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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development (R&D). Metode R&D dipilih 

karena penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa multimedia 

pembelajaran. 

3.2. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari lima 

tahap. Setiap tahapan dalam pengembangan multimedia pembelajaran berbasis 

adventure game menggunakan model AIR ditunjukkan pada gambar berikut ini : 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian  
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1. Tahap Analisis 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap  kebutuhan yang 

diperlukan dalam pengembangan multimedia, yaitu dengan melakukan 

studi lapangan dan studi literatur. 

a. Studi Lapangan 

Pada tahap ini  peneliti mengumpulkan data dari 3 SMK yang 

dilakukan dengan cara wawancara dan menyebarkan angket kepada 

guru mata pelajaran pemrograman dasar dan peserta didik yang pernah 

mempelajari mata pelajaran pemrograman dasar. Data tersebut 

digunakan sebagai informasi mengenai potensi masalah apa saja yang 

terjadi berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran 

pemrograman dasar, dan informasi pendukung lainnya yang berkaitan 

dengan multimedia pembelajaran. 

b. Studi Literatur  

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan informasi berupa 

teori pendukung dari sistem yang dibuat, seperti model pembelajaran, 

media pembelajaran, jenis-jenis permainan, serta silabus mata pelajaran 

pemrograman dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam 

pengembangan multimedia pembelajaran agar tidak menyimpang dari 

silabus kurikulum yang diterapkan. Pengumpulan informasi tersebut 

bersumber pada jurnal, buku dan referensi lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

Studi lapangan dan studi literatur akan menghasilkan analisis 

kebutuhan. Analisis kebutuhan ini nantinya akan menjadi sumber data 

untuk menuju tahapan perancangan atau desain dan memberikan batasan-

batasan pada penelitian yang akan dilakukan. 

2. Tahap Desain 

Pada tahap desain, peneliti melakukan penyusunan materi  dan 

model pembalajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di 

sekolah, instrumen tes (soal-soal), pembuatan flowchart, dan pembuatan 
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storyboard. Hasil dari tahapan ini dijadikan acuan untuk membangun 

multimedia. 

3. Tahap Pengembangan 

Pada tahap pengembangan, peneliti mulai membangun dan 

mengembangkan multimedia pembelajaran berbasis adventure game 

menggunakan model AIR. Model pengembangan perangkat lunak yang 

digunakan adalah waterfall. Pengembangan yang dilakukan mulai dari 

requirement definition (kebutuhan multimedia, kebutuhan informasi, 

antarmuka), system and software design (DFD, kamus data, PSPEC), 

implementation and unit testing (pengkodean), integration and system 

testing (blackbox testing, validasi ahli), dan operation and maintenance 

(uji coba terbatas). 

Setelah menghasilkan produk multimedia pembelajaran yang 

dinyatakan layak digunakan oleh para ahli serta dilakukan uji coba 

terbatas sebanyak dua kali, maka selanjutnya dilakukan tahap 

implementasi. 

4. Tahap Implementasi 

Pada tahap implementasi, peneliti mulai menerapkan multimedia 

yang telah dibangun kepada pengguna. Sifat dari implementasi ini berupa 

uji coba untuk mengukur bagaimana peningkatan pemahaman konsep 

siswa dalam pembelajaran pemrograman dasar menggunakan multimedia 

berbasis adventure game menggunakan model AIR. 

Pada awal penelitian, dilakukan pretest untuk mengukur kondisi 

awal siswa sebelum diberikan perlakuan. Setelah hasil pretest didapat 

selanjutnya diberikan perlakuan berupa penerapan multimedia 

pembelajaran. Setelah itu diadakan evaluasi posttest guna mengukur 

sejauh pengaruh penerapan multimedia pembelajaran tersebut terhadap 

pemahaman konsep siswa. 

5. Tahap Penilaian 

Pada tahap penilaian, peneliti mengolah hasil angket penilaian 

siswa terhadap multimedia. Berdasarkan hasil tersebut akan diketahui 

secara pasti kelebihan dan kekurangan multimedia yang telah diujikan 
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terhadap siswa. Kekurangan yang ada dalam multimedia ini akan menjadi 

bahan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, pada tahap ini 

dilakukan pengolahan data peningkatan pemahaman konsep siswa setelah 

menggunakan multimedia. 

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Negeri 2 

Indramayu. Sedangkan sampel yang diambil hanya pada kelas X Jurusan 

Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) yang berjumlah 44 orang, 10 siswa untuk uji 

coba satu dan dua, dan 34 siswa untuk uji coba tiga (penelitian). Teknik sampling 

yang digunakan adalah teknik purposive sampling. 

3.4. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat lima instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam mendukung perancangan multimedia pembelajaran. 

Berikut ini adalah instrumen-instrumen yang digunakan pada penelitian ini : 

3.4.1. Instrumen Studi Lapangan 

Instrumen studi lapangan berupa angket dan kuisoner wawancara. 

Wawancara dilakukan dengan guru yang mengajar materi perograman dasar. 

Selain diberikan kepada pihak guru, instrumen studi lapangan pun diberikan 

kepada pihak siswa untuk mengetahui proses pembelajaran pemrograman dasar 

dikelas. Instrumen studi lapangan terlapir pada lampiran 1. 

3.4.2. Instrumen Tes (Soal-soal evaluasi) 

Instrumen ini terdiri dari soal pretest dan soal postest pada ranah kognitif 

C1, C2, dan C3 untuk mengukur pemahaman konsep siswa terhadap materi. Tes 

ini dikembangkan berdasarkan indikator pada pokok bahasan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Instrumen tes ini sebelumnya di judgment oleh ahli pembelajaran dan ahli 

materi pemrograman dasar. Kemudian diuji cobakan kepada siswa untuk menilai 

tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Hasil uji coba 

tersebut digunakan untuk mengetahui kelayakan instrumen tes. 
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3.4.3. Instrumen Validasi Media oleh Ahli 

Instrumen validasi media berisi penilaian para ahli yaitu ahli media dan 

materi untuk mengetahui kelayakan terhadap multimedia pembelajaran yang 

dikembangkan. Bentuk instrumen validasi media oleh ahli adalah berupa angket 

penilaian dengan rating scale. Aspek penilaian mengacu pada  Learning Object 

Review Instrument (LORI)  versi  1.5 yang terdiri dari aspek content quality, 

learning goal alignment, feedback and adaptation, motivation, presentation 

design, interaction usability, accessibility, dan reusability. 

3.4.4. Instrumen Penilaian Siswa Terhadap Media 

Instrumen penilaian siswa terhadap media menggunakan cara penilaian 

menggunakan skala likert dalam bentuk checklist. Penilaian digunakan untuk 

menilai respon pengguna terhadap multimedia pembelajaran yang dibangun, 

dilihat dari aspek perangkat lunak, aspek pembelajaran dan komunikasi visual. 

3.4.5. Instrumen Peningkatan Pemahaman Konsep 

Instrumen ini berupa instrumen tes, yaitu alat pengumpulan informasi 

untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang disediakan berdasarkan 

pertanyaan yang berdampak pada peningkatan pemahaman konsep siswa. 

3.5. Teknik Analisis Data 

3.5.1. Analisis Data Studi Lapangan 

Analisis data pada instrumen studi lapangan dapat dilakukan dengan 

merumuskan hasil yang diperoleh melalui wawancara dan angket. Data tersebut 

diolah sesuai dengan bentuk instrumennya yang akan diuraikan dan dianalisis. 

Hasil analisisnya dapat direpresentasikan dengan menambahkan tabel, grafik atau 

bagan. 

3.5.2. Analisis Data Tes (Soal-soal Evaluasi) 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis data tes (soal-soal evaluasi) dengan 

cara menghitung nilai validitas instrumen (untuk menguji validitas), reliabilitas 

instrumen (untuk uji reliabilitas), indeks kesukaran (untuk menguji kesukaran 

setiap butir soal) dan daya pembeda. 
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3.5.3. Analisis Data Instrumen Validasi Ahli 

Analisis data validasi ahli dilakukan dengan mengartikan atau menafsirkan 

setiap skor yang diberikan dalam alternatif jawaban pada setiap item instrumen. 

Pilihan jawaban dengan skor 5 untuk menyatakan baik sekali, skor 4 untuk 

menyatakan baik, skor 3 untuk menyatakan cukup, skor 2  untuk menyatakan 

kurang dan skor 1 untuk menyatakan sangat kurang. 

Hasil validasi dari ahli adalah berupa angka dan kesimpulan penilaian 

(layak digunakan, layak digunakan dengan perbaikan dan tidak layak digunakan). 

Selanjutnya, untuk mengukur hasil perhitungan skala, maka dibuatkan kategori 

interval yang digolongkan menjadi empat kategori, yaitu Sangat Tidak Baik 

(STB), Kurang Baik (KB), Baik (B), dan Sangat Baik (SB). 

3.5.4. Analisis Data Instrumen Penilaian Pengguna 

Instrumen penilaian siswa terhadap multimedia pembelajaran berbasis 

adventure game menggunakan pengukuran skala likert dalam bentuk checklist.. 

Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang 

diungkapkan dengan kata-kata, yaitu  Sangat Setuju (SS) = 5, Setuju (S) = 4, 

Kurang Setuju = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) = 1. 

Setelah data didapatkan dilakukan perhitungan untuk memperoleh nilai 

persentase untuk selanjutnya dikategorikan menjadi Sangat Tidak Baik (STB), 

Kurang Baik (KB), Baik (B), dan Sangat Baik (SB). 

3.5.5. Analisis Data Peningkatan Pemahaman Konsep 

Peningkatan pemahaman konsep dengan membandingkan nilai rata-rata 

sebelum dan setelah menggunakan multimedia pembelajaran berbasis adventure 

game. Untuk menguatkan hasil peningkatan pemahaman siswa digunakan indeks 

gain <g> untuk kemudian data tersebut ditafsirkan  ke dalam kriteria efektivitas 

pembelajaran. Kriteria indeks gain terdiri dari rendah, sedang, dan tinggi. 

 


