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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

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 (Rusman, 2013, hlm. 107). Berdasarkan latar belakang dan 

penjelasan yang sudah dijelaskan dalam BAB I, maka metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Mix Method atau 

metode penelitian campuran yaitu gabungan dari metode penelitian kuantitatif 

dan kualitatif. 

Untuk mendapatkan data awal penelitian, peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif yaitu dengan teknik angket survey pendahuluan penelitian, 

wawancara, dan observasi. Setelah merumuskan masalah yang didapat dari data 

awal, kemudian peneliti membuat sebuah multimedia pembelajaran interaktif. 

Dalam pembuatan multimedia, peneliti menggunakan model pengembangan 

multimedia dari para ahli. Setelah pembuatan multimedia selesai, kemudian 

multimedia tersebut divalidasi oleh para ahli dan digunakan oleh siswa. 

Kemudian, data hasil dari penggunaan multimedia dianalisis dengan 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, setelah membuat sebuah multimedia pembelajaran, 

peneliti juga ingin mengetahui pengaruh multimedia pembelajaran terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti harus membuat desain 

penelitian untuk mencapai tujuan tersebut. Sugiyono (2013, hlm. 107), 

menjelaskan bahwa “… metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan”. 



26 
 

 

Aa Abdul Basit, 2016 
PENGARUH MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS CAI MODEL TUTORIAL 
TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI ALGORITMA PEMROGRAMAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian 

Pre-Experimental Design model One Grup Pretest-Posttest Design. Desain 

penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut: 

 

 

 X     =   Perlakuan yaitu Pembelajaran dengan menggunakan 

Multimedia Pembelajaran Interaktif Berbasis CAI Model Tutorial 

  = Nilai pre-test (sebelum diberi perlakuan) 

  = Nilai post-test (sesudah diberi perlakuan) 

Pengaruh pembelajaran dengan menggunakan multimedia 

pembelajaran interakif terhadap hasil belajar siswa = (  -  ). 

 

3.3 Prosedur Penelitian  

Untuk membuat sebuah multimedia tentunya diperlukan tahapan-tahapan atau 

langkah-langkah dalam proses pembuatannya. Munir dan Zaman (2001), 

mengemukakan bahwa siklus hidup suatu software tergantung kepada tujuan, 

keperluan, dan berbagai faktor lain yang berkaitan erat dengan pembangunan 

software. 

Munir dan Zaman (2001) mengemukakan sebuah Model Pengembangan 

Multimedia dalam Pendidikan. Model pengembangan multimedia ini lebih 

khusus dan fokus pada pengembangan multimedia untuk keperluan pembelajaran 

dimana dalam fase-fasenya atau tahapan-tahapannya tersebut tidak lepas dari 

masalah pembelajaran dan lingkungan pendidikan. Sehingga, dalam proses 

pembuatan multimedia pembelajaran ini, peneliti menggunakan model 

pengembangan multimedia dalam pendidikan yang dikembangkan oleh Munir 

dan Zaman. 

 X  
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Gambar 3.1. 

Model Pengembangan Multimedia dalam Pendidikan  

(Munir, 2012, hlm. 107) 

 

Model pengembangan multimedia dalam pendidikan yang dikembangkan 

oleh Munir mempunyai lima tahapan yaitu analisis, desain, pengembangan, 

implementasi, dan penilaian. Tahap analisis berisi kegiatan merumuskan masalah 

yang akan diteliti. Setelah itu, tahap desain yang bertujuan untuk membuat 

rancangan awal multimedia. Lalu, tahap pengembangan yaitu tahap pembuatan 

multimedia. Kemudian, multimedia tersebut divalidasi oleh para ahli yang terdiri 

dari ahli media dan ahli materi. Setelah multimedia tersebut valid, kemudian 

masuk ke tahap implementasi yaitu tahap dimana multimedia tersebut di uji 

cobakan kepada siswa. Setelah itu, yang terakhir yaitu tahap penilain. Tahap ini 

berisi penilaian atau respon siswa terhadap multimedia serta hasil dari 

pembelajaran. 
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Gambar 3.2. 

Prosedur Penelitian 
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3.3.1 Analisis 

Tahapan analisis adalah tahapan yang bertujuan untuk merumuskan masalah-

masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah tersebut diperlukan untuk 

keperluan dasar pembuatan multimedia. Munir (2012), “tahap analisis: fase ini 

menetapkan keperluan pengembangan software dengan melibatkan tujuan 

pengajaran dan pembelajaran, peserta didik, standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, sarana dan prasarana, pendidik dan lingkungan. Analisis ini dilakukan 

dengan kerjasama diantara pendidik dengan pengembang software dalam 

meneliti kurikulum berdasarkan tujuan yang ingin dicapai”. Tahapan analisis ini 

terbagi menjadi dua yaitu meliputi studi literatur dan studi lapangan.  

3.3.1.1 Studi Literatur  

Studi literatur merupakan kegiatan pengumpulan data-data berupa masalah 

yang akan diteliti dari hasil penelitian yang terdahulu, dokumen hasil penelitian, 

jurnal, surat elektronik, dan buku. Studi literatur juga merupakan kegiatan 

pengumpulan data-data berupa teori untuk membuat multimedia pembelajaran. 

diantaranya meliputi buku pustaka, jurnal, artikel yang berhubungan dengan 

penelitian. Kemudian, untuk isi multimedia diperlukan kurikulum, kompetensi 

dasar, tujuan pembelajaran, peserta didik, dan buku materi. 

3.3.1.2 Studi Lapangan  

Studi lapangan diperlukan untuk mengetahui keadaan sesungguhnya yang 

terjadi di sekolah. Pembuat multimedia memberikan instrumen atau angket semi 

terbuka kepada pendidik dan melakukan wawancara untuk mendapatkan data 

yang diperlukan. Tidak hanya kepada pendidik, peneliti juga memberikan 

insrumen atau angket survey pendahuluan untuk penelitian kepada siswa guna 

mendapatkan data seperti masalah yang dialami peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

3.3.2 Desain 

Tahapan desain ini berisi rancangan dasar yang berisi unsur-unsur yang 

diperlukan dalam pembuatan multimedia. Tahapan desain ini diperlukan sebagai 

acuan atau rujukan dalam pembuatan multimedia supaya dalam tahap 

pengembangan atau pembuatan multimedia tidak keluar dari tujuan desain 

multimedia yang sudah direncanakan. 
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Munir (2012) “tahap desain: fase ini meliputi unsur-unsur yang perlu 

dimuatkan dalam software yang akan dikembangkan berasarkan suatu model 

pengajaran dan pembelajaran ID (Instructional Design)”. Tahap desain ini terbagi 

menjadi tiga yaitu desain isi pembelajaran, desain model multimedia, dan 

perancangan instrument tes. Desain model multimedia meliputi flowchart, 

storyboard, dan rancangan antar muka. Desain isi pembelajaran meliputi 

perancangan materi dan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Perancangan instrumen tes meliputi pembuatan instrumen tes untuk mengukur 

hasil belajar siswa sebelum dan sesudah mengguakan multimedia pembelajaran. 

3.3.2.1 Desain Isi Pembelajaran 

Hasil dari desain isi pembelajaran ini yaitu meliputi materi yang akan dimuat 

dalam multimedia dan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Oleh 

karena itu, desain isi pembelajaran ini berisi proses pemilihan atau perancangan 

materi yang akan dimuat dalam multimedia dan pembuatan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Materi pelajaran diambil dari buku teks Algoritma dan 

Pemrograman karya Rinaldi Munir, karya Rosa Ariani S, dan buku Rekayasa 

Perangkat Lunak dari BSE. Kemudian, pembuatan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) mengacu pada silabus mata pelajaran pemrograman dasar 

kurikulum 2013 dan model pembelajaran yang digunakan yaitu model 

pembelajaran tutorial. 

3.3.2.2 Desain Model Multimedia 

3.3.2.2.1 Flowchart 

Flowchart atau bagan alir adalah bagan yang menunjukan alir sebuah 

program yang digambarkan dalam bentuk simbol-simbol yang mempunyai 

makna tersendiri. Dalam multimedia pembelajaran terdapat alur pembelajaran 

yang dibuat oleh pembuat multimedia pembelajaran yang sudah disusun 

berdasarkan kurikulum, kompetensi dasar, dan ketercapaian hasil belajar siswa. 

Flowchart digunakan untuk membuat alur program multimedia tersebut. 

Lambang flowchart secara umum didefinisikan dalam bagan dibawah ini. 
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Tabel 3.1. Simbol-simbol Dasar Flowchart 

No Simbol Keterangan 

1. 
 

Terminal (Start atau Finish): 

lambang untuk mengawali atau 

mengakhiri flowchart. 

2. 
 

Input atau Output: sebagai lambang 

untuk memasukkan atau 

mengeluarkan data, atau hasil dari 

suatu proses. 

3. 
 

Proses: sebagai lambang proses 

terhadap data atau formulasi lainnya. 

4. 
 

Predefined proses: suatu prosedur 

atau Rutin atau Sub Program baik 

yang terpisah dari program utama 

maupun yang terpadu dalam suatu 

program. 

5. 
 

Preparasi: pemberian harga awal 

terhadap suatu pengena (identifier) 

yang akan digunakan 

6. 

 

Decision: pengambilan keputusan 

berdasarkan hasil pengujian ekspresi 

logis, apakah hasilnya true atau false 

7. 
 

Connector dalam satu halaman. 

8. 
 

Connector ke halaman lain 

9. 

 

Line: sebagai lambang arah / arus 

dari alur program 
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3.3.2.2.2 Storyboard 

Storyboard atau papan cerita atau gambar awal yang berisi cerita dalam 

sebuah multimedia yang akan dibuat. Storyboard merupakan lanjutan dari 

flowchart.  

3.3.2.2.3 Rancangan Antarmuka 

Antarmuka atau interface adalah tampilan multimedia pembelajaran yang 

akan berhubungan langsung dengan pengguna. Rancangan antarmuka dibuat 

berdasarkan storyboard. 

3.3.2.2.4 Desain Isi Mutimedia 

Desain isi multimedia ini berisi konten-konten apa saja yang akan ada dalam 

multimedia tersebut. Menu-menu yang ada dalam multimedia meliputi: 

 Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar adalah kemampuan dasar atau minimal yang harus 

dikuasai siswa setelah mengikuti pembelajaran. Kompetensi dasar ini 

dilihat dari silabus pemrograman dasar kurikulum 2013. 

 Materi 

Materi ini berisi materi pemrograman dasar kelas X. Peneliti 

mengumpulkan materi pemrograman dasar yang bersumber dari buku-

buku pemrograman dasar yang relevan. Kemudian, peneliti berdiskusi 

dengan pendidik tentang materi tersebut. 

 Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran berisi tujuan yang ingin dicapai setelah 

pengguna menggunakan multimedia pembelajaran ini. 

 Petunjuk 

Petunjuk berisi petunjuk dalam menggunakan multimedia 

pembelajaran interaktif berbasis CAI model tutorial. Petunjuk ini dibuat 

supaya pengguna memahami alur pembelajaran dari multimedia 

pembelajaran interaktif ini. 

 Tentang 

Tentang berisi identias pembuat multimedia tersebut. 
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3.3.2.2.5 Perancangan Instrument Tes  

Intrumen tes ini dibuat berdasarkan materi yang telah disajikan dalam 

multimedia. Instrumen soal ini berisi soal-soal evaluasi yang akan digunakan 

dalam mengukur hasil belajar siswa sebelum dan setelah mengikuti 

pembelajaran. 

3.3.3 Pengembangan 

Tahap pengembangan adalah tahap memulai pembuatan multimedia. Dalam 

proses pembuatan atau pengembangan multimedia ini tentunya tidak terlepas dari 

desain model multimedia dan desain model isi pembelajaran yang sudah 

dirancang di tahap desain. Munir (2012) “tahap pengembangan berdasarkan 

model ID dan storyboard yang telah disediakan untuk tujuan merealisasikan 

sebuah prototip software pengajaran dan pembelajaran”. Pada tahap ini peneliti 

menggunakan beberapa perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pembuatan 

multimedia. 

Tahap pengembangan ini meliputi langkah-langkah penyediaan papan cerita 

(storyboard), perancangan antar muka (interface) multimedia, penyediaan atau 

pemasukan materi pelajaran kedalam multimedia, pembuatan gambar, tombol 

interaktif, animasi, dan pengitegrasian multimedia. Setelah semua tahapan selesai 

maka terciptalah sebuah produk multimedia awal yang sering disebut dengan 

prototipe. Kemudian prototipe tersebut divalidasi oleh ahli multimedia dan ahli 

materi dengan instrument yang sudah disediakan guna terciptanya sebuah 

multimedia yang baik dan layak digunakan. Setelah selesai divalidasi oleh para 

ahli maka multimedia siap untuk diimplementasikan atau diujicobakan atau 

digunakan oleh siswa. 

3.3.4 Implementasi 

Tahap implementasi ini adalah tahap pengimplementasian multimedia kepada 

pengguna atau dalam penelitian ini adalah siswa. Multimedia yang sudah dibuat 

di dalam tahap pengembangan, digunakan atau diujicobakan kepada siswa dalam 

skala yang lebih besar. Pada tahap ini juga pengguna bisa merasakan kelebihan 

dan kekurangan dari multimedia pembelajaran interaktif ini. Munir (2012) ”tahap 

implementasi: fase ini yang membuat pengujian unit-unit yang telah 
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dikembangkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan juga prototipe 

yang telah siap”. 

3.3.5 Penilaian 

Tahap penilaian adalah tahap dimana multimedia pembelajaran interaktif 

yang sudah melalui tahap implementasi atau digunakan oleh siswa dinilai oleh 

siswa untuk mengetahui kesesuaian atau ketercapaian keberhasilan penggunaan 

multimedia pembelajaran interaktif dalam proses pembelajaran. Munir (2012) 

“tahap penilaian: fase ini yang mengetahui secara pasti kelebihan dan kelemehan 

software yang dikembangkan sehingga dapat membuat penghalusan software 

yang dikembangkan untuk pengembangan software yang lebih sempurna”. 

Tahap penilaian ini akan menghasilkan sebuah nilai langsung dari siswa 

sebagai pengguna yang bisa menggambarkan kelayakan multimedia yang 

dikembangkan untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Sugiyono (2013, hlm. 117) mendefinisikan populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari 

populasi harus representatif (mewakili). 

Definisi populasi dan sampel menurut para ahli lainnya yaitu menurut 

Sudjana (2005, hlm. 161) populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, 

hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai 

karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang 

ingin dipelajari sifat-sifatnya. Sedangkan Sampel adalah sebagian yang diambil 

dari populasi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan 

data yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin dipelajari untuk ditarik 

kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian data yang representatif 

(mewakili) yang diambil dari populasi. 

Sudjana (2005, hlm.168) menjelaskan bahwa sampling purposive dikenal 

juga sampling pertimbangan, terjadi apabila pengambilan sample dilakukan 
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berdasarkan pertimbangan perorangan atau pertimbangan peneliti. Sampling 

purposive akan baik hasilnya ditangan seorang ahli yang mengenal populasi dan 

yang dapat segera mengetahui lokasi masalah-masalah yang khas. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik sampling purposive atau sampling pertimbangan. Hal ini 

dikarenakan lokasi penelitian yang akan diteliti merupakan daerah asli dari 

peneliti. 

Kota Tasikmalaya mempunyai 4 SMK Negeri dengan kejuruan berbasis 

komputer, diantaranya: SMKN 1 Jurusan Teknik Multimedia, SMKN 2 Teknik 

Komputer Jaringan, SMKN 3 Desain Komunikasi Visual, dan   SMKN 4 Teknik 

Komputer Jaringan dan Rekayasa Perangkat Lunak. Baru ada satu SMK Negeri 

yang menyelenggarakan pendidikan untuk jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. 

Dalam penelitian ini, materi yang peneliti angkat yaitu tentang pemrograman 

dasar yang merupakan mata pelajaran wajib bagi jurusan Rekayasa Perangkat 

Lunak. Sehingga, peneliti memilih SMKN 4 Tasikmalaya untuk dijadikan tempat 

penelitian. 

SMKN 4 Tasikmalaya menyelenggarakan pendidikan kejuruan Rekayasa 

Perangkat Lunak baru tahun ini yaitu Tahun Ajaran 2015-2016. Sehingga di 

SMKN 4 untuk kelas RPL baru ada kelas X yang terdiri dari 2 kelas yaitu Kelas 

X RPL 1 dan Kelas X RPL 2. 

Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas X SMKN 4 Tasikmalaya 

dan sampel yang diambil dari populasi tersebut adalah 33 orang siswa kelas X 

RPL 2 SMKN 4 Tasikmalaya. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Arikunto (2013, hlm. 40), menjelaskan bahwa alat adalah sesuatu yang dapat 

digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau 

mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kata “alat” biasa disebut juga 

dengan istilah “instrumen”. Dengan demikian alat evaluasi juga dikenal dengan 

instrumen evaluasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa 

instrument, diantaranya: 
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3.5.1 Angket Survey Pendahuluan Penelitian Terhadap Guru dan Siswa 

Survey pendahuluan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang 

sesungguhnya terjadi di sekolah, baik menyangkut kondisi siswa, sekolah, cara 

belajar, dan bahan ajar. Survey ini bertujuan juga untuk membuktikan masalah 

yang sudah dipaparkan dalam dokumen hasil kajian kebijakan kurikulum SMK 

dengan kondisi yang terjadi sekarang di lapangan. Survey pendahuluan ini 

dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan, wawancara, dan 

pengisian angket. Angket survey ini dibuat oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data awal yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Angket 

survey ini teramsuk angket semi terbuka karena pada angket ini ada pertanyaan 

yang hanya membutuhkan meliputi angket survey untuk guru dan angket survey 

untuk siswa. Angket survey pendahuluan penelitian bisa dilihat pada lampiran. 

3.5.2 Instrumen Validasi Multimedia Oleh Ahli Media 

Multimedia yang digunakan harus memenuhi standar kelayakan multimedia. 

Oleh karena itu, sebelum multimedia diujicobakan kepada siswa, multimedia 

harus divalidasi oleh ahli media. Validasi multimedia oleh ahli media ini 

bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari sebuah multimedia ditinjau dari 

aspek pesentasi desain, aspek interaksi penggunaan, aksesibilitas, reusability, dan 

standar kepatuhan. Instrumen validasi multimedia oleh ahli media ini 

menggunakan instrumen Learning Object Review Instrument (LORI). Instrumen 

validasi ahli multimedia  terdapat dalam tabel di bawah in 

Tabel 3.2. Instrumen Validasi Multimedia Oleh Ahli Media 

Aspek & Indikator 

Presentasi Desain (Presentation Design) 

 Desain visual dan suara untuk meningkatkan pembelajaran dan 

mengefisiensikan proses mental 

Interaksi Penggunaan (Interaction Usability) 

 Kemudahan navigasi 

 Tampilan interface yang proporsional 

 kualitas dari interface fitur help 

Aksesibilitas (Accessibility) 

 Kemudahan akses 

 Desain kontrol dan format penyajian untuk mengakomodasi 
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pengguna yang cacat dan berpindah-pindah 

Reusability 

 Kemampuan untuk dapat digunakan dan dikembangkan kembali 

Standar Kepatuhan (Standar compliance) 

 Ketaatan terhadap standar dan spesifikasi  internasional 

 

3.5.3 Instrumen Validasi Multimedia Oleh Ahli Materi 

Validasi ahli multimedia ini bertujuan untuk mengetahui nilai dari sebuah 

multimedia. Dengan validasi ini bisa terlihat seberapa baik kualitas dan 

efektivitas dari sebuah multimedia. Validasi multimedia oleh ahli materi ini 

bertujuan untuk mengetahui kelayakan materi dalam sebuah multimedia ditinjau 

dari aspek kualitas isi/materi, aspek pembelajaran, aspek umpan balik dan 

adaptasi, serta aspek motivasi. 

Materi yang ada di dalam sebuah multimedia pembelajaran harus sesuai 

dengan materi yang sudah terstruktur di dalam kurikulum pembelajaran.  Oleh 

karena itu, untuk mengukur ketepatan atau kesesuaian materi pembelajaran maka 

digunakanlah validasi ahli materi pelajaran. Instrument validasi oleh ahli materi 

yang digunakan adalah instrumen yang sudah jadi yaitu instrumen Learning 

Object Review Instrument (LORI). Instrumen validasi oleh ahli materi terdapat 

dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 3.3. Instrumen Validasi Multimedia Oleh Ahli Materi 

Aspek & Indikator 

Aspek Kualitas Isi / Materi (Content Quality) 

 Kebenaran (Veracity)  

 Ketepatan  (Accuracy) 

 Keseimbangan presentasi ide-ide  (Balanced presentation of ideas) 

 Sesuai dengan detail tingkatan  (Appropriate level of detail)  

Aspek Pembelajaran (Learning goal alignment) 

 Kejelasan tujuan pembelajaran (Alignment among learning goals) 

 Kegiatan (Activities)  

 Penilaian (assessments) 

 Karakteristik peserta didik (learner characteristics) 

Umpan balik dan adaptasi (Feedback and Adaptation) 
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 Umpan balik dan adaptasi (Feedback and adaptation)  : Umpan 

balik yang didapatkan dari masukan  dan model yang berbeda-beda  

dari pembelajar 

Motivasi (Motivation) 

 Motivasi (Motivation) : kemampuan untuk memotivasi dan 

menarik banyak populasi dari pembelajar. 

 

3.5.4 Instrumen Penilaian Siswa Terhadap Multimedia 

Setelah multimedia pembelajaran interaktif selesai di validasi oleh ahli media 

dan ahli materi maka tahap selanjutnya multimedia pembelajaran interaktif 

tersebut bisa diimplementasikan atau diujicobakankan kepada siswa. Setelah 

siswa menggunakan multimedia pembelajaan interaktif, untuk mengukur sejauh 

mana keberhasilan atau pengaruh multimedia pembelajaran terhadap belajar 

siswa maka diadakanlah pengisian angket penilaian siswa terhadap multimedia 

pembelajaran. Instrumen penilaian siswa terhadap multimedia yang digunakan 

yaitu berdasarkan rujukan dari instrumen Wahono (2006). 

Tabel 3.4. Instrumen Penilaian Siswa Terhadap Multimedia 

No Aspek Pernyataan 

Aspek Perangkat Lunak 

1 Usabilitas - Multimedia pembelajaran 

interaktif mudah digunakan 

- Multimedia pembelajaran 

interaktif nyaman digunakan 

2 Reliabel - Multimedia pembelajaran 

interaktif tidak lambat ketika digunakan 

- Multimedia selama digunakan 

tidak ada yang error 

- Komponen multimedia seperti 

tombol dan menu mempunyai respon yang baik 

3 Kompabilitas - Multimedia dapat digunakan di 

komputer lain 

Aspek Pembelajaran 

4 Interaktivitas - Multimedia pembelajaran 

interaktif memberikan respon dengan baik 

- Multimedia membantu 

menyampaikan materi pembelajaran dengan baik 

5 Minat - Multimedia pembelajaran 
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interaktif memberikan semangat belajar 

- Multimedia pembelajaran 

interaktif menambah pengetahuan 

- Multimedia pembelajaran 

interaktif memberikan suasana baru yang lebih 

nyaman dalam belajar 

6 Kesesuaian 

Bidang Studi 

- Materi di dalam multimedia sesuai 

dengan bahan pelajaran pemrograman dasar 

Aspek Komunikasi Visual 

7 Visual - Tampilkan multimedia 

pembelajaran interaktif menarik 

- Perpaduan warna pada multimedia 

memberikan kenyamanan saat dilihat oleh mata 

- Jenis huruf yang digunakan jelas 

terbaca 

8 Audio - Suara terdengar dengan jelas 

- Suara dapat memusatkan 

konsentrasi dalam belajar 

9 Layout - Tombol menu-menu pada 

multimedia pembelajaran interaktif mudah 

dipahami 

- Tombol-tombol pada multimedia 

pembelajaran interaktif menarik 

 

3.5.5 Instrument Test Pemahaman Siswa 

Tes adalah merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui 

atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah 

ditentukan (Arikunto, 2013, hlm. 67). Definisi yang lain yaitu menurut Webster’s 

Collegiate (dalam Arikunto, 2013, hlm. 46) mengemukakan bahwa “Test = any 

series of question or exercises or other means of measuring the skill, knowledge, 

intelligence, capacities of aptitudes, or an individual or group”. Yang lebih 

kurang artinya “tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok”. Definisi terakhir 

menurut Indrakusumah (dalam Arikunto, 2013, hlm. 46) mengatakan bahwa “tes 

adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh 

data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang, 
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dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat”.  Dari beberapa kutipan yang 

sudah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tes adalah suatu alat atau 

prosedur yang sistematis dan objektif yang berisi pertanyaan atau latihan yang 

digunakan untuk mengukur sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok 

untuk mendapatkan data-data atau keterangan-keterangan yang dimilikinya. 

Instrumen test ini berisi soal-soal yang dibuat berdasarkan materi pelajaran 

yang diajarkan. Test ini dibuat untuk mengukur sejauh mana peningkatan 

pemahaman siswa terhadap materi yang sudah diajarkan. Peningkatan 

pemahaman tersebut bisa dilihat dari hasil belajar siswa sebelum dan setelah 

belajar menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Sesuai dengan desain 

penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya maka test ini terbagi menjadi dua 

test yaitu pretest dan posttest. 

Pre-test diberikan atau diujikan kepada siswa sebelum siswa mengikuti 

pembelajaran. Tujuan dari pre-test ini untuk mengetahui kemampuan atau 

pemahaman siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Sedangkan post-test 

diujikan setelah siswa mengikuti pembelajaran. Tujuan dari post-test ini untuk 

mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran. Setelah itu, nilai 

dari pre-test dan post-test ini dianalisis untuk mengetahui sejauh mana 

peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar menggunakan 

multimedia pembelajaran interaktif. 

Untuk mendapatkan sebuah instrument test yang baik sesuai dengan 

kriterianya maka sebelum instrument test ini diujikan kepada siswa,  instrument 

test ini harus diuji dulu kelayakannya. Instrument yang baik itu harus valid, 

realibel, memiliki tingkat kesukaran yang sesuai, dan memiliki daya pembeda 

yang baik. 

Berikut ini langkah-langkah untuk menguji sebuah instrument: 

3.5.5.1 Validitas 

Sugiiyono (2013, hlm. 173), Valid berarti instrument tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Arikunto (2013, hlm. 

73), sebuah tes disebut valid apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang 

hendak diukur. Berdasarkan penjelasan kedua ahli tersebut bisa disimpulkan 
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bahwa sebuah tes atau instrument dikatakan valid apabila tes tersebut dapat tepat 

mengukur apa yang hendak diukur. 

Validitas merupakan kata benda, sedangkan valid merupakan kata sifat 

(Arikunto, 2013, hal. 72). Saat sebuah instrument atau tes diuji validitasnya, 

apabila nanti hasilnya memiliki validitas tinggi maka instrument atau tes tersebut 

valid.  Menurut Arikunto secara garis besar ada dua macam validitas, yaitu 

validitas logis dan validitas empiris. Ada dua macam validitas logis yang dapat 

dicapai oleh sebuah instrument, yaitu: valisitas isi (content validity) dan validitas 

konstrak (construct validity). 

Arikunto (2013, hlm. 82-83) menjelaskan bahwa sebuah tes dikatakan 

memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar 

dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Sedangkan sebuah tes dikatakan 

memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes 

tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam Tujuan 

Instruksional Khusus. Teknik untuk mengetahui validitas isi dan validitas 

konstrak yang pertama yaitu melalui pendapat para ahli istilahnya judgment 

experts. Setelah selesai divalidasi oleh para ahli kemudian diujicobakan kepada 

sampel. 

Data hasil uji coba kepada sampel kemudian dihitung dengan menggunakan 

sebuah teknik. Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas sebuah tes 

adalah teknik korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson. Rumus 

korelasi product moment ada dua macam yaitu korelasi product moment dengan 

simpangan dan korelasi product moment dengan angka kasar. Dalam penelitian 

ini peneliti akan menggunakan teknik korelasi product moment dengan angka 

kasar. Hasil dari perhitungan ini akan menghasilkan sebuah nilai koefisien 

korelasi. Dalam perhitungan ini, nilai koefisien korelasi sama dengan nilai 

validitas sebuah soal. Semakin tinggi nilai koefisien korelasi sebuah soal 

menunjukan bahwa soal tersebut semakin valid. Berikut di bawah ini rumus 

untuk mengetahui validitas sebuah tes dengan menggunakan product moment 

dengan angka kasar. 

Rumus korelasi product moment dengan angka kasar 
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Keterangan: 

     = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua   

variabel yang dikorelasikan 

N       = jumlah subjek 

Σ X    = jumlah skor jawaban yang benar setiap butir soal 

Σ Y    = jumlah skor total jawaban yang benar semua soal 

Σ   = jumlah kuadrat dari variabel X 

Σ   = jumlah kuadrat dari variabel Y 

Σ XY  = jumlah perkalian variabel X dan Y 

Tabel 3.5. Interpretasi Nilai Validitas 

Koefisien Korelasi (r) 

Atau Nilai Validitas 
Keterangan 

0,80 <  r  ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 <  r  ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 <  r  ≤ 0,60 Sedang 

0,20 <  r  ≤ 0,40 Rendah 

0,00 ≤  r  ≤ 0,20 Sangat Rendah 

 

3.5.5.2 Reliabilitas 

Sebuah tes dikatakan reliabel apabila hasil tes-tes tersebut menunjukan 

ketetapan. Dengan kata lain, jika kepada para siswa diberikan tes yang sama pada 

waktu yang berlainan, akan tetap berada dalam urutan (rangking) yang sama 

dalam kelompoknya. Realibilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. 

Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes 

tersebut dapat memberikan hasil yang tetap.  (Arikunto, 2013, 76 dan 100). 

Instrument yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 
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(Sugiyono, 2013, hlm. 173). Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut bisa 

disimpulkan bahwa reliabel itu berhubungan dengan masalah ketetapan. Sebuah 

tes dikatakan reliabel apabila tes yang sama tersebut digunakan beberapa kali 

kepada siswa akan menghasilkan data yang tetap. Meskipun misalnya pada tes 

yang kedua atau berikutnya nilai siswa naik, tetapi naiknya itu tidak hanya untuk 

seorang melainkan berlaku untuk semua siswa yang mengikuti tes tersebut. 

Untuk mengetahui reliabilitas sebuah tes, peneliti menggunakan Metode 

Belah Dua atau Split-half Method. Metode ini hanya menggunakan sebuah tes 

yang dicobakan satu kali (single-test-single-trial method). Metode belah dua ini 

bisa menggunakan dua cara. Cara pertama, membelah antara soal bernomor 

ganjil dan soal bernomor genap. Cara kedua, membelah antara soal awal dan soal 

akhir. 

Teknik yang digunakan untuk menghitung reliabilitas sebuah tes yaitu 

menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson kemudian dimasukan 

kedalam rumus Spearman-Brown. Teknik korelasi Product Moment Pearson 

digunakan untuk menghitung korelasi instrument tes yang sudah dibelah dua. 

Setelah diketahui nilai korelasinya, kemudian dimasukan kedalam rumus 

Spearman-Brown sebagai berikut: 

 

 
 

Keterangan: 

  = korelasi antara skor-skor setiap belahan tes 

        = koefisien realibilitas yang sudah disesuaikan 

 

Tabel klasifikasi reliabilitas sama dengan tabel klasifikasi validitas karena 

rumus mencari reliabilitas dasarnya sama dengan rumus mencari nilai validitas 

yaitu dengan teknik korelasi. Semakin tinggi nilai reliabilitas maka instrument 

soal semakin reliabel. 

3.5.5.3 Taraf Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. 

Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha 
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memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa 

menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di 

luar jangkauannya. (Arikunto, 2013, hal. 222). 

Arikunto (2013, hal. 223), bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya 

sesuatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty index). Semakin rendah atau 

kecil nilai indeks kesukaran maka menunjukan bahwa soal itu semakin sukar. Di 

dalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini diberi simbol P, singkatan dari 

“proporsi”. 

Dengan menghitung indeks kesukaran suatu soal maka bisa diketahui apakah 

sebuah soal tersebut terlalu mudah atau terlalu sukar. Rumus untuk mencari nilai 

indeks kesukaran adalah: 

 

 
 

Keterangan: 

P   = indeks kesukaran 

B   = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS  = jumlah seluruh siswa peserta tes  

 

Tabel 3.6. Interpretasi Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran (P) Keterangan Soal 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 

 

3.5.5.4 Uji Daya Pembeda 

Arikunto (2013, hlm. 226) menjelaskan bahwa daya pembeda soal adalah 

kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai 

(berkemampuan tinggi) dengan siswa bodoh (berkemampuan rendah). Angka 

yang menunjukan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi,disingkat 

D (d besar). Untuk mengetahui daya pembeda maka seluruh pengikut tes dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu kelompok pandai atau kelompok atas dan kelompok 
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bawah atau kelompok bodoh. Rumus untuk mencari daya pembeda adalah 

sebagai berikut: 

 

 
 

Keterangan: 

 =  jumlah peserta tes 

 =  banyaknya peserta kelompok atas 

 =  banyaknya peserta kelompok bawah 

   =  banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

dengan benar 

   =  banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu 

dengan benar 

    = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (P sebagai 

indeks kesukaran) 

    = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 

Tabel 3.7. Interpretasi Daya Pembeda 

Daya Pembeda (D) Keterangan Soal 

0,00 – 0,20 Jelek 

0,21 – 0,40 Cukup 

0,41 – 0,70 Baik 

0,71 – 1,00 Baik Sekali 

 

3.6 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

3.6.1 Analisis Angket Survey Pendahuluan Penelitian Terhadap Guru dan 

Siswa 

Untuk keperluan data awal penelitian tentang kondisi pembelajaran di sekolah 

dan permasalahan yang terjadi maka peneliti melakukan survey lapangan ke 

sekolah dengan cara observasi, wawancara dan pengisian angket. Teknik analisis 

data yang digunakan yaitu menggunakan statistik deskriptif. Data hasil survey 

pendahuluan penelitian dikonversikan kedalam persentase yang disajikan 

kedalam tabel. Kemudian, data tersebut dijelaskan dengan kalimat deskriptif 

sesuai dengan hasil survey.  
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3.6.2 Analisis Data Insrumen Validasi Multimedia Oleh Ahli Media dan 

Ahli Materi 

Untuk mengetahui validitas dari multimedia pembelajaran yang sudah dibuat 

dan validitas materi pelajaran maka digunakan skala pengukuran rating scale. 

Sugiyono (2013, hlm. 141) menjelaskan bahwa  rating scale adalah skala 

pengukuran yang merubah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian 

ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. 

Untuk menghitung data dengan skala rating scale maka digunakan rumus 

seperti berikut ini: 

 

Keterangan: 

P = Angka persentase 

Skor pengumpulan data = skor tiap butir x jumlah butir x jumlah 

responden 

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

Selanjutnya hasil perhitungan diatas kita interpretasikan kedalam interval 

kategori dibawah ini: 

 

 

Gambar 3.3. Interval Rating Scale 
 

Interval kategori tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini. 
 

Tabel 3.8. Interval Kategori Multimedia 

Skor Persentase (%) Kategori 

0 ≤ % ≤ 25 Kurang 

25 < % ≤ 50 Cukup 

50 < % ≤ 75 Baik 

75 < % ≤ 100 Sangat Baik 
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3.6.3 Analisis Data Penilaian Siswa Terhadap Multimedia 

Peneliti menggunakan skala likert untuk menghitung data hasil penilaian 

siswa tehadap multimedia. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau variabel 

penelitian (Riduwan, 2010, hlm. 38). Skala likert adalah kebalikan dari rating 

scale. Hasil dari skala likert adalah data kualitatif yang dirubah menjadi data 

kuantitatif. Sugiyono (2013, hlm. 246) menjelaskan bahwa untuk merubah 

jawaban deskriptif menjadi data kuantitatif yaitu “pertama-tama ditentukan 

terlebih dulu skor ideal/kriterium. Skor ideal adalah skor yang ditetapkan dengan 

asumsi bahwa setiap responden pada setiap pertanyaan memberi jawaban dengan 

skor tertinggi.”. Untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban kualitatif 

pada angket diberi skor sesuai dengan tingkatannya. 

Tabel 3.9. Interpretasi Skor Jawaban Skala Likert 

Jawaban 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

Nilai 4 3 2 1 

 

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan rumus seperti berikut ini: 

 

 

Keterangan: 

P = Angka persentase 

Skor pengumpulan data = skor tiap butir x jumlah butir x jumlah 

responden 

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

Selanjutnya hasil perhitungan diatas kita interpretasikan kedalam interval 

kategori dibawah ini. 

 

 

Gambar 3.4. Interval Skala Likert 
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3.6.4 Analisis Data Pemahaman Siswa Hasil Implementasi Multimedia 

Teknik analisis data untuk mengetahui ada atau tidak adanya peningkatan 

pemahaman siswa sebelum dan sesudah menggunakan multimedia yaitu dengan 

menghitung N-Gain. N-Gain adalah selisih antara nilai hasil pre-test dan nilai 

hasil post-test. Adapun rumus N-Gain adalah sebagai berikut: 
 

 

 =   X 100% 

 

Tabel 3.10. Interpretasi Kategori Gain Ternormalisasi 

Gain Ternormalisasi Kategori Peningkatan 

G ≤ 0,30 Rendah 

0,30 < G ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < G ≤ 1,00 Tinggi 

 

Semakin tinggi nilai gain maka peningkatan hasil belajar siswa semakin baik. 

Itu berarti bahwa proses belajar siswa berhasil dan multimedia mampu membantu 

siswa dalam proses pembelajaran.  

3.6.5 Analisis Hubungan Antara Respon Siswa Terhadap Multimedia 

Dengan Hasil Belajar Siswa 

Korelasi biserial digunakan apabila ingin mengetahui hubungan antara 

variabel X dan Y, dimana salah satu skala pengukurannya mempunyai tingkat 

pengukuran ordinal dichotomous dan satu lagi interval. 

Korelasi biserial didefinisikan: 

 

Di mana  = standar error untuk variabel yang memiliki skala interval. 

Persamaannya: 

 

Di mana  = proporsi pada kelompok pertama;  = 1 - ; dan  = ordinat dari 

distribusi normal standar. 


