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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012, hal. 

3). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Research and Development (Penelitian dan Pengembangan). Hal ini 

dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu produk berupa 

mutimedia pembelajaran materi manajemen memori. 

Menurut Sugiyono (2012, hal. 407) metode penelitian dan 

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keektifan produk tersebut. Lalu Borg and Gall 

dalam (Sugiyono, 2012) menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan 

(research and development/R&D) merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang 

digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. 

Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang 

bersifat analisis kebutuhan (digunakan metode survey atau kualitatif) dan 

untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di 

masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keektifan produk 

tersebut (digunakan metode eksperimen). 

Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan dan memvalidasi suatu produk. Dalam bidang pendidikan, 

produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian Reseach and Development 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu lulusan yang 

jumlahnya banyak, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan (Sugiyono, 

2012, hal. 412). 

Sukmadinata (2008, hal. 190) mengemukakan penelitian dan 

pengembangan merupakan pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk 

baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Produk yang dihasilkan 

bisa berbentuk software, ataupun hardware seperti buku, modul, paket, 
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program pembelajaran ataupun alat bantu belajar. Penelitian dan 

pengembangan berbeda dengan penelitian biasa yang hanya menghasilkan 

saran-saran bagi perbaikan, penelitian dan pengembangan menghasilkan 

produk yang langsung bisa digunakan. Metode penelitian dan pengembangan 

ini terdiri dari beberapa tahap, yang biasanya diawali dengan analisis 

kebutuhan, lalu dari analisis kebutuhan dilanjutkan pada proses 

pengembangan dan diakhiri dengan uji coba. Peneliti dalam mengembangkan 

multimedia menggunakan langkah-langkah penelitan R&D menurut Sugiyono 

(2012, hal. 409) diantaranya identifikasi potensi dan masalah, pengumpulan 

data atau informasi, desain produk, validasi desain, revisi desain, 

pengembangan produk dan ujicoba produk. 

 

B. Langkah-Langkah Penelitian 

Dalam mengembangkan multimedia pembelajaran peneliti akan 

menggunakan prosedur pengembangan multimedia yang dijelaskan oleh 

Munir. Peneliti menggunakan metode pengembangan Munir dikarenakan 

fokus penelitian ini adalah pendidikan dan pembelajaran, bertujuan untuk 

menghasilkan produk berupa multimedia pembelajaran dan juga akan di uji 

secara terbatas. Hal itu sesuai dengan metode pengembangan Munir yang 

dirancang untuk menghasilkan software pembelajaran serta meliputi aspek 

pengguna, kurikulum, lingkungan pembelajaran, prototipe, penggunaan dan 

penyempurnaan. Selain itu metodologi pengembangan Munir memiliki 

tahapan penelitian yang lebih ringkas namun dapat mewakili tahapan-tahapan 

dari metodologi lain. Munir (2008, hal. 195) mengungkapkan lima tahapan 

pengembangan multimedia, yaitu tahapan analisis,  desain,  pengembangan,  

implementasi    dan penilaian,  yang  melibatkan  aspek  pengguna,  

lingkungan  pembelajaran,  kurikulum, prototype,  penggunaan  dan  

penyempurnaan  sistem. 
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Gambar 3.1 

Tahapan Pengembangan Multimedia (Munir, 2008, hal. 196) 

 

Fase yang akan dilakukan dalam pengembangan media terdiri dari 

lima tahapan, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan 

penilaian. Berikut adalah rincian langkah-langkah penelitian yang akan 

dilakukan: 

a. Tahap Analisis 

Pada tahap analisis ini dilakukan studi lapangan, peneliti 

melakukan observasi dan wawancara  bekerja  sama  dengan  dosen mata 

kuliah Sistem Operasi untuk mendapatkan  data-data  yang  dibutuhkan  

dalam  membangun  media pembelajaran Sistem Operasi. Hal ini 

dilakukan agar produk yang dibuat peneliti tetap mengacu pada kurikulum 

yang berlaku di universitas tersebut. Kegiatan survei ini diarahkan pada 

hal berikut: 

1) Pengumpulan informasi yang berkaitan dengan masalah-

masalah yang muncul pada pelaksanaan pembelajaran Sistem 

Operasi terutama yang berkaitan dengan penggunaan media 

pembelajaran, model pembelajaran, dan minat mahasiswa. 

2) Pengumpulan informasi tentang daya dukung penggunaan 

media dalam pembelajaran. 
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3) Materi yang akan disusun dalam media pembelajaran. Selain 

itu, peneliti juga melakukan studi literatur guna memantapkan 

tujuan dibuatnya media pembelajaran Sistem Operasi ini serta 

untuk memperoleh gambaran yang tepat mengenai media 

pembelajaran yang akan dibuat nantinya. 

Selain itu peneliti juga melakukan studi literatur guna 

memantapkan tujuan dibuatnya multimedia pembelajaran ini serta untuk 

memperoleh gambaran yang tepat mengenai multimedia pembelajaran 

yang akan dibuat nantinya. Dalam studi literatur, peneliti mengumpulkan 

data-data berupa teori pendukung dari multimedia pembelajaran yang 

dibuat dengan maksud untuk memaparkan tentang teori tersebut berupa 

data filosofis, teori-teori pembentuk, pendukung  pembelajaran  Sistem  

Operasi dengan  penyediaan  multimedia pembelajaran, serta bagaimana 

menerapkannya dalam situasi pembelajaran di kampus. Sumber-sumber 

yang didapat ialah dari beberapa literatur, paper, jurnal, buku dan sumber 

lainnya yang relevan dengan penelitian. 

 

b. Tahap Desain 

Pada  tahap  desain,  peneliti  akan  menerjemahkan  dan  

merealisasikan  data-data  dari  hasil  studi  literatur  dan  survei  di  

kampus ke  dalam  sebuah  multimedia pembelajaran yang akan 

dikembangkan. Tahap ini difokuskan pada: 

1) Merumuskan  tujuan  pembuatan  multimedia pembelajaran 

Sistem Operasi dan materi agar sesuai  dengan  kurikulum yang  

berlaku  dan  berdasarkan  hasil  temuan  studi  eksploratif  dan  

studi pustaka. 

2) Merancang flowchart multimedia pembelajaran berdasarkan 

hasil temuan studi eksploratif dan studi pustaka. 

3) Merancang storyboard multimedia pembelajaran berdasarkan 

hasil temuan studi eksploratif dan studi pustaka. 
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4) Penilaian perancangan terhadap ahli, untuk mengetahui 

kelayakan rancangan multimedia pembelajaran yang akan 

dibangun dan saran untuk memperbaiki rancangan tersebut. 

5) Revisi atau memperbaiki rancangan sesuai saran yang 

diberikan saat penilaian perancangan.  

Berdasarkan delapan tahapan Team Assisted Individualization yang 

telah dijabarkan pada bab sebelumnya yaitu kajian pustaka, berikut ini 

merupakan penjelasan penerapan tahapan Team Assisted Individualization 

pada multimedia: 

a) Tes Penempatan (Placement Test) 

Mahasiswa diberikan tes awal (pretest) atau dapat diganti dengan 

melihat rata-rata nilai harian atau nilai evaluasi bab sebelumnya yang 

diperoleh mahasiswa. Pada penggunaan multimedia, mahasiswa 

melakukan tes awal untuk memperoleh kelompok berdasarkan nilai tes. 

Mahasiswa mengerjakan tes awal sebanyak 20 soal. 

b) Tim (Teams) 

Mahasiswa dibentuk kelompok yang bersifat heterogen 

berdasarkan nilai placement test. Satu kelompok terdiri dari empat sampai 

lima orang mahasiswa. Dalam satu kelompok terdiri dari tiga kategori 

mahasiswa, yaitu: mahasiswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 

Kategori kemampuan mahasiswa berdasarkan nilai tes awal yang 

diperoleh, contohnya seperti nilai 0-35 termasuk kemampuan rendah, 36-

70 termasuk kemampuan sedang, 71-100 termasuk kemampuan tinggi. 

Agar dalam satu kelompok terbagi secara acak atau random, maka 

pembagian kelompok berdasarkan ranking atau peringkat yang diperoleh, 

contohnya dalam satu kelompok terdiri dari mahasiswa yang berperingkat 

1, 6, 11, 16, dan seterusnya. 

c) Materi-Materi Kurikulum (Teaching Group) 

Mahasiswa diberikan materi secara singkat sebelum penugasan 

kelompok. Dalam multimedia, mahasiswa mempelajari materi 

pembelajaran Manajemen Memori secara individu. 
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d) Belajar Kelompok (Team Study) 

Mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan secara berkelompok. 

Dosen memberikan bantuan secara individu kepada kelompok yang 

memerlukan, teman sekelompok juga dapat memberikan bantuan sebagai 

peer tutoring (tutor sebaya) pada teman sekelompoknya. Dalam 

multimedia, mahasiswa mengerjakan tugas kelompok dengan mengisi 

jawaban yang hanya bisa dijawab oleh ketua kelompok pada kotak 

jawaban yang telah disediakan. Penentuan ketua kelompok disini 

berdasarkan nilai tertinggi pada saat mengerjakan placement test. Terdapat 

fitur chatting untuk diskusi antar anggota kelompok. 

e) Skor Tim dan Rekognisi Tim (Team Score and Team Recognizition) 

Pada tahap ini, dihitung rata-rata skor pada hasil pengerjaan tugas 

kelompok, dan nilai evaluasi per individu, kemudian nilai rata-rata tiap 

anggota dihitung lagi menjadi nilai rata-rata kelompok. Setelah diperoleh 

nilai rata-rata kelompok, diberikan gelar atau penghargaan pada kelompok 

yang berhasil maupun pada kelompok yang kurang berhasil. 

f) Tes Fakta (Fact Test) 

Mahasiswa diberikan tes berdasarkan pengetahuan yang telah 

diperoleh. Dalam multimedia, mahasiswa mengerjakan soal posttest secara 

individu setelah mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. 

 

c. Tahap Pengembangan 

Tahap pengembangan ini merupakan proses menghasilkan produk 

multimedia pembelajaran. Seperti pemasukkan teks, materi, gambar, audio 

serta soal evaluasi ke dalam multimedia. Setelah itu produk awal tersebut 

memasuki proses validasi oleh pakar untuk mengetahui kelayakan produk 

yang dikembangkan, yang  dikenal juga dengan istilah experts judgement. 

Pakar yang dimaksud adalah pakar media pembelajaran dan bidang 

pendidikan. Selain itu proses ini juga bertujuan untuk memperoleh saran 

dan rekomendasi pengembangan media pembelajaran sehingga produk ini 

dapat diterapkan di universitas. Selanjutnya adalah proses perbaikan 

(revisi). Proses perbaikan ini berlangsung hingga peneliti mendapatkan 
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produk penelitian yang telah dianggap layak oleh pakar media 

pembelajaran dan materi serta siap untuk diujicoba secara terbatas. Setelah 

itu uji coba terbatas dilakukan untuk menguji kinerja produk yang 

dikembangkan dan kelayakan produk terhadap pengguna. Setelah dirasa 

layak digunakan untuk kepentingan pembelajaran lalu dilakukan tahap 

implementasi. 

 

d. Tahap Implementasi 

Pada tahapan ini dilakukan uji coba lapangan setelah produk telah 

dianggap benar-benar layak. Uji coba dilakukan terhadap mahasiswa dan 

disesuaikan dengan model pembelajaran yang diterapkan. Peserta didik 

dapat menggunakan  produk atau software media pembelajaran di dalam 

kelas secara kreatif dan interaktif melalui pendekatan individu atau 

kelompok (Munir, 2010, hal. 199). Selain itu mahasiswa juga akan diberi 

uji kognitif untuk mengetahui hasil belajar. Dinilai dari rerata dari 

mahasiswa tersebut apakah reratanya mengalami peningkatan, tidak 

mengalami peningkatan, atau bahkan mengalami penurunan. 

 

e. Tahap Penilaian 

Tahap penilaian merupakan peninjauan kembali kelayakan media, 

kelebihan maupun  kelemahan  multimedia  pembelajaran yang  dibangun  

berdasarkan  tahap  yang  telah  dilakukan. Seperti  menurut  penilaian 

para  ahli pada tahap  pengembangan serta  menurut mahasiswa pada tahap 

implementasi. Serta apakah media dapat meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa. Munir (2010, hal. 200) menjelaskan bahwa tahap ini 

merupakan tahap untuk mengetahui kesesuian software multimedia 

dengan pembelajaran. Penekanan penilaiannya ditentukan penilaian 

kemampuan literasi komputer, literasi materi pelajaran, dan motivasi 

peserta didik. 
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C. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Lokasi dari penelitian ini adalah Program Studi Pendidikan Ilmu 

Komputer, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Kemudian 

populasinya adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer. 

Lalu diambil sampel dari populasi tersebut sesuai ketentuan subjek penelitian. 

Peneliti mengambil 1 kelas mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu 

Komputer yaitu kelas B angkatan 2014 yang telah mengontrak mata kuliah 

Sistem Operasi. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan untuk mengukur nilai 

variabel yang diteliti (Sugiyono, 2012, hal. 133). Instrumen yang akan dibuat 

dalam penelitian ini adalah angket studi lapangan, angket validasi ahli, dan 

angket penilaian mahasiswa. 

1. Angket Studi Lapangan 

Angket studi lapangan ini ditujukan kepada mahasiswa atau dosen 

untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan pembelajaran. Angket studi 

lapangan ditujukan kepada mahasiswa yang pernah mengontrak mata 

kuliah Sistem Operasi untuk mengetahui kebutuhan mahasiswa baik 

materi ajar yang sesuai konsep multimedia pembelajaran yang akan 

dibangun. 

2. Instrumen Validasi Ahli 

Instrumen yang digunakan dalam rangka verifikasi dan validasi 

ahli terhadap perancangan multimedia pembelajaran yang dikembangkan 

sesuai dengan hasil analisis data pada survei lapangan dan studi literatur. 

Instrumen tersebut berupa kuisioner penilaian pakar materi atau 

pendidikan dan pengembangan perangkat  lunak. Skala yang digunakan 

dalam instrumen ini  adalah rating scale. 

Menurut Sugiyono (2012, hal. 141) dengan rating scale data 

mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan ke dalam 

pengertian kualitatif. Dalam hal ini responden menjawab salah satu 

jawaban kuantitatif yang disediakan. Oleh karena itu rating scale lebih 
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fleksibel, tidak terbatas pengukuran sikap saja tetapi bisa juga mengukur 

persepsi responden terhadap fenomena lain, seperti mengukur status sosial, 

ekonomi, kelembagaan, dan lain-lain. 

Sedangkan aspek dan kriteria media pembelajaran yang dinilai 

diadaptasi dari kriteria pengembangan media yang ditulis Wahono (2006). 

Aspek-aspek tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Aspek Umum 

1) Kandungan materi. 

2) Presentasi informasi. 

3) Estetika secara keseluruhan. 

4) Fungsi yang diharapkan (menunjang pembelajaran). 

5) Kualitas secara umum. 

b. Aspek Media 

1) Efektif  dan  efisien  dalam  pengembangan  maupun  

penggunaan  media pembelajaran. 

2) Kehandalan program (tingkat error tollerance). 

3) Maintainable (Kemudahan pemeliharaan atau pengelolaan). 

4) Usabilitas (kemudahan penggunaan atau pengoperasian). 

5) Ketepatan pemilihan jenis aplikasi atau software atau tool 

untuk pengembangan. 

6) Kompatibilitas (media pembelajaran dapat diinstal atau 

dijalankan di berbagai spesifikasi hardware yang berbeda). 

7) Pemaketan program media pembelajaran terpadu dan mudah 

dalam eksekusi. 

8) Dokumentasi program media pembelajaran yang lengkap 

meliputi: petunjuk instalasi (jelas, singkat, lengkap), 

penggunaan, trouble shooting (jelas, terstruktur, dan 

antisipatif), desain program (jelas, menggambarkan alur kerja 

program). 

9) Reusable (sebagian atau seluruh program media pembelajaran 

dapat dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media 

pembelajaran lain). 
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c. Aspek Pembelajaran 

1) Kejelasan tujuan pembelajaran (rumusan, realistis). 

2) Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/Kurikulum. 

3) Cakupan dan kedalaman tujuan pembelajaran. 

4) Interaktivitas. 

5) Pemberian atau penumbuhan motivasi belajar. 

6) Kontekstualitas. 

7) Kelengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar. 

8) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran. 

9) Kemudahan untuk dipahami. 

10) Sistematis, runut, alur logika jelas. 

11) Kejelasan uraian, pembahasan, dan contoh. 

d. Aspek Substansi Materi 

1) Kebenaran materi secara teori dan konsep. 

2) Ketepatan penggunaan istilah sesuai bidang keilmuan. 

3) Kedalaman materi. 

4) Aktualitas. 

e. Aspek Komunikasi Visual 

1) Komunikatif; sesuai dengan pesan dan dapat diterima atau 

sejalan dengan keinginan sasaran. 

2) Kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan. 

3) Sederhana dan memikat. 

4) Audio (narasi, sound effect, backsound, musik). 

5) Visual (layout design, typography, warna). 

6) Media bergerak (animasi, movie). 

7) Layout interactive (ikon navigasi). 

 

3. Instrumen Penilaian Mahasiswa 

Instrumen yang digunakan dalam rangka uji coba multimedia 

pembelajaran sebagai produk. Instrumen ini berupa kuisioner penilaian 

mahasiswa terhadap media pembelajaran tersebut. Skala pengukuran yang 

digunakan adalah skala likert dengan lima pilihan jawaban, yakni: 
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1) Sangat Setuju (SS), 

2) Setuju (S), 

3) Cukup Setuju (CS), 

4) Tidak Setuju (TS), dan 

5) Sangat Tidak Setuju (STS). 

 

Sugiyono (2012, hal. 134) mengungkapkan bahwa skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Penilaian mahasiswa terhadap media pembelajaran yang dibangun 

dilihat dari  aspek perangkat lunak, aspek pembelajaran, dan komunikasi 

visual. Peneliti menggunakan angket yang dikembangkan (Septiandari, 

2013). 

 

4. Instrumen Peningkatan Hasil Belajar 

Instrumen ini berupa instrumen tes. Tes adalah alat pengumpul 

informasi mengenai hasil belajar yang berupa pertanyaan atau kumpulan 

pertanyaan dan digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang 

dikuasai mahasiswa. Tes ini mencakup ranah kognitif. Adapun tes yang 

digunakan adalah tes kemampuan kognitif mahasiswa yang digunakan 

dosen dalam mengukur hasil belajar mahasiswa sebelumnya yaitu 

mengenai materi-materi pada mata kuliah Sistem Operasi materi 

manajemen memori. 

 

E. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Data Studi Lapangan 

Dilakukan penyimpulan terhadap hasil angket pada studi 

lapangan dan hasil wawancara dengan dosen Sistem Operasi dan 

mahasiswa yang pernah mengontrak mata kuliah Sistem Operasi. 

b. Analisis Data Validasi Ahli 

Data yang telah dikumpulkan pada angket validasi pada 

dasarnya merupakan data kualitatif, karena setiap poin pernyataan 
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dibagi kedalam kategori sangat buruk, buruk, cukup, baik, dan sangat 

baik. Untuk menghitungnya maka data terlebih dahulu dirubah 

kedalam data kuantitatif sesuai dengan bobot skor yaitu satu, dua, tiga, 

empat, dan lima. Setelah data ditransformasikan baru kemudian 

perhitungan rating scale bisa dilakukan dengan rumus sebagai berikut 

(Sugiyono, 2010, hal. 143): 

 

P = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒖𝒎𝒑𝒖𝒍𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒕𝒂

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 % 

 

Keterangan: 

P = angka persentase 

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

 

Selanjutnya tingkat validasi multimedia pembelajaran dalam 

penelitan ini digolongkan dalam empat kategori dengan menggunakan 

skala sebagai berikut (Gonia, 2009): 

 

 

 

0 %  25 %  50 %  75 %  100 % 

    Tidak Baik      Kurang Baik         Baik            Sangat Baik 

 

Kategori tersebut bila diinterpretasikan dapat dilihat dalam 

sebuah tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Tabel Kriteria Penilaian Media 

Skor Presentase (%) Interpretasi 

< 25 Tidak Baik 

25 - < 50 Kurang Baik 

50 - < 75 Baik 

75 - 100 Sangat Baik 

 



45 
 

Bachtiar Maulana, 2017 
RANCANG BANGUN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS MODEL COOPERATIVE LEARNING 
TIPE TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION MATERI MANAJEMEN MEMORI UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MAHASISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Data penelitian yang bersifat kualitatif seperti komentar dan 

saran dijadikan dasar dalam merevisi media pembelajaran. 

 

c. Analisis Data Penilaian Mahasiswa 

Sama seperti instrumen validasi, instrumen penilaian 

mahasiswa harus ditransformasikan dulu ke dalam bentuk angka. 

Karena instrumen ini menggunakan skala Likert, Sugiyono (2010, hal. 

137) menjelaskan bahwa pertama-tama ditentukan terlebih dahulu skor 

ideal. Skor ideal adalah skor yang  ditetapkan dengan asumsi bahwa 

setiap responden pada setiap pertanyaan memberi jawaban dengan skor 

tertinggi. Lalu peneliti menggunakan perhitungan seperti rating scale 

yaitu pembagian jumlah skor hasil penelitian dengan skor ideal. 

Perhitungan dilakukan dengan rumus berikut (Sugiyono, 2010, hal. 

143): 

P = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒖𝒎𝒑𝒖𝒍𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒕𝒂

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 % 

Keterangan: 

P = angka persentase 

Skor ideal = skor tertinggi tiap butir x jumlah responden 

 

Lalu peneliti mengkategorikan presentase sama seperti analisis 

data validasi ahli. 

 

d. Analisis Data Hasil Belajar 

Data hasil belajar dihitung dengan pemberian skor pilihan 

ganda yang ditentukan berdasarkan metode Rights Only, yaitu jawaban 

benar diberi skor satu dan jawaban salah diberi skor nol. Skor setiap 

mahasiswa ditentukan dengan menghitung jumlah jawaban benar. 

Jumlah soal yang disediakan adalah 20 dengan skor atau nilai 

maksimal adalah 100. Maka rumus yang digunakan adalah: 

Nilai = 
𝑺

𝟐𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Keterangan: 
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S = jumlah benar 

Setelah nilai awal dan akhir diperoleh maka dihitung 

peningkatan hasil belajar dengan perhitungan gain (gain actual). Gain 

diperoleh dari selisih skor tes awal dan akhir (Hake,  1999). Perbedaan 

skor atau nilai ini diasumsikan sebagai efek dari treatment, 

penggunaan media pembelajaran yang akan dibangun. 

G = 𝑺𝒇 −  𝑺𝒊 

Keterangan: 

G = gain 

Sf = Skor tes akhir 

Si = Skor tes awal 

 

Untuk perhitungan nilai gain yang dinormalisasi dan 

pengklasifikasiannya akan digunakan persamaan (Hake, 1999) sebagai 

berikut: 

 

(g) = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒂𝒌𝒉𝒊𝒓 (𝒑𝒐𝒔𝒕 𝒕𝒆𝒔𝒕)−𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒂𝒘𝒂𝒍 (𝒑𝒓𝒆 𝒕𝒆𝒔𝒕)

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎−𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒂𝒘𝒂𝒍 (𝒑𝒓𝒆 𝒕𝒆𝒔𝒕)
 

   Keterangan: 

  (g) = gain yang dinormalisasi 

 

Hasil dari gain yang dinormalisasi tersebut dapat dilihat dalam 

sebuah tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Interpretasi Nilai Gain yang Dinormalisasi 

Nilai Klasifikasi 

(g) ≥ 0,7 Tinggi 

0,7 > (g) ≥ 0,3 Sedang 

(g) < 0,3 Rendah 

 


