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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 

dan pengembangan (research and development). Karena penelitian ini akan 

menghasilkan produk berupa multimedia pembelajaran interaktif berbasis 

model Advance Organizer. Seperti halnya yang diungkap Sugiyono (2014, 

hlm. 407), bahwa “untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan 

penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji kefektifan 

produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan 

penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut.” 

3.1.1. Metode Penelitian dan Pengembangan  

Sugiyono (2014, hlm. 407), mengungkapkan bahwa “metode 

penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya 

Research and Development adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut.” Beberapa definisi dari metode research 

and development adalah sebagai berikut: 

a. Suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada 

b. Penelitian berbentuk siklus, yang diawali dengan adanya 

kebutuhan, permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan 

suatu produk tertentu 

c. Metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. (Juhanaini, 

2012) 

3.1.2. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan adalah model siklus 

hidup menyeluruh yang merupakan model pengembangan 

multimedia pendidikan yang dikembangkan oleh Munir. Menurut 
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Munir (2013, hlm. 10) pengembangan perangkat lunak multimedia 

dalam  pendidikan  meliputi  lima  fase,  yaitu:  analisis, desain, 

pengembangan, implementasi dan penilaian. Model  pengembangan  

multimedia  yang diungkapkan Munir dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Desain Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 3. 1 Model Siklus Hidup Menyeluruh (SHM): 

Pengembangan Software Multimedia dalam Pendidikan Munir 
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Gambar 3. 2 Desain Penelitian 

Adapun penjelasan dari gambar tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Analisis 

Pada tahap analisis, peneliti melakukan studi pendahuluan yang 

merupakan tahapan mengumpulkan data berdasarkan studi literatur dan 

studi lapangan. Studi literatur dilakukan untuk mengkaji teori-teori 

maupun konsep-konsep yang mendasari penelitian. Selain itu juga untuk 

mengkaji konsep dan teknik pelaksanaan penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian dan pengembangan. Studi lapangan dilakukan untuk 

mengumpulkan data secara langsung yang ada di lapangan. Teknik yang 

digunakan adalah wawancara dan angket. 

2. Tahap Desain 

Pada tahap desain, peneliti melakukan penyusunan materi yang 

disesuaikan dengan model, penyusunan soal evaluasi, pembuatan 

flowchart, dan pembuatan storyboard. Hasil dari tahapan ini dijadikan 

acuan untuk membangun multimedia. 

3. Tahap Pengembangan 
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Pada tahap pengembangan, peneliti mulai membangun dan 

mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif berbasis model 

Advance Organizer. Pengembangan yang dilakukan mulai dari 

pengembangan antarmuka, melakukan pengkodean, pengujian blackbox, 

validasi ahli, dan revisi. 

4. Tahap Implementasi 

Pada tahap implementasi, peneliti mulai menerapkan multimedia 

yang telah dibangun kepada pengguna. Implementasi ini dimulai dengan 

melakukan uji coba. Setelah dilakukan uji coba, kemudian multimedia 

diterapkan pada pembelajaran di kelas. Dalam implementasi ini, 

pembelajaran di kelas menggunakan desain eksperimental semu. Desain 

eksperimental semu yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-

equivalent control group design. Menurut Emzir (2008, hlm. 102) 

menyatakan bahwa “dengan desain tersebut, baik kelompok 

eksperimental maupun kelompok kontrol dibandingkan, kendati 

kelompok tersebut dipilih dan ditempatkan tanpa melalui randomisasi.” 

Penelitian ini dilakukan pada satu kelas eksperimen yang diberi 

perlakuan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif berbasis 

model Advance Organizer dan kelas kontrol yang diberi model 

pembelajaran konvensional. Sebelum pembelajaran dimulai, kedua kelas 

tersebut diberikan pretes terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa. Dan pada akhir pembelajaran kedua kelas tersebut diberi 

postes untuk mengetahui kemampuan akhir siswa. 

 

Gambar 3. 3 Nonequivalent Control Group Design 

  

Dari gambar tersebut, keterangannya adalah sebagai berikut: 

X = Perlakuan 

O1= Pretes 

O2= Postes 
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5. Tahap Penilaian 

Pada tahap penilaian, peneliti meninjau kembali kelayakan 

multimedia yang telah dikembangkan berdasarkan data atau penilaian 

yang diperoleh dari validasi ahli dan angket respon siswa. 

 

3.3. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di SMK Negeri 4 Bandung. Dan yang 

menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas X RPL SMK Negeri 4 

Bandung yang sedang mempelajari mata pelajaran Pemrograman Dasar. 

 

3.4. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014, hlm. 133) mengatakan bahwa “instrumen 

penelitian digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti”. Terdapat 

empat buah instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

instrumen studi pendahuluan, instrumen validasi ahli, instrumen respon 

siswa, dan instrumen tes. 

1. Instrumen Studi Pendahuluan 

Instrumen studi lapangan dilakukan kepada guru dan siswa. 

Instrumen yang digunakan adalah berupa angket dan wawancara 

semiterstruktur. Wawancara dilakukan kepada guru mata pelajaran 

untuk mengetahui kondisi pembelajaran mata pelajaran Pemrograman 

Dasar. Sedangkan angket disebarkan pada siswa untuk memperoleh 

gambaran pembelajaran serta tanggapan tanggapan siswa terhadap 

multimedia pembelajaran. 

2. Instrumen Validasi Ahli 

 Instrumen validasi ahli dalam penelitian ini digunakan dalam 

rangka verifikasi dan validasi terhadap multimedia pembelajaran 

interaktif yang dikembangkan. Validasi tersebut dilakukan untuk 

mengetahui kelayakan multimedia berdasarkan aspek-aspek penilaian 

tertentu. Instrumen yang digunakan berupa angket penilaian pakar 

materi dan media.  
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 Aspek-aspek penilaian yang digunakan mengacu pada Learning 

Object Review Instrument (LORI)  versi  1.5  menurut  Nesbit,  J.,  

Belfer,  K.,  &  Leacock,  T, diantaranya:  content  quality,  learning  

goal  alignment,  feedback  and adaptation,  motivation,  presentation  

design,  interaction  usability, accessibility,  reusability,  standard  

compliance. Adapun penjabaran dari aspek-aspek tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Aspek-aspek Penilaian Multimedia 

No Aspek Indikator 

1. Kualitas Isi/Materi 
(Content Quality) 

Kebenaran (Veracity) 
Ketelitian (Accuracy) 

Keseimbangan presentasi ide-ide atau 
kedalaman materi (Balanced 

presentation of ideas) 
Tepat guna/ sesuai/cocok sesuai 
tingkatan (Appropriate level of detail) 

2. Aspek Pembelajaran  
(Learning Goal 
Alignment) 

Kejelasan tujuan  pembelajaran 
(Alignment among learning goals) 
Kegiatan, kejelasan uraian, 

pembahasan, contoh, simulasi, latihan 
(Activities) 
Penilaian (Assessments) 

Karakteristik peserta didik (Learner 
Characteristics) 

3. Umpan Balik (Feedback 

and Adaptation) 

Umpan balik yang diberikan sesuai 

dengan input dan model yang berbeda-
beda dari peserta didik (Adaptive 

content of feedback driven by 
differential learner input or modeling) 

4. Motivasi  (Motivation) Kemampuan untuk memotivasi dan 
menarik perhatian peserta didik (Ability 

to motivate and interest an identified 
population of learners) 

5. Desain Tampilan 

(Presentation Design) 

Desain visual (Design of visual) 

Audio untuk meningkatkan 
pembelajaran (Auditory information for 
enhanced learning) 

6. Kemudahan Interaksi 
(Interaction Usability) 

Kemudahan navigasi (Ease of 
navigation) 
Tampilan antarmuka konsisten dan 

dapat diprediksi (Predictability of the 
user interface) 

Kualitas fitur antarmuka bantuan 
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No Aspek Indikator 

(Quality of the interface help features) 

7. Aksesibilitas 

(Accessibility) 

Desain kontrol (Desain of controls) 

Desain multimedia mengakomodasi 
pembelajaran mobile (Presentation 
formats to accommodate mobile 

learners) 

8. Reusable (Reusability) Kemampuan untuk digunakan dan 
digunakan kembali (Ability  to  use  in  

varying  learning contexts  and  with  
learners  from differing  backgrounds) 

9. Standar Kepatuhan 

(Standard Compliance) 

Kepatuhan terhadap standar dan 

spesifikasi internasional (Adherence to 
international standards and 
specifications) 

 

3. Instrumen Respon Siswa 

Instrumen ini ditujukan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

multimedia pembelajaran interaktif berbasis model Advance Organizer. 

Instrumen ini berupa angket penilaian terhadap multimedia 

pembelajaran tersebut. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala 

likert dengan lima pilihan jawaban, yakni Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Aspek-aspek penilaian yang digunakan sama seperti pada instrument 

validasi ahli dengan mengacu pada LORI  yakni aspek,  learning  goal  

alignment,  feedback  and adaptation,  motivation,  presentation  design,  

interaction  usability, dan accessibility. Indikator dari setiap aspek 

penilaian dijabarkan dengan konteks yang dapat lebih dimengerti oleh 

siswa. 

4. Instrumen Tes 

Tes ini merupakan alat untuk mengumpulkan informasi 

mengenai kemampuan pemahaman dan diberikan setelah mempelajari 

materi. Tujuan dilakukannya tes ini adalah untuk mengukur kemampuan 

siswa terhadap materi tersebut. Tes kemampuan pemahaman 

dikembangkan berdasarkan indikator pada pokok bahasan yang telah 

ditetapkan. 
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Instrumen tes ini terdiri dari soal pre test dan post test yang mencakup 

C1 sampai dengan C4. Soal yang dibuat terdiri dari beberapa indikator. 

Sebelum digunakan, dilakukan uji instrumen soal mulai dari uji validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran dari masing-masing 

butir soal. Adapun penjelasan dari masing-masing uji instrument tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Validitas 

Menurut Arikunto (2013, hlm. 85) mengemukakan bahwa “sebuah 

tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan 

kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut 

dengan kriterium.” Untuk menguji validitas, digunakan rumus 

korelasi Product Moment yang dikemukakan oleh Pearson, adalah 

sebagai berikut: 

    
             

√{          }{          }
 

 

Keterangan: 

    

    

 

   

 

   

 

N 

= Koefisien korelasi 

= Jumlah perkalian antara skor suatu butir dengan skor  

   normal 

= Jumlah skor total dari seluruh responden dalam menjawab  

   1 soal yang diperiksa validitasnya 

= Jumlah total seluruh responden dalam menjawab seluruh  

   soal pada instrument tersebut 

= Jumlah responden uji tersebut 

Dari rumus di atas, kriteria korelasi validitas menurut 

Arikunto (2012, hlm. 89) adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 Korelasi Validitas 

Koefisien Korelasi Kriteria Validitas 

0.80 <      1.00 Sangat tinggi 

0.60 <      0.80 Tinggi 

0.40 <      0.60 Sedang 
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0.20 <      0.40 Rendah 

0.00 <      0.20 Sangat rendah 

 

b. Reliabilitas 

  Menurut Arikunto (2013, hlm. 104) mengemukakan bahwa 

“reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada 

subjek yang sama.” Uji reabilitas pada penelitian ini menggunakan 

rumus yang ditemukan oleh Kuder dan Richardson yaitu KR20, 

adalah sebagai berikut: 

    (
 

   
)(

      

  
) 

 

Keterangan: 

    

  

   

  

 

 

  

= Reliabilitas instrument 

= banyaknya butir pertanyaan 

= varians total 

= proporsi subjek yang menjawab betul pada sesuatu butir  

   proporsi subjek yang mendapat skor 1)  

= proporsi subjek yang mendapat skor 0 

  
                            

 
 

      

  Menurut Guliford, nilai reliabilitas tersebut diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 3 Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

Besarnya Reliabilitas Interpretasi 

0.80 <      1.00 Sangat tinggi 

0.60 <      0.80 Tinggi 

0.40 <      0.60 Sedang 

0.20 <      0.40 Rendah 

0.00 <      0.20 Sangat rendah 

 

c. Tingkat Kesukaran 
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  Menurut Arikunto (2012, hlm. 222) mengemukakan bahwa 

“soal yang baik yaitu soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar”. Rumus untuk menghitung indeks kesukaran adalah sebagai 

berikut: 

  
       

       

 

Keterangan: 

  

    

    

    

    

= indeks kesukaran 

= jumlah jawaban benar pada kelompok atas 

= jumlah jawaban benar pada kelompok bawah 

= jumlah seluruh siswa pada kelompok atas 

= jumlah seluruh siswa pada kelompok bawah 

  Kemudian, menurut Arikunto (2012, hlm. 225) indeks 

kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 3. 4 Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

0.00 <    0.30 Soal sukar 

0.31 <    0.70 Soal sedang 

0.71 <    1.00 Soal mudah 

d. Daya Pembeda 

  Menurut Arikunto (2012, hlm. 226) mengemukakan bahwa 

“daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah).” Rumus untuk 

menghitung daya pembeda adalah sebagai berikut: 

  
         

   

 

Keterangan: 

  

    

    

    

= daya pembeda 

= jumlah jawaban benar pada kelompok atas 

= jumlah jawaban benar pada kelompok bawah 

= jumlah siswa 
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  Penafsiran Arikunto (2012, hlm. 232) mengenai klasifikasi 

daya pembeda adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 5 Klasifikasi Daya Pembeda 

Koefisien Daya Pembeda Interpretasi 

 < 0.00 Tidak baik 

0.00 <    0.20 Jelek (poor) 

0.21 <    0.40 Cukup (statistifactory) 

0.41 <    0.70 Baik (good) 

0.71 <    1.00 Baik sekali (excellent) 

 

3.5. Analisis Data 

1. Analisis Data Instrumen Studi Pendahuluan 

 Teknik analisis data instrumen studi lapaangan dilakukan dengan 

merumuskan hasil data yang diperoleh melalui angket dan wawancara 

semiterstruktur. 

2. Analisis Data Instrumen Validasi Ahli 

 Untuk menentukan tingkat validitasnya maka digunakan skala 

pengukuran Rating Scale. Menurut Arikunto (2013, hlm. 200) 

mengemukakan bahwa “rating atau skala bertingkat adalah suatu ukuran 

subjektif yang dibuat berskala”. Sugiyono (2009, hlm. 99) menjelaskan 

bahwa perhitungan rating scale ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut: 

  
                     

          
        

Keterangan: 

P 

Skor ideal 

= 

= 

Presentase tiap butir soal 

skor tertinggi x jumlah responden x jumlah butir 

 Selanjutnya  untuk  mengetahui  tingkat  validasi  multimedia, 

persentase  data  hasil  pengolahan  dikategorikan  dengan  menggunakan 

skala. Menurut Riduwan dan Sunarto (2012, hlm. 30) skala kriteria 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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 Untuk memudahkan, kategori di atas direpresentasikan ke dalam 

bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 3. 6 Kategori Tingkat Validitas Multimedia 

Skor Presentase (%) Interpretasi 

0 – 20 Sangat Kurang 

21 – 40 Kurang 

41 – 60 Cukup 

61 – 80 Baik 

81 - 100 Sangat Baik 

 

 Data yang berupa kesimpulan terkait kelayakan produk yang 

terdiri dari layak digunakan, layak digunakan dengan perbaikan atau 

tidak layak digunakan,  dijadikan  dasar  dalam  melakukan  perbaikan  

dari  multimedia yang dibangun. 

3. Analisis Data Instrumen Respon Siswa 

Instrumen tanggapan siswa setelah menggunakan multimedia berupa 

angket dengan menggunakan skala likert.  Jawaban dari skala likert ini 

terdiri dari Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak 

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Untuk keperluan analisis 

kuantitatif, maka jawaban dapat diberi skor (Sugiyono, 2009, hlm. 93). 

Maka dari itu, setiap pernyataan diberi bobot skor. Menurut Riduwan 

dan Sunarto (2012, hlm. 21) perubahan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3. 7 Konversi Pernyataan Terhadap Skor 

Penyataan Positif Pernyataan Negatif 

Jawaban Skor Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 Sangat Tidak Setuju (STS) 5 

Tidak Setuju (TS) 2 Tidak Setuju (TS) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 Kurang Setuju (KS) 3 

Setuju (S) 4 Setuju (S) 2 

Sangat Setuju (SS) 5 Sangat Setuju (SS) 1 
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 Selanjutnya, data yang telah diubah ke dalam bentuk angka 

dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

  
              

          
       

Keterangan: 

P 

Skor perolehan 

 

 

Skor ideal 

= 

= 

 

 

= 

Presentase tiap butir soal 

Skor yang diperoleh dari suatu butir soal dengan 

cara menjumlahkan skor yang diberikan oleh 

seluruh responden pada butir soal itu 

Skor maksimum, yaitu skor tertinggi x jumlah 

responden x jumlah butir 

 

 Selanjutnya, persentase  data  hasil  pengolahan  dikategorikan  

dengan  menggunakan skala. Menurut Riduwan dan Sunarto (2012, hlm. 

30) skala kriteria tersebut adalah sebagai berikut:  

 

 Untuk memudahkan, kategori di atas direpresentasikan ke dalam 

bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 3. 8 Kategori Tingkat Validitas Multimedia 

Skor Presentase (%) Interpretasi 

0 – 20 Sangat Kurang 

21 – 40 Kurang 

41 – 60 Cukup 

61 – 80 Baik 

81 - 100 Sangat Baik 

 

4. Analisis Data Instrumen Tes 

Setelah diperoleh nilai pre test dan post test, selanjutnya dihitung 

nilai gain yaitu selisih nilai post test dengan pre test dengan rumus 

sebagai berikut: 

a. Menentukan indeks gain <g>, dengan rumus: 
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= 

= 

= 

= 

Indeks gain 

Nilai pre test 

Nilai post test 

Skor maksimum 

b. Data ditafsirkan ke dalam kriteria efektivitas pembelajaran menurut 

Meltzer dan Hake 

Tabel 3. 9 Kriteria Keefektifan Pembelajaran 

Presentase Efektivitas 

0,00 < g ≤ 0,30 Rendah 

0,30 < g ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < g ≤ 1,00 Tinggi 

 


