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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 menerapkan suatu 

produk berupa multimedia pembelajaran yang menerapkan metode problem 

posing. Menurut Sugiyono (2013, hlm.407) bahwa metode penelitian dan 

pengembangan (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. 

 

3.2 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 di SMK MedikaCom. Sampel pada 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 A 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 
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jaringan dasar. Siswa akan menguji coba multimedia pembelajaran dengan 

menerapkan metode problem posing kemudian memberikan respon penilaian 

siswa terhadap penggunaan multimedia pembelajaran dengan menerapkan 

metode problem posing dalam pembelajaran, yang nantinya akan dituliskan 

dalam angket instrumen yang diberikan. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Pada prosedur penelitian dan pengembangan terdapat beberapa 

tahapan yang harus dikerjakan dalam suatu peneltitian berdasarkan teori dan 

beberapa ahli. Ada beberapa pendapat ahli tentang prosedur penelitian. 

Menurut Sugiyono (2011, hlm. 409), penelitian jenis problem posing 

mempunyai beberapa tahapan, seperti yang digambarkan pada Gambar 3.1 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.  Langkah-Langkah Penggunaan Metode Research and 

Development (R&D) Sugioyono (2013, hlm.409) 
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Gambar 3.2. Model Pengembangan problem posing diadaptasi dari Sugiyono (2012) dan 

Munir (2012) 

 

Sedangkan Munir (2012, hlm. 107) menyatakan bahwa dalam 

“pengembangan multimedia terdapat beberapa fase diantaranya adalah 

analisis, desain, pengembangan, implementasi dan penilaian”. Seperti Gambar 

3.3 sebagai berikut : 

 

Gambar 3.2 : Fase-fase pengembangan multimedia Munir (2012, hlm. 107) 

Model pengembangan Sugiyono dan Munir pada dasarnya mempunyai 

tahapan-tahapan penelitian yang mirip dan tentunya kedua model 

pengembangan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menghasil suatu 

produk, Namun fase penelitian yang dinyatakan oleh Munir dikhususkan 
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untuk penelitian suatu multimedia pembelajaran. Beda hal nya dengan metode 

pengembangan yang dikemukakan oleh Sugiyono yang lebih bersifat umum. 

Berdasarkan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti, penelitian ini lebih 

fokus dalam mengembangkan suatu multimedia pembelajaran interaktif, oleh 

karena itu, model pengembangan tersebut dimodifikasi, disesuaikan dan 

diadaptasi dalam penelitian ini sehingga menghasilkan model pengembangan 

multimedia yang tetap mengacu pada model pengembangan itu sendiri. Untik 

itu prosuedur penelitian dan pengembangan yang digunakan  mempunyai lima 

tahapan,diantaranya adalah analisis, desain, pengembangan, implementasi, 

dan penilaian yang digambarkan sebagai berikut : 

 

1. Tahap Analisis 

Tujuan utama dari tahap analisis ini adalah untuk menemukan 

potensi yang bisa dikembangkan dan masalah yang dapat ditanggulangi 

sebagai dasar dilakukannya pengembangan software. Pada tahapan ini 

juga ditetapkan tujuan pengembangan software, baik itu tujuan 

pengembangan untuk guru, siswa maupun bagi lingkungan berdasarkan 

masalah dan potensi yang ada. Munir menjelaskan, untuk keperluan 

tersebut, maka analisis dilakukan dengan kerjasama antara guru dan 

pengembang software dengan mengacu pada kurikulum yang digunakan 

Munir (2008, hlm.196). Oleh karena itu, untuk menetapkan tujuan tersebut 

dan mengumpulkan informasi yang relevan, maka pada tahap analisis ini 

kegiatan yang dilakukan adalah studi literatur dan studi lapangan. 

a. Studi Literatur 

Angket studi lapangan diberikan kepada guru atau 

siswa dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan serta 

solusi apa yang diinginkan apabila dikembangkannya 
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multimedia pembelajaran dengan menggunakan inovasi yang 

variatif. Menurut Sugiyono (2013, hlm.199) menjelaskan 

bahwa angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. 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. 

 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk mengetahui penghambat dan 

pendukung di lapangan ketika produk ini diuji cobakan dan 

utnuk 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. 

 

2. Tahap Desain 

Sebelum masuk ke tahapan pembuatan multimedia pembelajaran 

maka dibutuhkan suatu rancangan sebagai rujukan bagi pengembang 

multimedia pembelajaran agar pada tahap pengembangan tidak melenceng 

dengan apa yang direncanakan. Suatu rancangan multimedia pembelajaran 

biasanya disebut dengan blueprint yang bentuknya bermacam-macam. 
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Dalam pengembangan multimedia pembelajaran dibutuhkan blueprint 

seperti flowchart, story board dan rancangan antar muka. Hal tersebut 

dinyatakan pula oleh Munir (2012, hlm. 101) “pada tahap ini penulis 

membuat unsur yang mendukung suatu perancangan multimedia, unsur 

yang dilibatkan berupa flowchart, story board, dan antar muka”. 

Sehingga pada tahap ini peneliti membuat bahan-bahan dalam 

perancangan suatu multimedia, bahan tersebut diantaranya adalah 

flowchart, story board dan antar muka pemakai. 

a. Flowchart 

Dalam suatu multimedia pembelajaran pastinya ada langkah-

langkah yang dikerjakan pengguna. Langkah-langkah tersebut 

merupakan cara multimedia tersebut bekerja atau alur kerjanya. 

Alur kerja tersebut digambarkan dalam bentuk flowchart. 

Menurut Widada (2005) “flowchart adalah penggambaran 

secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari 

suatu program”.Flowchart yang akan digunakan dalam tahap 

desain adalah jenis flowchart program. 

b. Story Board 

Ketika alur kerja atau flowchart sudah dirancang, maka 

rancangan tersebut bisa kita ubah ke dalam story board. Story 

board sendiri adalah cerita atau materi dalam multimedia yang 

digambarkan. 

c. Rancangan Antarmuka Pemakai 

Antarmuka pemakai merupakan bentuk tampilan grafik yang 

berhubungan langsung dengan pengguna yang dapat menerima 

infomrasi dari pengguna dan memberikan informasi kepada 



28 
 

 

Raksa Griya Ramadhan, 2016 
PENERAPAN PEMBELAJARAN PROBLEM POSING BERBANTU MULTIMEDIA INTERAKTIF PADA MATA 
PELAJARAN JARINGAN DASAR UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA SMK. 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran 

masalah sampai ditemukan solusi. Antarmuka pemakai 

multimedia pembelajaran yang akan dikembangkan merujuk 

kepada story board yang telah dibuat. 

 

 

 

3. Tahap Pengembangan 

Tahap pengembangan adalah tahap dimana peneliti mulai 

memproduksi multimedia interaktif. Dalam memproduksi 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 story 

board yang telah disediakan untuk tujuan merealisasikan sebuah prototap 

software pengajaran dan pembelajaran”. 

Pada tahap pengembangan terdiri dari beberapa langkah 

diantaranya adalah : pembuatan antarmuka sesuai dengan desain, memulai 

koding program, melakukan pengujian terhadap aplikasi dan pemaketan. 

Setelah pengembangan software selesai, maka penilaian terhadap bagian 

software tersebut dilakukan dengan menggunakan rangkaian penilaian 

software multimedia, meliputi validasi oleh ahli materi dan ahli media 

untuk mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan tersebut. Data 

yang didapatkan dijadikan acuan dalam proses perbaikan. 

4. Tahap Implementasi 

Fase ini membuat pengujian unit-unit yang telah dikembangkan dalam 

proses pembelajaran dan juga protip yang telah siap. Munir (2008, hlm. 
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101). Tahap implementasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan 

pemahaman dan penilaian siswa mengenai multimedia pembelajaran  

menggunakan metode Problem Posing yang telah dikembangkan. Pada 

tahap ini juga dilakukan pretest dan postes untuk mengetahui kemampuan 

pemahaman siswa setelah menggunakan multimedia yang dikembangkan. 

Untuk mengetahui kemampuan pemahaman siswa, dalam penelitian ini 

digunakan desain penelitian one group pretest postest design. Desain 

dalam penelitian ini menggunakan satu kelompok subjek yang dilakukan 

pengukuran setelah itu dilakukan perlakuan, kemudian dilakukan 

pengukuran kembali. Desain dapat digambarkan 

 

sebagai berikut : 

 

Gambar One group pretest postest design 

Sugiyono (2008, hlm. 111) 

Keterangan 

O1 = Nilai pretest ( sebelum diberi perlakuan) 

O2 = Nilai Postest( setelah diberi perlakuan) 

X = Perlakuan 

Setelah didapatkan nilai pretest dan posttest dari siswa, selanjutnya 

akan dihitung signifikansi nilai gain dari metode dengan menggunakan 

rumus dari Hake,dengan rumus sebagai berikut : 

 

G = 
     

     
 

Keterangan : 

O1 X O2 
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G = Nilai Gain 

T1 = Rata-Rata Nilai Pretest 

T2 = Rata-Rata Nilai Postest 

T3 = Skor Maksimum Rata-Rata 

Menurut Hake (1998 : 2) kriteria nilai indeks diantaranya : 

Nilai Gain > 0,7  : Tinggi 

0.3 < Nilai Gain > 0,7 : Sedang   

Nialai Gain < 0.3  : Rendah 

 

 

 

5. Tahap Penilaian 

Menurut Munir (2008, hlm. 200), untuk mengetahui secara pasti 

kelebihan dan kelmahan software yang telah dikembangkan, maka 

dilakukan penilaian. Perbaikan dan penghalusan software lebih sempurna. 

Yang dilakukan dalam tahap penilaian ini adalah melihat kembali 

mengenai produk yang dihasilkan dilihat dari kelayakan multimedia 

interaktif dengan metode problem posing yang telah dihasilkan, tanggapan 

siswa terhadap multimedia interaktif serta kekurangan, kelebihan, kendala 

dan rekomendasi multimedia. 

3.4 Subjek dan Objek 

Multimedia pembelajaran interkatif  yang akan dikembangkan ini 

ditujukan untuk menyampaikan materi pelajaran produktif jurusan TKJ 

(Teknik Komputer Jaringan), yaitu tentang materi jaringan dasar nuntuk kelas 

X SMK. Subjek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari  ini 

adalah siswa Sekolah Menengah Kejuruan MedikaCom dan objek penelitian 
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yang mewakili untuk diambil datanya dan ditarik kesimpulan  adalah siswa 

kelas X TKJ X - B. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Arikunto (2006, hlm. 149) mengungkapkan bahwa instrument adalah 

alat pada waktu penelitian menggunakan suatu metode. Instrumen yang akan 

digunakan untuk penelitian ini adalah tiga instrument yang meliputi 

instrument untuk studi lapangan, instrument untuk validasi ahli dan 

instrument penilaian siswa terhadap multimedia. Instrumen yang akan 

digunakan oleh peneliti akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Instrumen Studi Lapangan 

Angket digunakan sebagai instrument pengumpulan data untuk 

mengetahui pandangan dan keadaan di lapangan baik itu kebutuhan 

ataupun permasalahan yang terjadi. Angket atau kuisioner adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang ia ketahui Arikunto (2006, hlm.151). 

Instrumen yang digunakan di lapangan adalah berupa angket atau 

kuisioner yang terdiri dari pertanyaan semi terbuka. Hasil wawancara 

tersebut kita konversi sebagai kebutuhan umum dalam pengembangan 

multimedia pembelajaran interaktif menggunakan metode problem 

posing. 

2. Instrumen Validasi Ahli 

Untuk mengetahui kelayakan dari multimedia yang dikembangkan, 

maka dibuthkan suatu instrument untuk menilainya. Instrumen 

tersebut ditujukan kepada para ahli media dan ahli materi sehingga 

multimedia yang kita kembangkan dapat di validasi dari segi media 

dan materi yang terkandung di dalamnya.Instrumen yang digunakan 
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adalah angket yang diukur dengan menggunakan skala pengukuran 

rating scale. 

Berkaitan dengan aspek penilaian pada pengembangan multimedia 

pembelajaran terdapat beberapa aspek yang dirujuk dari Wahono 

(2006), Dikmenum  (2008). Untuk penilaian media maka aspek yang 

dilihat adalah aspekumum, aspek pembelajaran, aspek substansi 

materi., aspek perangkat lunak dan aspek komunikasi visual. 

3. Instrumen Penilaian atau Respon Siswa terhadap Multimedia 

Instrumen penilaian atau respon siswa terhadap multimedia 

pembelajaran menggunakan metode problem posing digunakan untuk 

mengumpulkan data penilaian dari siswa terhadap multimedia yang 

dikembangkan. Instrumen tersebut diadaptasi dari instrument penilaian 

untuk para ahli media dan ahli materi. Adapun instrument yang akan 

digunakan dijelaskan pada tabel 3.1 

 

 

 

Tabel 3.1 Instrumen Penilaian/Respon Siswa terhadap Multimedia 

NO KRIRETERIA PILIHAN 

                              Aspek Perangkat Lunak 

1 

Multimedia pembelajaran dengan berbantu metode Problem Posing 

mudah digunakan 

 
1 2 3 4 5 

2 

Multimedia pembelajaran dengan berbantu metode Problem Posing 

nyaman digunakan 

 
1 2 3 4 5 

3 

Multimedia pembelajaran dengan berbantu metode Problem Posing tidak 

lambat ketika dihunakan 

 
1 2 3 4 5 

4 

Multimedia pembelajaran dengan berbantu metode Problem Posing tidak 

ada error saat digunakan 

 
1 2 3 4 5 
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5 

Multimedia pembelajaran dengan berbantu metode Problem Posing dapat 

digunakan di komputer lain 

 
1 2 3 4 5 

6 

Multimedia pembelajaran dengan berbantu metode Problem Posing dapat 

di instalasi di komputer lain 

 
1 2 3 4 5 

Aspek Pembelajaran 

7 

Multimedia pembelajaran dengan berbantu metode Problem Posing 

menambah semangat belajar  

 
1 2 3 4 5 

8 

Multimedia pembelajaran dengan berbantu metode Problem Posing 

membantu menyampaikan materi pembelajaran dengan baik  

 
1 2 3 4 5 

9 

Multimedia pembelajaran dengan berbantu metode Problem Posing 

merespon segala yang diperintahkan pengguna  

 
1 2 3 4 5 

10 

Multimedia pembelajaran dengan berbantu metode Problem Posing 

menambah pengetahuan 

 
1 2 3 4 5 

11 

Multimedia pembelajaran dengan berbantu metode Problem Posing 

sesuai dengan bahan mata pelajaran Jaringan Dasar 

 
1 2 3 4 5 

12 
Pertanyaan/soal pada multimedia pembelajaran dengan berbantu model 

Problem Posing sesuai dengan materi pelajaran Jaringan Dasar 
1 2 3 4 5 

Aspek Komunikasi Visual                  

13 
Tampilan multimedia pembelajaran dengan berbantu metode Pronlem 

Posing menarik 
1 2 3 4 5 

14 
Perpaduan warna multimedia pembelajaran dengan menerapkan metode 

Problem Posing memberikan kenyamanan mata pengguna  
1 2 3 4 5 

15 
Jenis huruf digunakan dalam multimedia pembelajaran dengan berbantu 

metode Problem Posing jelas terbaca 
1 2 3 4 5 

16 
Suara multimedia pembelajaran dengan menerapkan metode Problem 

Posing menarik 
1 2 3 4 5 

17 
Suara pada multimedia pembelajaran dengan menerapkan metode 

Problem Posing menambah konsentrasi pada belajar 
1 2 3 4 5 

18 
Tombol navigasi multimedia pembelajaran dengan menerapkan metode 

Problem Posing mudah dipahami 
1 2 3 4 5 
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19 
Tampilan menu multimedia pembelajaran dengan menerapkan metode 

Problem Posing menarik 
1 2 3 4 5 

 

4. Soal pretes dan posttest 

a. Uji Validitas 

Untuk menguji validitas digunakan rumus korelasi Product Moment, 

sebagai berikut :  

rxy=N∑XY – ( ∑X )( ∑Y) 

√                          

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 table dibawah ini 

Arikunto (2003, hlm. 75) : 

 

 

 

 

Tabel 3.2. Klasifikasi Validitas Butir Soal 

Nilai rxy Kriteria 

0,80 < rxy ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < rxy ≤ 0,80 Tinggi 
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b. Uji Reablitas 

Rumus yang digunakan untuk menguji reabilitas menggunakan 

rumus Spearman Brown, yang dapat dinyatakan sebagai berikut 

Arikunto (2009, hlm. 93) : 

r11=      2r ½ ½ 

              (1 + r ½ ½ ) 

Keterangan : 

r ½ ½ = korelasi  antara skor – skor setiap belahan tes 

r11 = Koefisien realibilitas yang sudah disesuaikan 

Nilai r11 yang diperoleh dapat diinterprestasikan dengan 

menggunakan klasifikasi koefisien realibilitas sebagai berikut : 

Tabel 3.3 . Koefisien Reabilitas  

 

 

 

 

 

 

 

0,40 < rxy ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < rxy ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < rxy ≤0,20 Sangat Rendah 

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 

0,00 < rxy ≤0,20 Sangat Rendah 
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c. Indeks Kesukaran 

Rumus yang digunakan untuk menentukan tingkat kesukaran tiap 

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

  
 

  
 

Keterangan : 

P = Indeks Kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = Jumlah seluruh siwa peserta tes 

Klasifikasi indeks kesukaran dapat berpedoman pada table berikut: 

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 ) : 

  
  

  
 

  

  
  PA - PB 

Keterangan : 

J = Jumlah peserta tes 

JA = Jumlah semua peserta tes yang termasuk kelompok atas 
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JB = Jumlah semua peserta tes yang termasuk kelompok bawah 

BA =Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab dengan 

benar butir item 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab dengan 

benar butir item 

Klasifikasi interprestasi untuk daya pembeda yang digunakan 

berpedoman pada table berikut ini : 

Tabel 3. 4 Klasifikasi Daya Pembeda Soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

1. Analisis data instrument studi lapangan 

Analisis dari instrument studi lapangan ini dapat peneliti lihat 

langsung sebagai kebutuhan dari multimedia yang akan dikembangka 

karena instrument tersebut berupa angket semi terbuka. 

2. Analisis data instrument validasi ahli 

Dalam pengolahan data yang di dapat dari instrument para ahli yang 

kemudian untuk dilihat tingkat validitas/ kelayakan multimedia 

pembelajaran interaktif dengan metode problem based learning, 

digunakan skala pengukuran rating scale. Sugiyono (2011, hlm.141) 

menyatakan bahwa dengan rating scale data mentah yang diperoleh 

berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. 

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 
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Perhitungan dengan rating scale ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

P  = Angka persentase 

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

 

Setelah data diperoleh hasil perhitungan diatas diinterpretasikan dengan 

menggunakan skala interpretasi. Skala tersebut dibuat dengan membagi 

skor ideal menjadi empat secara kontinum, skor ideal dalam bentuk 

persen adalah sebesar 100%. Presentase yang diperoleh dari hasil 

perhitungan diatas dicocokan berada pada posisi yang sesuai. Contoh 

skala interpretasi untuk perhitungan dengan menggunakan rating scale : 

 

 

Kategori tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel interpretasi sebagai 

berikut : 

Tabel 3.5 Tabel Interpretasi 

Skor Presentase (%) Interpretasi 

0 Tidak Tahu/Tidak Menjawab 

25 Kurang Baik 

50 Cukup Baik 

75 Baik 
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100 Sangat Baik 

  

Data penelitian yang bersifat kualitatif seperti komentar dan saran 

dijadikan dasar dalam merevisi multimedia pembelajaran interaktif 

dengan metode problem posing. 

3. Analisis data penilaian siswa terhadap multimedia 

Analisis data instrument penilaian siswa terhadap multimedia 

pembelajaran interaktif dengan metode problem posing menggunakan 

cara yang sama seperti validasi ahli yaitu dengan menggunakan rating 

scale. Yang terpenting bagi penyusun dengan rating scale adalah harus 

dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternative jawaban 

pada setiap instrument Sugiyono (2011, hlm.98). Siswa dapat memilih 

salah satu angka sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada 

instrument yaitu terdiri dari :  

 Skor 1 untuk menyatakan sangat kurang baik. 

 Skor 2 untuk menyatakan Kurang. 

 Skor 3 untuk menyatakan cukup. 

 Skor 4 untuk menyatakan baik. 

 Skor 4 untuk menyatakan baik sekali. 

 

Dalam perhitungan angket penilaian siswa dan guru terhadap multimedia 

pembelajaran dengan metode problem based learning menggunakan 

rumus yang dikemukakan Sugiyono (2011, hlm.99) yakni : 

 

 

 

Keterangan : 
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P  = Angka persentase 

Skor ideal = Skor tertinggi tiap butir x jumlah responden x jumlah butir 

 

Selanjutnya hasil perhitungan dari masing-masing soal diinterpretasikan 

menrut skala interpretasi. Jika ingin melihat presentase secaa 

keseluruhan, maka setelah dilakukan perhitungan di atas lalu nilai dari 

setiap soal di rata-ratakan. Skala interpretasi diperoleh dengan cara 

membagi jumlah skor ideal menjadi empat secara kontinum, skor ideal 

jika dalam bentuk persen berarti 100%, artinya semua responden 

memberikan penilaian empat. Presentasi dari hasil perhitungan dicocokan 

dengan skala interpretasi dan dilihat skor hasil perhitungan berada di 

posisi mana. Contoh skala interpretasi : 

 

 


