
Fikri Yandi Kurniawan, 2016 
RANCANG BANGUN MULTIMEDIA INTERAKTIF CONSTRUCTION AND SIMULATION DENGAN 
METODE DISCOVERY PADA MATA PELAJARAN KONSTRUKSI BAJA UNTUK MENINGKATKAN 
PEMAHAMAN SISWA SMK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 28 

AB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk merancang dan 

membangun multimedia interaktif Construction and Simulation dengan 

model pembelajaran Discovery dan mengujinya sehingga bisa dinyatakan 

layak dijadikan perangkat pembelajaran yang mendukung pembelajaran di 

tinggat siswa SMK, serta dinyatakan dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi Gambar Konstruksi Baja tentang Pengenalan konstruksi baja. 

Oleh karena itu, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode 

Research dan Development (R&D) atau penelitian dan pengembangan. 

a. Pengertian Metode Penelitian dan Pengembangan 

Menurut Borg and Gall (1989, hal. 624), “educational research and 

development is a process used to develop and validate educational 

product”. Hasil dari penelitian pengembangan tidak hanya 

pengembangan sebuah produk yang sudah ada melainkan juga untuk 

menemukan pengetahuan atau jawaban atas permasalahan praktis. 

“Metode penelitian dan pengembangan juga didefinisikan sebagai suatu 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, 

dan menguji keefektifan produk tersebut” (Sugiyono, 2011,  hal. 297). 

Selanjutnya, Borg and Gall(1989) menjelaskan empat ciri utama 

dalam penelitian dan pengembangan, yaitu: 

1. Studying research findings pertinent to the product to be develop. 

Artinya, melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari 

temuan-temuan penelitian terkait produk yang akan di kembangkan.
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2. Developing the product base on this findings. 

Artinya, mengembangkan produk berdasarkan temuan 

penelitian tersebut. 

3. Field testing in the setting where it will be used eventually. 

Artinya, dilakukannya uji lapangan dalam seting atau situasi 

senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. 

4. Revising it to correct the deficiencies found in the field-testing stage. 

Atrinya, melakukan revisi utuk memperbaiki 

kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji 

lapangan. 

Dari empat ciri utama R&D tersebut, memberikan gambaran bahwa 

ciri utama R&D adalah adannya langkah-langkah penelitian awal terkait 

dengan produk yang akan dikembangkan. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut kemudian produk pendidikan dirancang dan dikembangkan 

untuk kemudian diuji dan diperbaiki/revisi. 

b. Langkah-langkah Metode Research and Development 

Ada beberapa model penelitian dan pengembangan dalam bidang 

pendidikan, antara lain dalam model Sugiyono dan model Borg and Gall. 

Untuk lebih memahami kedua model tersebut akan diuraikan sebagai 

berikut.  

1. Model Sugiyono 

Menurut Sugiyono (2011, hal.298), “langkah-langkah penelitian 

dan pengembangan ada sepuluh langkah, yakni sebagai berikut : (1) 

Potensi dan masalah, (2) Pengumpulan data, (3) Desain produk, (4) 

Validasi desain, (5) Revisi desain, (6) Ujicoba produk, (7) Revisi 

produk, (8) Ujicoba pemakaian, (9) Revisi produk, dan (10) 
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Produksi massal”. Adapun bagan langkah-langkah penelitian seperti 

ditunukan pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Model R&D Menurut Sugiyono 

2. Model Borg and Gall 

Menurut Borg and Gall (1989, hal.782). Yang dimaksud dengan 

model penelitian dan pengembangan adalah “a process used develop 

and validate educational product”. Kadang-kadang penelitian ini 

juga disebut ‘research based develovment’, yang muncul sebagai 

strategi dan bertujuan untuk menungkatkan kualitas pendidikan. 

Selain untuk mengembangkan dan memvalidasi hasil-hasil 

pendidikan, research and development juga bertujuan untuk 

menemukan pengetahuan-pengetahuan baru melalui ‘basic research’, 

atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus tentang 

masalah-masalah yang bersifat praktis melalui ‘applied research’, 

yang digunakan untuk meningkatkan praktik-praktik pendidikan. 

Menurut Borg and Gall (1989, hal.783-795), pendekatan 

research and development (R&D) dalam pendidikan meliputi 

sepuluh langkah, (1) Studi Pendahuluan atau Research and 

Information Collecting, (2) Merencanakan Penlitian atau Planning, 
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(3), Pengembangan Desain atau Develop Preliminary of Product, (4) 

Uji coba terbatas atau Preliminary Field Testing, (5) Revisi Hasil Uji 

Lapangan Terbatas atau Main Product Revision, (6) Main Field Test, 

(7) Operational Product Revision, (8) Operational Field Testing, (9) 

Final Product Revision, dan (10) Desemination and Implementation. 

Adapun bagan langkah-langkah penelitian R&D seperti ditunjukan 

pada gambar berikut : 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Langkah-langkah Model R&D Borg and Gall 

3.2 Desain Penelitian 

Desainpenelitian merupakan gambaran tahapan yang akan dilakukan 

peneliti dalam melakukan penelitian. Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini mengadopsi R&D menurut Borg and Gall (1989). Peneliti 

menjadikan langkah-langkah tersebut sebagai acuan, dari 10 langkah 

penelitian Borg and Gall, peneliti memodifikasi menjadi 7 langkah sesuai 

dengan waktu peneliti dan kebutuhan. Berikut ini merupakan desain dari 

penelitian yang akan dilakukan : 
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Gambar 3.3 Desain Penelitian 

a. Tahap Analisis 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur dan studi lapangan. Studi 

lapangan dilakukan dengan wawancara dan angket. Wawancara 

dilakukan dengan guru TGB SMK NEGERI 5 Bandung untuk 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam membangun multimedia 
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pembelajaran interaktif kegiatan survey ini diarahkan untuk 

mendapatkan hal-hal berikut : 

1) Pengumpulan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah 

yang muncul pada pelaksanaan pembelajaran Gambar Konstruksi 

Baja terutama yang berkaitan dengan penggunaan media 

pembelajaran, model pembelajaran , tingkat kesukaran materi, dan 

kemampuan belajar siswa. 

2) Materi yang akan disusun dalam multimedia pembelajaran. Dalam 

studi literatur, peneliti mengumpulkan data-data berupa teori yang 

mendukung dalam pembuatan multimedia, serta bagaimana 

penerapannya dalam proses pembuatan multimedia yang bersumber 

pada jurnal, buku, dan sumber lainnya yang relevan dengan 

penelitian. 

3) Mencari informasi tentang penerapan model pembelajaran Discovery 

di dalam pembelajaran agar dapat diadaptasi dan diimplementasikan 

di dalam multimedia pembelajaran. 

4) Menganalisis kesulitan siswa dalam kegiatan balajar pada materi 

tertentu serta metode pembelajaran yang tepat melalui angket. 

b. Tahap Desain 

Pada tahap desain, peneliti akan merealisasikan data-data dari hasil 

studi literatur dan survey lapangan ke dalam multimedia pembelajaran 

yang akan dikembangkan. Tahapan ini difokuskan pada : 

1) Merancang flowchart multimedia interaktif berbasis game 

berdasarkan hasil temuan studi literatud dan survey lapangan. 

2) Merancang storyboard multimedia interaktif berbasis game 

berdasarkan hasil temuan studi literatur dan survey lapangan. 
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3) Menyusun materi pembelajaran yang akan digunakan dalam 

multimedia 

4) Penyusunan sial evaluasi yang sesuai dengan materi yang digunakan 

5) Penelitian terhadap materi soal evaluasi oleh ahli materi 

c. Tahap Pembuatan Produk 

Tahap pembuatan produk ini merupakan proses menghailkan produk 

multimedia pembelajaran interaktif. Model pengembangan yang 

digunakan adalah model pengembangan Waterfall. Langkah-langkah 

yang dilakukan adalah pada proses pengembangan ini sesuai dengan 

mode waterfall yaitu analisis, desain sistem, pengujian, integritas dan 

sistem pengujian, serta operasi dan pemeliharaan. 

Dalam pembuatan multimedia berbasis game ini, jenis game yang 

digunakan adalah Construction And Simulation, dimana peserta di tuntut 

untuk berperan aktif dalam menyelesaikan dan menganalisis masalah 

yang diberikan dalam alur game. Karena game ini dikembangkan 

sebagai multimedia interaktif yang prosesnya melibatkan peran guru 

dalam penyampaikan materi, maka didalamnya terdapat sebuah model 

pemeblajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah Discovery 

dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut : 

1. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan) 

2. Problem stement(pernyataan/identifikasi masalah) 

3. Data collection (pengumpulan data) 

4. Data processing (pengolaan data) 

5. Verification (pembuktian) 

6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) 
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d. Tahap Uji coba ahli 

Pada tahap ujicoba ahli, multimedia yang telah dikembangkan 

dinilai oleh para ahli media. Didalamnya terdapat koreksi yang tertuang 

dalam lembar validasi dalam bentuk tabel penilaian multimedia 

berdasarkan aspek substansi materi dan aspek pembelajaran. Yang 

kemudia dilakukan revisi produk jika penilaian ahli menyatakan untuk 

dilakukan perbaikan. 

e. Tahap uji coba lapangan 

Setelah melewati uji validasi oleh para ahli media, selanjutnya 

produk multimedia diuji cobakan kepada responden yang kemudian 

didapatkan hasil penilaian responden yang telah menggunakan produk 

multimedia melalui angket penilaian multimedi, pada tahap ini juga 

dilakukan revisi produk sesuai dengan penilaian responden. 

f. Tahap uji kelayakan 

Padatahap implementasi, multimedia yang telah melewati proses uji 

validasi ahli dan uji lapangan selanjutnya diimplementasikan, pengujian 

ini dilakukan kepada siswa yang telah mempelajarari Gambar Konstruksi 

Baja. Setelah penggunaan multimdeia ini, siswa akan diberikan angket 

untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap multimedia. 

g. Tahap penyusunan laporan 

Tahap penyusunan laporan ini menyajikan hasil validasi ahli, uji 

coba lapangan dan uji kelayakan multimedia. Hasil tersebut kemudian 

diolah dan ditarik kesimpulan bahwa multimedia ini sudah seduai 

dengan tujuan yang hendak dicapai. 

 

3.3 Metode Pengembangan Game 

Pada tahap pengembangan, peneliti melakukan pembuatan multimedia 
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pembelajaran interaktif. Model yang digunakan dalam pengembangan 

perangkat lunak pada penelitian ini adalah menggunakan model waterfall. 

Ian Sommerville (2011, hal. 29) menyatakan bahwa : “ The development, 

validation and evolution and represents them as separate process phases 

suck as requirements specification, software design, implementation, testing, 

and so on”. 

Berikut adalah gambar ilustrasi pengembangan perangkat lunak secara 

berurutan menurut Pressman, Roger S (2001). 

 

Gambar 3.4 Metode Waterfall 

a. Requirement (analisis kebutuhan). 

Seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan dalam fase ini, 

termasuk didalamnya kegunaan software yang diharapkan pengguna dan 

batasan software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui 

wawancara, survey atau diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk 

mendapatkan dokumentasi kebutuhan pengguna untuk digunakan pada 

tahap selanjutnya. (Setiya, 2013) Yang dilakukan pada tahap ini adalah 

mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan sistem. Data yang 
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dikumpulkan kemudian akan dianalisis dan dijadikan acuan dalam 

pembuatan sistem. Data didapatkan langsung dari lapangan, sehingga 

datanya valid . 

b. Design System (desain sistem) 

Proses design akan menterjemahkan syarat kebutuhan kesebuah 

perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat 

koding. Proses ini berfokus pada : struktur data, arsitektur perangkat 

lunak, representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan 

ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software Requirement. 

Dokumen inilah yang akan digunakan programmer untuk melakukan 

aktifitas pembuatan sistemnya. 

c. Coding & Testing (penelitian sinkode program/implementation) 

Penulisan kode program atau coding merupakan penerjemahan 

design dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer (Agusdar, 2013). 

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dan sistem yang akan dibuat, 

maka tahap selanjutnya adalah penulisan kode program. Tahap ini 

merupakan tahap langsung pembuatan program. Maka dari itu, 

kebutuhan dan desain sistemnya harus dilakukan dengan benar karena 

saat pembuatan program mengacu pada tahap sebelumnya.  

d. Penerapan/Pengujian Program (Integration and System Testing) 

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah sistem 

setelah melakukan analisa, design dan pengkodean maka sistem yang 

sudah dijadikan digunakan oleh user. 

e. Pemeliharaan (Operation & Maintenance) 

Perangkat lunak sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami 
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kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan 

lingkungan (periperal atau system operasi baru) baru, atau karena 

pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. 

 

3.4 Populasi dan Sampel  

Menurut Margono (2004, hal.118), populasi adalah data yang menjadi 

perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi 

populasi berhubungan dengan data, buka manusianya. Kalau setiap manusia 

memberikan suatu data maka , maka banyaknya atau ukuran populasi akan 

sama dengan banyaknya manusia. Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Arikunto (2002, hal. 108). 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, Arikunto (2002, 

hal.109). Pendapat yang senada pun dikemukakan oleh Sugiyono (2001, 

hal.56) yang menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatif. 

Dalam penelitian ini, populasi adalah SMK NEGERI 5 Bandung, dan 

sampelnya adalah siswa yang sedang mempelajari matapelajaran Gambar 

Konstruksi Baja yaitu kelas XI, dimana kelas XI TGB3 sebagai kelas 

eksperimen  dan kelas XI TGB5 sebagai kelas kontrol. Pemilihan kelas 

sample tersebut merupakan rekomendasi yang diberikan oleh guru mata 

pelajaran Gambar Konstruksi Baja. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2006, hal.149) mengungkapkan instrumen adalah 

“alat pada waktu penelitian menggunakan suaru metode”. Instrumen 

penelitian digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel yang ingin 

diteliti. Terdapat empat variabel yang akan diukur menggunakan instrumen, 

yaitu : 

a. Pendapat guru dan siswa terhadap pembelajaran pada mata pelajaran 

Gambar Konstruksi Baja serta ketertarikan guru terhadap penyampaian 

materi Gambar Konstruksi Baja menggunakan multimedia pemeblajaran. 

b. Kelayakan multimedia pembelajaran berbasis game pada mata pelajaran 

Gambar Konstruksi Baja. 

c. Tanggapan siswa setelah menggunakan multimedia interaktif 

Constructin and Simulation dengan menggunakan model Discovery pada 

mata pelajaran Gambar Konstruksi Baja. 

Interumen merupakan alat pengumpul data yang dibuat sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya. Instrumen adalah 

suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam, maupun sosial 

yang diamati (Sugiyono, 2013, hal.148). Keberhasilan suatu penelitian sangat 

tergantung kepada instrumen yang dibuatnya, karena instrumen yang baik 

akan menghasilkan data yang baik dan dapat dipercaya. Sebelum melakukan 

penelitian, peneliti terlebih dahulu membuat perangkat instrumen yang 

dibutuhkan, diantaranya sebagai berikut. 

1. Instrumen studi lapangan 

Instrumen ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan awal dalam 

pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Dalam penelitian ini, 
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instrumen studi lapangan yang diberikan berbentuk wawancara yang 

ditunjukan kepada kepada guru Gambar Konstruksi Baja dan angket survey 

lapangan kepada siswa, agar produk yang dibuat peneliti sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. 

a. Instrumen validasi ahli 

Untuk mengetahui kelayakan dari multimedia yang dikembangkan, maka 

dibutuhkan untuk menilainya. Instrumen tersebut ditunjukan kepada ahli 

media dan ahli materi sehingga multimedia yang dikembangkan dapat 

validasi dari segi media dan materi yang ada didalamnya. Instrumen yang 

digunakan untuk validasi ahli adalah berupa angket yang diukur dengan 

menggunakan skala pengukuran rating scale. 

%100
_

_
x

idealskor

skorperolehan
p   

Keterangan: 

P    = angka presentase 

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

butir. 

Selanjutnya data hasil perhitungan diterjemahkan menjadi data kualitatif 

menggunakan skala interpretasi. Skala tersebut diperoleh dengan cara 

membagi skor kriterium (skor ideal) dengan banyaknya interval jawaban. 

Karena banyaknya interval jawaban pada instrumen ini ada lima buah, maka 

skala interpretasi yang digunakan adalah sebaga iberikut: 
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Gambar 3.5 Kualifikasi Multimedia 

Skala interpretasi dapat diubah menjadi bentuk presentase dengan cara 

membagi skor hasil dengan skor kriterium kemudian dikalikan dengan100%. 

Data penelitian yang bersifat seperti komentar/saran dijadikan dasar 

dalam merevisi multimedia pembelajaran berbasisi Construction and 

simulation. 

b. Instrumen penilain atau respon siswa terhadap multimedia 

Instrumen respon siswa ini menggunakan angket yang diberikan kepada 

responden yaitu siswa setelah menggunakan multimedia pemgelajaran. 

Instrumen ini ditunjukan agar mengetahui penilaian siswa terhadap 

multimedi, dimana penelitian ini menggunakan cara yang sama seperti 

instrumen validasi ahli dengan pengukuran rating scale. 

%100
_

_
x

idealskor

skorperolehan
p   

Keterangan: 

P     = angka presentase 

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

butir. 

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

butir. 

Selanjutnya data hasil perhitungan diterjemahkan menjadi data kualitatif 
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menggunakan skala interpretasi. Skala tersebut diperoleh dengan cara 

membagi skor kriterium (skor ideal) dengan banyaknya interval jawaban. 

Karena banyaknya interval jawaban pada instrumen ini ada lima buah, maka 

skala interpretasi yang digunakan adalah sebaga iberikut: 

 

Gambar 3.6 Kualifikasi Multimedia 

Skala interpretasi dapat diubah menjadi bentuk presentase dengan cara 

membagi skor hasil dengan skor kriterium kemudian dikalikan dengan100%. 

 

Data penelitian yang bersifat seperti komentar/saran dijadikan dasar 

dalam merevisi multimedia pembelajaran berbasisi Construction and 

simulation game. 

c. Instrumen tes 

Tes merupakan alat ukur atau prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui dan mengukur suatu dalam suasana, dengan cara dan 

aturan-aturan yang ditentukan (aritkunto, 2010, hal.53). Dalam hal ini yang 

ingin diketahui dan diukur dalam informasi mengenai pemahaman siswa 

sebelum dan sesudah mempelajari materi melalui multimedia berbentuk 

game. 

Instrumen tes ini terdiri dari soal pretest dan post-test. Soal yang dibuat 

terdiri dari beberapa indikator dengan jumlah soal 34 butir. Selanjutnya akan 

dilakukan uji instrumen soal baik itu uji validitas, reabilitas, tingkat 
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kesukaran dan daya pembeda. Berikut penjelasan dari masing-masing uji 

instrumen: 

a) Uji Validitas  

Instrumen yang valid, berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 

2014, hal.168). Initk menentukan apakah tes katakan valid, Arikunto (2012, 

hal. 85) mengatakan bahwa jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti 

memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium. 

Untuk mengetahui validitas intrumen tes yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka sebelum memberikan intrumen ter tersebut kepada 

sampel dilakukan judgement soal terlebih dahulu kepada ahli materi dan 

dilakukan uji coba kepada responden yang sebelumnya telah mendapatkan 

materi pelajaran yang terkait. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas soal tes pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus korelasi yang 

dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan rumus korelasi product 

moment sebagai berikut: 

  
})(}{)({ 2222   

 





YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan : 

R  : Koofesien 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 
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Nilai rxy yang diperoleh dapat diinterpresentasikan untuk menentukan 

validitas butir soal dengan menggunakan kriteria pada tabel 3.1 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Klasifikasi Koefesien Validitas 

Nilai Validitas Klasifikasi 

0,80 < r < 1 Sangat tinggi 

0,60 < r < 0,80 Tinggi 

0,40 < r < 0,60 Cukup 

0,20 < r < 0,40 Rendah 

0,00 < r < 0,20 Sangat Rendah 

(Arikunto 2013, hal.89) 

b) Uji Realibilitas 

Uji realibilitas digunakn untu kmengetahui adanya konsistensi alat 

ukur ketika digunakan pada subyek yang sama. 













 













2

2

11
1 S

pqS

n

n
r  

Keterangan : 

r11 : Realibilitas tes secara keseluruhan 

P : Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q : Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q=1-p) 

Σpq : jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n : banyaknya item 

S : standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians) 
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Dimana standar deviasi dihitung dengan rumus: 

Keterangan: 

S :  Standar deviasi 

X : Simpangan X dan X, yang dicari X-X 

N : Banyaknya subjek pengikut tes 

Nilai r11 yang diperoleh dapat diinterpresentasikan untukmenentukan 

validitas butir soal dengan menggunakan kriteria pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 Klasifikasi Koefesien Reabilitas 

Nilai Validitas Klasifikasi 

0,80 < r < 1 Sangat tinggi 

0,60 < r < 0,80 Tinggi 

0,40 < r < 0,60 Cukup 

0,20 < r < 0,40 Rendah 

0,00 < r < 0,20 Sangat Rendah 

(Arikunto, 2013, hal.115) 

c) Uji Tingakat Kesukaran 

Uji tingkat kesukaran untuk menyatakan parameter bahwa item soal 

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

kesuakran suatu butir soal pilihan ganda dapat menggunakan persamaan 

sebagai berikut: 

JS

B
P   

Keterangan : 

P : Indeks Kesukaran 

B : Banyak siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS : jumlah seluruh siswa peserta tes 
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Nilai P yang diperoleh dapat diinterpretasikan untuk menentukan 

indeks kesuakran butir soal dengan menggunakan kriteria pada tabel 3.3 

berikut: 

Tabel 3.3 Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

0,00 < P < 0,30 Soal sukar 

0,31 < P < 0,70 Soal sedang 

0,71 < P< 1,00 Soal udah 

(Arikunto, 2013, hal.225) 

d) Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 

siswa yang bodoh (berkemampuan rendah)Arikunto (2013, hal.226). 

Daya pembeda suatu soal tes dapat dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut: 

BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
D   

Keterangan : 

J : jumlah peserta tes 

JA : Banyaknya peserta 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 peseta kelompok atas yang menjawab benar (P sebagai 
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   indeks kesukaran) 

PB : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Nilai P yang diperoleh dapat diinterpresentasikan untukmenentukan 

validitas butir soal dengan menggunakan kriteria pada tabel 3.4 

 

Tabel 3.4 Klasifikasi Daya Pembeda 

Indeks Diskriminasi Interpetasi 

D < 0,00 Negatif 

0,00 < DP < 0,20 Jelek (poor) 

0,20 < DP < 0,40 Cukup (Satisfactory) 

0,40 < DP < 0,70 Baik (good) 

0,70 < DP < 1,00 Baik Sekali (Excellent) 

(Arikunto, 2013, hal.232) 

3.6 Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Instrument Studi Lapangan 

Teknik analisis data instrumen studi lapangan dapat dilihat langsung 

sebagai kebutuhan dari multimedia yang akan dikembangkan karena 

instrumen berupa wawancara kepada guru yang bersangkutan dan berupa 

dan angket lapangan kepada siswa. 

2. Analisis Data Instrumen Validasi Ahli 

Untuk menentukan tingkat validasi multimedia, digunakan skala 

pengukuran rating scale karena data yang diperoleh dalam aspek ini 

yaitu berupa angka. Sugiyono (2011, hal.141) menyatakan bahwa 

dengan rating scale data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian 

ditafsirkan dalam perngertian kualitatif. Perhitungan rating scale 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 
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%100
_

___
x

idealskor

datanpengumpulahasilskor
p   

Keterangan : 

P       : Angka persentase 

Skor hasil pengumpulan data : Σ hasil penilaian responden  

Skor ideal                : Skor tertinggi tiap butir x jumlah 

responden x jumlah butir 

Berikut ini kategori skor dari jawaban responden dapat dilihat pada tabel 

 3.5: 

Tabel 3.5 Interpretasi aspek validasi ahli 

Skor Presentase(%) Interpretasi 

<25(%) Sangat Tidak Baik 

26-50(%) Tidak Baik 

51-75(%) Baik 

76-100(%) Sangat Baik 

 

3. Analisis Data Penelitian Siswa Terhadap Multimedia 

Analisis data penilaian siswa terhadap multimedia ini, menggunakan 

metode yang sama dengan metode yang digunakan dari validasi ahli 

yakni menggunakan metode rating scale. Rumusnya adalah : 

%100
_

___
x

idealskor

datanpengumpulahasilskor
p   

Keterangan : 

P       : Angka persentase 

Skor hasil pengumpulan data : Σ hasil penilaian responden  

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

Berikut ini kategori skor dari jawaban responden dapat dilihat pada tabel 

 3.6: 

Tabel 3.6 Interpretasi aspek validasi ahli 

Skor Presentase(%) Interpretasi 

<25(%) Sangat Tidak Baik 

26-50(%) Tidak Baik 

51-75(%) Baik 

76-100(%) Sangat Baik 

4. Analisis Data Tes 

Data tes diperoleh dari hasil pretest dan post-test. Pretest dilakukan 

untuk mengukur kemampuan awal masing-masing siswa sebelum 

pembelajaran dilaksanakan. Sedangkan post-test digunakan untuk 

mengukur sejauh mana pemahaman siswa setelah proses pembelajaran 

berlangsung. Selain itu post-test digunakan untuk melihat peningkatan 

pemahaman siswa dengan cara menentukan gain atau selisih kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Hasil dari pretest dan post-test 

masing-masing kelas dilakukan serangkaian uji statistika, kemudian 

membandingkan rata-rata gain ternomalisasi dari kelas eksperimen dan 

kelas kontrol untuk melihat peningkatan kemampuan hasil belajar 

sebelum dan sesudah pembelajaran. 

Data yang terkumpul diuji dengan menggunakan teknik normalized 

gain. Indeks gain digunakan untuk melihat peningkatan kemampuan 

pemahaman siswa. Indeks gain dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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pretestskor

pretesskorpostestskor
gainindex

_%%100

_%_%
_




  

Berikut kriteria indeks gain dapa dilihat pada tabel 3.7: 

Tabel 3.7 Kategori indeks gain menurut Hake 

Nilai Klasifikasi 

g > 0.7 Tinggi 

0,7 > g > 0,3 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

 

Sebelum memulai menganalisis data tes, hal yang harus diperhatikan 

adalah data yang akan diolah sehingga menentukan teknik analisis apa 

yang nantinya akan digunakan. Menurut Arikunto, pemilihan teknik 

analisis data yang ditentukan beberapa faktor, antara lain penyebaran 

datanya. Penyebaran data adalah bagaimana data tersebut tersebar 

dantara lain nilai paling tinggi dengan nilai paling rendah, serta 

variabilitas didalamnya. Apabila data yang dianalisis berbentuk sebaran 

normal maka peneliti menggunakan teknik statistik parameterik, 

sedangkan apabila data yang diolah tidak merupakan sebaran normal, 

maka peneliti menggunakan statistik nonparameterik. Menurut Sugiyono 

(2014, hal.202). Statistik parameterik memerlukan terpenuhi banyak 

asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan di analsis harus 

berdistribusi normal. Selanjutnya dalam penggunaan salah satu tes 

mengharuskan data dua kelompok atau lebih yang diuji harus homogen. 

Statistik nonparameterik tidak harus berdistribusi normal. 

Berdasrkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

apabila data yang dianalisis berdistribusi normal dan homogen maka 
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digunakan uji statistik berdistribusi nirmal dan homogen maka 

digunakan uji statistik parameterik dengan uji-1, sedangkan jika data 

analisis tidak berdistribusi normal maka digunakan uji statistik 

nonparameterik yaitu uji Mann-Whitney. Untuk lebih jelasnya, berikut 

adalah penjelasan dari masing-masing perhitungan: 

a. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan 

mengunakan SPSS 22. Uji normalitas yang digunakan yaitu 

Shapiro-Wilk. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data 

sampel yang diambil dari populasii apakah berdistribusi normal atau 

tidak. 

b. Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians yang digunakan yaitu 

Levene ,dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang terdiri 

dari kelas kontrol dan kelas eksperimen mempunyai varians yang 

homogen atau tidak. 

c. Uji-T Dua Sampel Independen 

Uji-T dua sampel independen ini dilakukan bila sampel 

berkorelasi atau berpasangan, misalnya membandingkan sebelum 

dan sedudah perlakuan atau membeandingkan kelompok kontrol 

dengan kelompok eksperimen. 

d. Uji Man-Whitney 

Apabila sampel data tidak berdistribusi normal maka 

menggunakan uji statistik jenis non parameterik yaitu Uji 

Man-Whitney. Uji ini memiliki kegunaan untuk menguji signitifikasi 

hipotesis antara dua sampel yang independen (bebas). 
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e. Uji analisis pengaruh multimedia terhadap peningkatan pemahaman 

siswa (Gain) berdasarkan hasil respon siswa 

Analisis pengaruh multimedia terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa (Gain) dilihat berdasarkan dari penilaian siswa 

dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus korelasi biserial. 

Korelasi ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara 

dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. 

Koefisien korelasi sederhana menunjukan seberapa besar hubungan 

yang terjadi antara dua variabel.  

Uji analisis korelasi biserial dilakukan dengan uji Bivariate 

Correlation metode Pearson menggunakan program SPSS 22. 

Menurut Sugiyono (2007, hal. 162) pedoman untuk memberikan 

interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut: 

         
kT

b
Z

pq

S

xx
r 21   

    Keterangan : 

    rb = koefesien korelasi biserial, 

    x1 = Rerata data interval kategori 1 

    x2 = Rerata data interval kategori 0 

    ST  = Standar deviasi seluruh data interval 

     P = Proporsi pada kelompok pertama    

q = 1-P 

Zk  = Kordinat dari distribusi normal standar  
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Tabel 3.8 Interpretasi Koefisien Korelasi Biserial 

Nilai Korelasi Kriteria 

0.00 – 0.199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599  Sedang 

0.60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

Nilai korelasi (r) berkisar antara 1 sampai -1, nilai 

semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua 

variabel semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti 

hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif 

menunjukkan hubungan searah (X naik maka Y naik) dan nilai 

negatif menunjukkan hubungan terbalik (X naik maka Y 

turun). 

 


