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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan 

multimedia ini adalah metode penelitian Research and Development 

(R&D). Menurut Sugiyono (2012, hlm. 407) “Penelitian research and 

development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian ini termasuk pada 

penelitian dan pengembangan, karena tujuan akhir dari penelitian ini 

adalah untuk menghasilkan produk berupa multimedia game 

pembelajaran. Namun, sebelum dapat digunakan secara luas, keefektifan 

multimedia tersebut harus diuji. Maka metode penelitian yang sejalan 

dengan tujuan akhir dari penelitian ini adalah Research and Development. 

1. Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) 

Sujadi (2003, hlm. 164) menjelaskan penelitian dan pengembangan 

atau Research and Development (R&D) adalah suatu proses atau 

langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru, atau 

menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Tahapan R&D ini dimulai dengan mengembangkan ide, analisis 

kebutuhan, proses pembangunan/ pengembangan produk dan 

puncaknya adalah proses pengenalan uji coba produk pada masyarakat. 

2. Model Pengembangan Multimedia 

Pengembangan dan perancangan suatu perangkat lunak tergantung 

dari tujuan, keperluan dan beberapa faktor lain yang berkaitan erat 

dengan pembuatan perangkat lunak. Model pengembangan multimedia 

yang akan digunakan adalah model Siklus Hidup Menyeluruh (SHM) 

sistem pengembangan multimedia pendidikan yang dikembangkan oleh 

Munir.  
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Munir (2012, hlm. 107) menjelaskan terdapat lima tahap dalam 

pengembangan multimedia, yang terdiri atas tahap analisis, desain, 

pengembangan, implementasi dan penilaian. Berikut adalah fasa-fasa 

model Siklus Hidup Menyeluruh (SHM) pada pengembangan software 

multimedia dalam pendidikan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Model Siklus Hidup Menyeluruh (SHM): Pengembangan 

Software Multimedia dalam Pendidikan 

 

Peneliti akan menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan 

yang digagas oleh Munir, dikarenakan hal ini sesuai dengan metode 

pengembangan Munir yang dirancang khusus untuk menghasilkan 

perangkat lunak pembelajaran yang sudah meliputi aspek pengguna 

kurikulum, lingkungan pembelajaran, prototype, penggunaan dan 

penyempurnaan. 

B. Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

digambarkan dengan diagram berikut ini : 
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Gambar 3.2. Tahapan Penelitian Multimedia Game Berbasis Model 

Pembelajaran Modified Inquiry dari tahap pengembangan Munir 

Berikut adalah penjelasan lebih lengkap dari tahapan-tahapan 

penelitian yang akan dilakukan : 

1. Tahap Analisis 

Tahap analisis merupakan tahap yang dilakukan untuk mengetahui 

kondisi lapangan yang akan dilakukan pengujian. Pada tahap ini, 

peneliti melakukan studi literatur dan wawancara semi terstruktur 

dengan salah satu guru mata pelajaran Pemrograman Dasar untuk 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam membangun multimedia 

game pembelajaran berbasis model pembelajaran modified inquiry. Hal 

ini dilakukan agar produk yang dibuat peneliti tetap mengacu pada 

kurikulum yang berlaku. 

a) Pencarian Potensi dan Masalah (Studi Lapangan) 

Studi lapangan merupakan tahap awal dalam penelitian ini. 

Tahap awal ini memiliki tujuan untuk memperoleh data mengenai 

kondisi lapangan baik berupa potensi maupun masalah yang 

selanjutnya akan digunakan pada tahap analisis. Adapun yang 

dilakukan pada tahap ini diantaranya adalah meminta kurikulum 

pembelajaran serta wawancara yang dilakukan kepada guru mata 

pelajaran dan siswa yang telah mempelajari mata pelajaran terkait. 

Pokok bahasan materi pembelajaran disesuaikan dengan silabus 

SMK RPL Mata Pelajaran Pemrograman Dasar. 

b) Pengumpulan Data (Studi Literatur) 

Studi literatur merupakan tahap selanjutnya dalam penelitian ini 

yang bertujuan untuk mengumpulkan teori-teori pendukung dalam 

memaparkan karakteristik multimedia berbentuk game dan model 

pembelajaran modified inquiry. Adapun sumber yang diperoleh 

berupa literatur, jurnal serta informasi yang relevan dengan 

penelitian. 
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2. Tahap Desain 

Pada tahap desain, dilakukan perancangan model multimedia dan 

juga penyusunan konten dari materi yang akan disampaikan pada saat 

pembelajaran. Kemudian dibuat flowchart dan storyboard. Flowchart 

digunakan untuk menjelaskan alur penyelesaian masalah melalui 

langkah-langkah yang telah ditetapkan, sedangkan storyboard 

digunakan untuk menjelaskan fungsi dari tampilan yang ada di 

multimedia tersebut. Proses desain menerjemahkan kebutuhan ke dalam 

sebuah representasi perangkat lunak yang dapat dinilai kualitasnya 

sebelum tahap koding dimulai. Selain pembuatan flowchart dan 

storyboard, pada tahap desain juga terdiri atas pembuatan Data Flow 

Diagram (DFD), kamus data dan spesifikasi proses. 

3. Tahap Pengembangan 

Pada tahap ini, dilakukan pembuatan program  multimedia. 

Multimedia dibuat dengan bantuan perangkat lunak atau software. Pada 

proses ini, materi, gambar, video, media suara, dan beberapa konten 

lain yang menunjang diintegrasikan sehingga menjadi kesatuan yang 

disebut dengan multimedia. 

Setelah proses pembuatan multimedia tersebut selesai, dilakukan 

proses penilaian oleh ahli media dan ahli materi terhadap multimedia 

game pembelajaran untuk menilai kelayakan multimedia tersebut. 

Apabila terdapat kekurangan dalam multimedia tersebut, dilakukan 

proses perbaikan sampai multimedia dinyatakan layak untuk digunakan 

dalam uji coba pada tahap implementasi. Selain dilakukan penilaian 

multimedia, butir-butir soal pemahaman yang digunakan dalam pretes, 

postes dan evaluasi didalam multimedia game pembelajaran ini juga 

melalui tahap uji validasi oleh ahli pendidikan dan materi. Setelah 

dinyatakan layak digunakan, soal tersebut diujicobakan kepada siswa 

yang telah mempelajari mata pelajaran pemrograman dasar. Adapun 

hasil yang ingin dilihat adalah berupa validitas soal, reliabilitas, indeks 

kesukaran dan daya pembeda. 
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4. Tahap Implementasi 

 Setelah multimedia game pembelajaran ini dikatakan layak 

berdasarkan validasi oleh ahli dan telah diadakan perbaikan, maka 

tahapan selanjutnya adalah tahap implementasi. Sebelum dilakukan 

pengujian yang sesungguhnya, terlebih dahulu dilakukan uji coba 

sebanyak dua kali, yaitu pengujian tahap pertama dan pengujian tahap 

kedua. Pengujian tahap pertama dan kedua dilakukan terhadap siswa 

yang telah mempelajari mata pelajaran pemrograman dasar. Uji coba ini 

dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelebihan dan kendala produk 

sebelum benar-benar diuji pemakaiannya. Dari hasil uji coba tersebut, 

terdapat kekurangan yang selanjutnya akan direvisi untuk selanjutnya 

diujikan. Setelah direvisi dan sudah layak untuk diuji pemakaiannya, 

maka dilanjutkan pada pengujian ketiga yaitu pengujian sesungguhnya 

kepada siswa yang sedang mempelajari mata pelajaran pemrograman 

dasar. Sebelum dan sesudah menggunakan multimedia tersebut, siswa 

diberi tes berupa soal pilihan ganda untuk mengetahui adanya 

peningkatan pemahaman mereka setelah menggunakan multimedia 

tersebut. Selain itu, siswa juga diberikan angket untuk mengetahui 

tanggapan mereka terhadap multimedia. 

5. Tahap Penilaian 

 Tahap penilaian ini untuk meninjau kembali kelayakan multimedia 

yang dibangun. Tahap di mana peneliti bisa mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dari multimedia yang telah dikembangkan, sehingga dapat 

dilakukan perbaikan terhadap multimedia tersebut. Penilaian menurut 

para ahli pada tahap pengembangan multimedia, penilaian menurut 

siswa pada tahap implementasi serta apakah benar multimedia yang 

dibangun mampu meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran 

pemrograman dasar. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Sugiyono (2012, hlm. 117) mengatakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai 



43 
 

Tri Hartini, 2015 
RANCANG BANGUN MULTIMEDIA GAME BERBASIS MODEL PEMBELAJARAN MODIFIED INQUIRY 
PADA MATA PELAJARAN PEMROGRAMAN DASAR UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA 
SMK  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya 

orang, tetapi objek, benda alam, karakteristik sifat yang dimiliki 

objek/subjek yang dipelajari merupakan bentuk dari populasi. Berbeda 

halnya dengan sampel yang menurut Sugiyono (2012, hlm. 118) 

merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Populasi dari penelitian ini yaitu siswa kelas X tingkat 

Sekolah Menengah Kejuruan pada mata pelajaran Pemrograman Dasar di 

SMK Negeri 1 Cimahi. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Sampling Purposive yang merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012, hlm. 124). Teknik ini biasanya 

dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan 

waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel besar dan 

jauh. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas X RPL B 

(yang sedang mempelajari materi konsep dasar algoritma pemrograman 

dan algoritma percabangan) di Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) 

SMK Negeri 1 Cimahi yang berjumlah 36 orang. Untuk sampel penelitian 

ini, peneliti hanya mengambil 1 kelas, hal ini dikarenakan peneliti masih 

dalam tahap uji coba sehingga hanya membutuhkan sampel yang terbatas 

dan dengan jumlah siswa yang dirasa cukup. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan lima instrumen untuk 

mendukung pengembangan multimedia pembelajaran. Menurut Sukardi 

(2004, hlm. 75) “secara fungsional kegunaan instrument penelitian adalah 

untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak 

pada langkah pengumpulan informasi di lapangan”. Oleh karena itu, 

peneliti memasukan instrumen dari hasil lapangan serta instrumen tes. 

Berikut adalah instrumen-instrumen yang digunakan pada penelitian kali 

ini: 
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1. Instrumen Studi Lapangan 

Wawancara merupakan instrumen studi lapangan yang digunakan 

kepada guru Mata Pelajaran Pemrograman Dasar mengenai metode 

serta kurikulum ajar mata pelajaran ini. Tidak hanya itu, peneliti juga 

melakukan wawancara kepada siswa di kelas yang sedang mempelajari 

mata pelajaran Pemrograman Dasar. Menurut Sugiyono (2012, hlm. 

194) 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. 

2. Instrumen Rancangan oleh Ahli 

Instrumen rancangan oleh ahli ditujukan untuk melihat kualitas 

rancangan baik dari segi materi maupun multimedia pembelajaran itu 

sendiri. Pada penilaian rancangan desain multimedia pembelajaran 

berbentuk game, peneliti akan menggunakan rating scale yang akan 

memberikan data berupa angka sehingga lebih mudah ditentukan 

hasilnya. Sehingga hasil data yang diperoleh sudah merupakan angka 

dan menggunakan kesimpulan penilaian yang terdiri dari tiga pilihan 

yaitu layak digunakan, layak digunakan dengan perbaikan dan tidak 

layak digunakan.  

Dalam penilaian multimedia, peneliti merujuk pada LORI 

(Learning Object Review Instrument) versi 1.5. Menurut John, dkk 

(2007) LORI ialah salah satu metode untuk menilai kelayakan suatu 

media. Aspek yang dinilai oleh LORI ialah content quality, learning 

goal alignment, feedback and adaptation, motivation, presentation 

design, interaction usability, accesibility dan reusability. Berikut 

beberapa aspek yang digunakan dalam penilaian multimedia oleh ahli 

media diuraikan sebagai berikut : 
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Tabel 3.1. Aspek Penilaian Ahli terhadap Multimedia 

No Kriteria Penilaian 

1 Aspek Kualitas Isi / Materi 

Kebenaran (Veracity) 1 2 3 4 5 

Ketepatan (Accuracy) 1 2 3 4 5 

Keseimbangan presentasi ide – ide 

(Balanced presentation of ideas) 
1 2 3 4 5 

Sesuai dengan detail tingkatan 

(appropriate level of detail) 
1 2 3 4 5 

Rata – rata nilai  

2 Aspek Pembelajaran (Learning  Goal Alignment) 

Kejelasan tujuan pembelajaran (Alignment 

among learning goals) 
1 2 3 4 5 

Kegiatan (Activities) 1 2 3 4 5 

Penilaian (Assessment) 1 2 3 4 5 

Karakteristik pembelajar (Learner 

characterisctics) 
1 2 3 4 5 

Rata – rata nilai  

3 Aspek umpan balik dan adaptasi ( Feedback and adaptation) 

Umpan balik yang didapat dari masukkan 

dan model yang berbeda – beda dari 

pembelajar (Adaptive content or feedback 

driven by differential learner input or 

learner modeling) 

1 2 3 4 5 

Rata – rata nilai  

 

4 Aspek Motivasi (Motivation) 

Kemampuan untuk memotivasi dan 

menarik perhatian dari pembelajar (Ability 

to motivate and interest an identified 

population of learners) 

1 2 3 4 5 
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Rata – rata nilai  

5 Aspek Presentasi Desain (Presentation design) 

Desain visual (layout desain, gambar, 

animasi, warna) 
1 2 3 4 5 

Audio (musik, sound effect, video) 1 2 3 4 5 

Rata – rata nilai  

6 Aspek kemudahan interaksi ( Interaction Usability) 

Kemudahan navigasi (Ease of navigation ) 1 2 3 4 5 

Tampilan antarmuka konsisten dan dapat 

diprediksi 

(predictability of the user interface ) 

1 2 3 4 5 

Kualitas fitur antarmuka bantuan (Quality 

of the interface help features ) 
1 2 3 4 5 

Rata – rata nilai  

7 Aksesibilitas (Accesibility) 

Kemudahan multimedia digunakan oleh 

siapapun 
1 2 3 4 5 

Desain multimedia mengakomodasi untuk 

pembelajaran mobile 
1 2 3 4 5 

Rata – rata nilai  

8 Reusable (Reusability) 

Multimedia dapat dimanfaatkan kembali 

untuk mengembangkan pembelajaran lain 
1 2 3 4 5 

Rata – rata nilai  

9 Standar kepatuhan (Standar Accompliance) 

Kepatuhan terhadap standar internasional 

dan spesifikasinya. 
1 2 3 4 5 

Rata – rata nilai  
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3. Instrumen Penilaian Siswa terhadap Multimedia 

Pada instrumen penilaian siswa, peneliti menggunakan rating 

scale. Penilaian ini digunakan untuk menilai respon siswa terhadap 

multimedia pembelajaran berbentuk game. 

Tabel 3.2. Aspek Penilaian Siswa terhadap Multimedia 

Aspek Indikator Penilaian 

Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

Usable 
Multimedia mudah digunakan 1 2 3 4 5 

Multimedia nyaman digunakan 1 2 3 4 5 

Reliable 

Multimedia tidak mudah macet 1 2 3 4 5 

Selama digunakan tidak ada 

error 

1 2 3 4 5 

Kompatibilitas 
Dapat diinstalasi/dijalankan di 

komputer lain 

1 2 3 4 5 

Aspek Pembelajaran 

Interaktivitas 

Respon multimedia mudah 

dipahami 

1 2 3 4 5 

Multimedia merespon segala 

yang diperintahkan pengguna 

1 2 3 4 5 

Motivasi 

Memberikan semangat belajar 1 2 3 4 5 

Menambah pengetahuan dan 

pemahaman konsep 

1 2 3 4 5 

Kesesuaian 

bidang studi 

Materi sesuai dengan bahan 

pelajaran pemrograman dasar 

1 2 3 4 5 

Pertanyaan atau soal-soal sesuai 

dengan materi 

1 2 3 4 5 

Aspek Komunikasi Visual 

Visual 

Tampilan dan komposisi warna 

multimedia menarik 

1 2 3 4 5 

Penjelasan materi berupa unsur 

visual bergerak/animasi sesuai 

1 2 3 4 5 
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Layout 

Tampilan menu-menu 

multimedia menarik 

1 2 3 4 5 

Menu-menu diposisikan tepat 1 2 3 4 5 

4. Instrumen Peningkatan Pemahaman 

Instrumen ini berupa instrumen tes. Tes yang dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui kesukaran pada tiap soal yang diberikan dan untuk 

melihat materi yang tidak dikuasai oleh siswa. Serta digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman materi dari setiap pengguna. 

Indikator yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

pemahaman. Tes yang digunakan adalah tes kemampuan pemahaman 

pada tingkatan translasi, interpretasi dan ekstrapolasi. 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah memperoleh data, maka dilakukan pengolahan terhadap 

data tersebut. Ada beberapa cara dan teknik yang dilakukan antara lain : 

1. Analisis Data Instrumen Studi Lapangan 

Teknik analisis data instrumen studi lapangan dilakukan dengan 

merumuskan hasil data yang diperoleh melalui wawancara 

semiterstruktur. 

2. Analisis Data Instrumen Tes Pemahaman 

Sebelum instrumen digunakan diperlukan beberapa pengujian, 

yaitu uji validitas, uji reliabilitas, indeks kesukaran dan daya pembeda 

soal. 

Pengujian instrumen penelitian adalah suatu pengujian yang 

dilakukan peneliti terhadap instrumen yang akan digunakan. Untuk 

mendapatkan alat ukur yang valid dan reliabel, serta mengukur tingkat 

kesukaran dan daya pembeda, terlebih dahulu instrumen penelitian yang 

akan digunakan sebagai alat pengumpul data diujicobakan kepada kelas 

dalam populasi selain kelas sampel penelitian. 
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Data hasil uji coba selanjutnya dianalisis untuk menyeleksi soal-

soal yang telah dibuat, soal-soal yang tidak memenuhi syarat tidak 

digunakan dalam instrumen penelitian.  

a) Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2013, hlm. 87), sebuah tes dapat dikatakan 

memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti 

memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium.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. Teknik yang 

digunakan untuk mengetahui validitas instrumen tes pada penelitian 

ini menggunakan rumus korelasi Product Moment memakai angka 

kasar, dengan rumusnya sebagai berikut:  

 

     
 ∑     (∑ )(∑ )

√*( ∑    (∑  )+* ∑    (∑  )+
 

Keterangan : 

rxy     : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, 

dua variabel yang dikorelasikan 

N : Jumlah siswa 

X : Skor item yang dicari validitasnya 

Y : Skor yang diperoleh siswa 

 

Tabel 3.3. Klasifikasi Koefisien Validitas 

Besarnya rxy Interpretasi 

0,80 < rxy ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < rxy ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < rxy ≤ 0,60 Sedang 

0,20 < rxy ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < rxy ≤ 0,20 Sangat rendah 

            (Arikunto, 2013, hlm. 89) 
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b) Uji Reliabilitas 

Arikunto (2013, hlm. 100) mengemukakan bahwa suatu tes 

dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes 

tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian 

reliabilitas tes, berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes. 

Atau seandainya hasilnya berubah-ubah, perubahan yang terjadi 

dapat dikatakan tidak berarti. 

Reliabilitas untuk soal pilihan ganda menggunakan teknik Kuder 

dan Richardson (KR 20). Rumusnya adalah sebagai berikut: 

    (
 

   
)(
   ∑  

  
) 

  Keterangan : 

      :   reliabilitas tes secara keseluruhan 

p      :   proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q      :   proporsi subjek yang menjawab item dengan salah  

              (q=1- p) 

Ʃpq  :   jumlah hasil perkalian p dan q 

n      :   banyak item  

s       :   standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar  

             varians) 

 

Standar deviasi dihitung dengan rumus: 

   
√∑  

 
   

Keterangan: 

S : standar deviasi 

X : Simpangan X dan X, yang dicari dari X dan X 

N : Banyaknya subjek pengikut tes 

   

Kemudian, koefisien yang dihasilkan diinterpretasikan dengan 

kriteria berikut ini: 
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Tabel 3.4. Kriteria Reliabilitas 

Rentang Nilai Kriteria 

0,80 – 1,00 Sangat tinggi 

0,60 – 0,79 Tinggi 

0,40 – 0,59 Cukup 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

    (Arikunto, 2013, hlm. 115) 

 

c) Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran untuk menyatakan parameter bahwa item 

soal tersebut adalah mudah, sedang, dan sukar. Untuk menghitung 

tingkat kesukaran suatu butir soal pilihan ganda dapat menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

  
 

  
 

Keterangan : 

      :   Indeks kesukaran 

B     :   Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

      :   Jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Untuk menentukan soal tersebut baik atau tidak baik, maka 

digunakan kriteria seperti pada tabel 3.3. Semakin rendah nilai P 

suatu butir soal, maka semakin sukar soal tersebut. Suatu butir soal 

dikatakan baik apabila perolehan nilai P sekitar 0,5 atau 50%. 

Karena jika perolehan nilai P ≤ 0,3 maka soal dikatakan sukar dan 

apabila p = 1,00 maka soal dikatakan terlalu mudah. Berikut adalah 

tabel kriteria tingkat kesukaran soal : 

Tabel 3.5. Kriteria Tingkat Kesukaran 

Nilai P Keterangan 

0,00 – 0,30 Sukar 
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0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 

(Arikunto, 2013, hlm. 225) 

 

d) Uji Daya Pembeda  

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah) (Arikunto, 2013, 

hlm. 226). 

Daya pembeda suatu soal tes dapat dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut: 

  
  
  
 
  
  
       

 

 

Keterangan: 

J : jumlah peserta tes 

JA : banyaknya peserta tes kelompok atas 

JB : banyaknya peserta kelompok bawah 

BA : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal 

itu dengan benar 

BB : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

itu dengan benar 

PA : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (P 

sebagai indeks kesukaran) 

PB : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 

Kemudian, indeks diskriminasi yang dihasilkan diintepretasikan 

menggunakan kriteria berikut ini : 

Tabel 3.6. Klasifikasi Daya Pembeda 
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Koefisien Daya Pembeda Interpretasi 

D < 0,00 Negatif 

0,00 < D ≤ 0,20 Jelek (poor) 

0,21 < D ≤ 0,40 Cukup (satistifactory) 

0,41<D≤ 0,70 Baik (good) 

0,71<D≤ 1,00 Baik sekali (excellent) 

(Arikunto, 2013, hlm. 232) 

3. Analisis Data Validasi Ahli 

Data yang telah dikumpulkan pada angket validasi pada dasarnya 

merupakan data kualitatif. Untuk menghitungnya maka data terlebih 

dahulu diubah kedalam data kuantitatif. Analisis data menggunakan 

rating scale baik validasi oleh ahli media maupun ahli materi. 

Sugiyono (2009, hlm. 99) menjelaskan bahwa perhitungan rating 

scale ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

    
∑                            

          
 × 100% 

Keterangan : 

P = angka persentase, 

Skor ideal = skor tertinggi tiap butir × jumlah responden × jumlah 

butir. 

Selanjutnya, tingkat validasi media pembelajaran dalam penelitian ini 

digolongkan dalam empat kategori dengan menggunakan skala sebagai 

berikut : 

 

Kategori tersebut bila diinterpretasikan bisa dilihat dalam sebuah tabel 

seperti berikut : 

Tabel 3.7. Tabel Kategori Tingkat Validitas Multimedia 
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Skor Persentase (%) Interpretasi 

< 25 Tidak Baik 

25 – < 50 Kurang Baik 

50 – < 75 Baik 

75 – 100 Sangat Baik 

Data penelitian yang bersifat kualitatif seperti komentar dan saran 

dijadikan sebagai dasar dalam merevisi multimedia game pembelajaran. 

4. Analisis Data Penilaian Siswa 

Analisis data instrumen penilaian siswa terhadap multimedia 

merupakan data mentah yang diperoleh berupa angka menggunakan 

rating scale sebagai skala pengukur tingkat validitas multimedia 

pembelajaran tersebut. Perhitungan untuk analisis data penilaian siswa 

sama dengan teknik perhitungan untuk analisis data validasi ahli. Yaitu 

menggunakan perhitungan rating scale ditentukan dengan rumus 

sebagai berikut: 

   
∑                            

          
 × 100% 

Keterangan : 

P = angka persentase, 

Skor ideal = skor tertinggi tiap butir × jumlah responden × jumlah 

butir. 

Selanjutnya, digolongkan dalam empat kategori dengan menggunakan 

skala sebagai berikut : 
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Dan kategori tersebut bila diinterpretasikan bisa dilihat dalam sebuah 

tabel 3.7. 

5. Analisis Tes Pemahaman 

Analisis tes ini dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana 

siswa menguasai materi berdasarkan perbandingan rata-rata nilai pretes 

(sebelum menggunakan multimedia game pembelajaran) dengan nilai 

postes (setelah menggunakan multimedia game pembelajaran). Berikut 

adalah langkah-langkah pengolahan data : 

a) Perhitungan Mean 

Rata-rata hitung atau disingkat dengan (mean). Rumus yang 

digunakan untuk data tunggal.  

 

(Luhut Panggabean, 2000) 

Keterangan : 

X  = skor rata-rata 

Xi  = skor setiap siswa 

n  = jumlah siswa 

 

b) Analisis Data Indeks Gain 

Indeks gain atau gain ternormalisasi digunakan untuk mengetahui 

kategori peningkatan pemahaman siswa. Rumus yang digunakan 

adalah rumus gain ternormalisasi (n-gain) yang diformulasikan 

dalam bentuk berikut : 

 

     
                           

                          
 

  

(Pritchard et al, 2002) 

Dan interpretasi indeks gain dapat dikategorikan sebagai berikut : 

Tabel 3.8. Interpretasi Indeks Gain Ternormalisasi 

n

Xi
X
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Nilai (g) Klasifikasi 

0,7 ≤ (g) 
Tinggi 

0,3 < (g) < 0,7 
Sedang 

(g) < 0,3 
Rendah 

 

 


