dalam 

LORI, diantaranya: 

1) Content Quality 

a. Veracity, yaitu kesesuaian materi dengan teori dan 

konsep yang ada. 

b. Accuracy, ketepatan dari isi materi. 

c. Balanced presentation of ideas atau keseimbangan 

penyajian ide. 

d. Appropriate level of detail, detail dari materi. 

2) Learning Goal Alignment 

a. Tujuan pembelajaran 

b. Kegiatan (activities) 

c. Kegiatan penilaian (assessments) 

d. Karakter peserta didik 

3) Feedback and Adaptation 

Adaptif konten atau umpan balik yang didorong oleh 

masukan pelajar yang berbeda atau pemodelan peserta didik 

4) Motivation 

Dapat memotivasi peserta didik untuk lebih tertarik 

dalam pembelajaran 

5) Presentation Design 

Tampilan atau penyajian materi berupa gambar maupun 

suara yang dapat meningkatkan proses mental secara efisien 

6) Interaction Usability 

a. Navigasi yang mudah dimengerti 

b. Antarmuka yang mudah dipahami  

c. Kualitas dari antarmuka bantuan 

7) Accessibility 

Mudah diakses oleh peserta didik 

8) Reusability 

Dapat digunakan dalam konteks belajar yang lain dan 

dengan karakter peserta didik yang berbeda-beda 

9) Standards Compliance 

Patuh terhadap standar internasional dan spesifikasinya 

Selain penilaian berdasarkan LORI, penilaian multimedia juga 

merujuk pada pendapat Wahono(2006 ) bahwa penilaian melibatkan 
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tiga yaitu aspek umum, aspek instructional design(desain 

pembelajaran), dan aspek komunikasi 

Adapun aspek penilaian multimedia yang digunakan dalam 

multimedia ini meliputi : aspek umum, aspek desain (presentation 

design), aspek kemudahan untuk digunakan (interaction usability), 

aspek kemudahan akses (accessibility), aspek usabilitas (reusability) 

dan aspek memenuhi standar (standards compliance). 

b. Instrument Validasi Ahli Materi 

Instrumen validasi ahli materi yang digunakan  dalam penelitian 

ini adalah angket yang diukur dengan menggunakan skala 

pengukuran rating scale, sedangkan untuk penilaian multimedia 

merujuk pada instrumen penilaian learning object yang bernama 

LORI (Lerning Object Review Instrument) versi 1.5. Untuk validasi 

materi,  penilaian meliputi beberapa aspek seperti kualitas isi/materi 

(content quality), aspek pembelajaran (learning goal alignment), 

aspek umpan balik dan adaptasi (feedback and adaptation) dan pada 

aspek motivasi (motivation). 

 

3. Instrumen Tanggapan Siswa Terhadap Multimedia 

Instrumen tanggapan siswa ini berbentuk angket yang diberikan 

kepada responden setelah menggunakan multimedia pembelajaran 

interaktif dengan menerapkan model search, solve, create and share 

pada matapelajaran Jaringan Dasar didalamnya. Angket ini bertujuan 

untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap multimedia pembelajaran 

tersebut.Skala yang digunakan dalam instrument ini adalah skala sikap 

Likert. Jawaban dari skala ini terdiri atas Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Tidak Setuju(TS), dan Sangat Tidak Setuju (STJ). Secara lebih rinci 

dapat dilihat pada lampiran 2. 

4. Instrumen Soal Tes Pemahaman Ekstrapolasi 
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Instrumen ini merupakan suatu tes yang bertujuan untuk 

mendapatkan insformasi sejauh mana materi yang dikuasai oleh siswa 

setelah menggunakan multimedia pembelajaran yang dikembangkan 

peneliti. Tes yang digunakan adalah tes kemampuan siswa pada 

tingkatan pemahaman ekstrapolasi. 

Sebelum instrument tes ini digunakan, maka dipelukan terlebih 

dahulu pengujian dan analisis terhadap instrument tes. Untuk 

mendapatkan instrumen yang berkualitas dapat ditinjau dari beberapa 

hal, yaitu : 

a. Uji Validitas 

Untuk menguji validitas digunakan rumus korelasi Product 

Moment, sebagai berikut : 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi yang dicari 

N = banyaknya siswa yang mengikuti tes 

X = skor item tes 

Y = skor responden 

Nilai rxy yang diperoleh dapat diinterprestasikan untuk 

menentukan validitas butir soal dengan menggunakan kriteria pada 

tabel dibawah ini (Arikunto, 2003, hlm.75): 

Tabel 3.1 Klasifikasi Validitas Butir Soal 

Nilai rxy Kriteria 

0,80 < rxy ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < rxy ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < rxy ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < rxy ≤ 0,40 Rendah 
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b. Uji Reablitas 

Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan dapat konsisten ketika digunakan pada banyak subjek 

dan waktu. Menurut Arikunto (2012, hlm. 115) perhitungan 

realibilitas dapat menggunakan KR-20 dengan rumus berikut: 

 

 

Keterangan: 

r11 = Koefisien realibilitas 

n = banyak butir soal 

p = proporsi banyak subjek yang menjawab benar pada butir 

soal ke i 

qi = proporsi banyak subjek yang menjawab salah pada butir 

soal ke i 

= varians skor total 

Nilai r11 yang diperoleh dapat diinterprestasikan dengan 

menggunakan klasifikasi koefisien realibilitas sebagai berikut : 

Tabel 3.2 . Koefisien Reabilitas 

0,00 < rxy ≤0,20 Sangat Rendah 

Nilai rxy Kriteria 
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c. Indeks Kesukaran 

Rumus yang digunakan untuk menentukan tingkat kesukaran 

tiap butir soal adalah sebagai berikut (Arikunto, 2003 : 208) : 

 

Keterangan : 

P  = indeks kesukaran 

JBA = jumlah jawaban benar pada kelompok atas 

JBB = jumlah jawaban benar pada kelompok bawah 

JSA = jumlah seluruh siswa pada kelompok atas 

JSB = jumlah seluruh siswa pada kelompok bawah 

Tabel 3.3 interprestasi Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran Tingkat Kesukaran 

0,00 Terlalu Sukar 

0,01 -0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 

1,00 Terlalu Mudah 

 

 

d. Daya Pembeda Soal 

Rumus Yang digunakan untuk mengetahui daya pembeda soal 

adalah sebagai berikut (Arikunto, 2003, hlm.213 ) : 

0,80 < r11≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < r11≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < r11≤ 0,60 Cukup 

0,20 < r11≤ 0,40 Rendah 

0,00 < r11≤0,20 Sangat Rendah 
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Keterangan : 

D = Daya Pembeda 

JBA = Jumlah jawaban benar pada kelompok atas 

JBB = Jumlah jawaban benar pada kelompok bawah 

JSA  = Jumlah siswa  dengan benar butir item 

Klasifikasi interprestasi untuk daya pembeda yang digunakan 

berpedoman pada tabel berikut ini : 

Tabel 3. 4 Klasifikasi Daya Pembeda Soal 

Daya Pembeda Interprestasi 

0,00 – 0,20 Jelek 

0,21 -0,40 Cukup 

0,31 – 0,70 Baik 

0,71 – 1,00 Baik Sekali 

Negatif Semuanya tidak baik, 

jadi sebaiknya diganti 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Analisis Data Instrumen Studi lapangan 

Analisis data instrument studi lapangan ini dilakukan peneliti 

untuk melakukan penyimpulan hasil dari angket studi lapangan dan 

hasil wawancara dengan guru dan siswa.  

 

3.5.2 Analisis Data Pengujian Aplikasi dengan Black Box Testing 

Pengetesan atau pengujian program ini dilakukan dengan teknik 

pengujian black box testing. Black box testing (digunakan untuk 

pengetesan program langsung melihat pada aplikasinya tanpa perlu 

mengetahui struktur programnya. Tes ini dilakukan untuk melihat 

suatu program apakah telah memenuhi permintaan atau belum. Hasil 
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dari pengujian black box testing ini yaitu kuisioner penilaian dari 

pakar pengembangan perangkat lunak. 

3.5.3 Analisis Data Instrumen Validasi Ahli Media Dan Ahli Materi 

Tujuan dari analisis data ini adalah untuk memperhitungkan data 

angket hasil validasi ahli media dan materi.Perhitungan data ini 

menggunakan rating scale. Menurut Sugiyono (2013, hlm.141) 

menjelaskan bahwa rating scale  berasal dari data mentah yang berupa 

angka (kuantitatif) kemudian disimpulkan menjadi kualitatif. 

Perhitungan data menggunakan rating scale  dapat ditentukan dengan 

rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

P  = Angka persentase 

Skor Ideal = Skor tertinggi tiap butir X jumlah responden X jumlah 

butir 

 Selanjutnya, setelah data persentase diperoleh kemudian data 

tersebut diterjemahkan dalam pengertian kualitatif. Kemudian untuk 

mengukur hasil perhitungan skala, digolongkan menjadi empat 

kategori, yaitu : 

Tidak baik   Kurang Baik      Baik   Sangat Baik 

Gambar 3.4 Skala interprestasi untuk perhitungan validasi dengan 

menggunakan skala rating scale 

Untuk memudahkan, apabila kategori diatas direspresentasikan 

dalam table, maka akan seperti berikut : 

Tabel 3.5 Klasifikasi perhitungan berdasarkan rating scale 
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Skor Presentase Interpretasi 

0-25 (%) Tidak Baik 

26 – 50 (%) Kurang Baik 

51 – 75 (%) Baik 

76 – 100 (%) Sangat Baik 

 

3.5.4 Analisis Data Instrumen Tangggapan Siswa Terhadap 

Multimedia 

Instrument tanggapan siswa setelah menggunakan multimedia 

dilakukan perhitungan dengan menggunakan skala likert. Adapun 

langkah-langkah untuk menganalisis data angket sebagai berikut: 

a. Memberikan alternatif jawaban angket 

Tabel 3.6 Alternatif jawaban angket 

Skor Alternatif Jawaban 

1 Sangan Setuju (SS) 

2 Setuju (S) 

3 Tidak Setuju (TS) 

4 Sangat Tidak Setuju (STT) 

 

b. Selanjutnya melakukan perhitungan tiap butir soal dengna 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

P  = Angka persentase tiap butir soal 
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Skor Ideal = Skor maksimum , yaitu 4 (seandainya seluruh 

responden menjawab SS) yang dikalikan dengan jumlah 

responden 

Skor Perolehan = Skor yang diperoleh dari suatu butir soal 

dengan cara menjumlahkan skor yang diberikan oleh seluruh 

responden pada butir soal itu. 

c. Selanjutnya membuat kategori dari skor jawaban responden 

seperti berikut: 

 

Gambar 3.5 Skala interprestasi Respon Siswa 

Keterangan:  

Tabel 3.7. Skala Interpretasi Respon Siswa 

Skor Presentase Interpretasi 

25 (%) Tidak Baik 

26 – 50 (%) Kurang Baik 

51 – 75 (%) Baik 

76 – 100 (%) Sangat Baik 

3.5.5 Analisis Data Instrumen Peningkatan Pemahaman Ekstrapolasi 

Dalam penelitian ini salah satu tujuan yang harus dicapai adalah 

melihat perkembangan siswa terhadap peningkatan pemahaman 

ekstrapolasi siswa, oleh karena itu perkembangan siswa 

dipresentasikan melalui analisis data.Analisis data hasil belajar 

didapatkan dari data nilai kuis dan rata-rata evaluasi, perkembangan 

nilai dilihat dari selisih antara rata-rata evaluasi dengan nilai kuis, 

yang disebut gain (gain aktual). 



 

 
Nur Indah Bako, 2015 
PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN DENGAN MENERAPKAN MODEL SEARCH , SOLVE, 
CREATE AND SHARE UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN EKSTRAPOLASI SISWA PADA MATA 
PELAJARAN JARINGAN DASAR DI SMK 
Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 
 

 

Keterangan: 

G = gain 

Sf = Skor rata –rata tes evaluasi 

Si = Skor tes awal (kuis) 

Setelah mendapatkan gain, belum cukup untuk dapat 

merepresentasikan klasifikasi hasil belajar dari siswa, oleh karena itu 

perlu dibuat gain yang dinormalisasi, sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Hake (1998, hal. 2) bahwa dengan mendapatkan nilai rata-rata 

gain yang ternomalisasi maka secara kasar dapat mengukur efektifitas 

suatu pembelajaran dalam pemahaman konseptual. Nilai g dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

<g> = gain yang dinormalisasi 

Berikut adalah tabel klasifikasi nilai gain yang dinormalisasi 

menurut Hake (1998, hal. 2): 

 

Tabel 3.8 Kriteria Nilai Gain. 

Nilai <g> Klasifikasi 

<g> ≥ 0,7 Tinggi 

0,7 ≥  <g> ≥ 0,3 Sedang 
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<g>< 0,3 Rendah 

Selain itu, peningkatan pemahaman ekstrapolasi dilakukan 

dengan membandingan nilai sebelum treatment dilakukan dengan 

sesudah dilakukannya treatment.Instrument peningkatan pemahaman 

ekstrapolasi yang digunakan adalah tes pilihan ganda. 

 


