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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan pemaparan dalam Bab I Pendahuluan dan Bab II Kajian 

Pustaka yang berisi poin-poin masalah dan teori yang mendukungnya, dalam 

Bab III Metode Penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan terkait metode 

penelitian dan urutan langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam 

menjawab permasalahan di bab sebelumnya. Diantaranya terangkum dalam 

poin penjelasan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data dan analisis data. 

A. Desain Penelitian  

1. Metode Penelitian Rancang dan Bangun  

Desain penelitian terangkum dalam metode penelitian yang dipilih 

oleh peneliti yaitu Metode penelitian Rancang dan Bangun (R & D). Alasan 

dipilihnya metode karena penelitian ini  bertujuan untuk menghasilkan 

produk. Dalam hal ini, produk yang dihasilkan adalah multimedia 

pembelajaran berbasis game. Perangkat lunak berupa program dirancang 

disesuaikan dengan metode drill agar peserta didik dapat belajar secara 

mandiri dan muilmedia pembelajaran dapat berperan sebagai alat bantu dalam 

memahami materi pembelajaran Pemrograman Dasar. 

Mengawali penerapan metode R & D, terlihat dari proses research 

yang akan dilakukan peneliti melalui studi pendahuluan dan studi lapangan 

(penyebaran angket dan wawancara).  Untuk tahapan berikutnya sampai 

dihasilkan produk multimedia berbasis game edukatif, hal tersebut termasuk 

ke dalam proses development  

Skema penelitian secara menyeluruh dapat dilihat pada gambar 3.0 

berikut:
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Gambar 3.0 Desain Penelitian
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2. Metodologi Pengembangan Multimedia 

Bentuk pengembangan multimedia yang digunakan peneliti adalah 

model SDLC. Model ini meliputi fase-fase berikut ini: 

a. Fase Analisis 

Fase analisis yang dilakukan oleh peneliti mencakup: 

1) Analisis Umum  

Analisis umum menjadi tahap awal peneliti untuk mendapatkan 

data awal tentang metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan 

multimedia pembelajaran dari instrumen penelitian yaitu kuesioner 

(angket) yang disebar kepada peserta didik kelas X SMKN 1 Cimahi 

dan wawancara yang dilakukan kepada dua orang guru matapelajaran 

Pemrograman Dasar. Kemudian data dianalisis dan dikaitkan dengan 

teori yang terkait.  

2) Analisis Pengguna 

Analisis pengguna bertujuan dalam meneliti pengguna yang 

akan memanfaatkan multimedia sesuai dengan keefektifannya dan 

tujuannya. Dalam hal ini, pengguna yang ditargetkan peneliti adalah 

peserta didik yang telah belajar Pemrograman Dasar.  

3) Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Analisis kebutuhan perangkat lunak disesuaikan dengan 

multimedia yang akan dirancang dan dibangun dalam bentuk game 

edukatif  yaitu construct 2. 

4) Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Analisis kebutuhan perangkat keras disesuaikan spesifikasinya 

dengan perangkat yang mendukung dalam proses perancangan dan 

pembangunan multimedia. 

b. Fase Desain 

Fase ini memuat spesifikasi secara rinci mengenai rancangan 

dan kebutuhan pengembangan multimedia. Diantaranya mencakup: 
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1) Materi dan Metode Pembelajaran 

Materi Pembelajaran dan metode pembelajaran yang dibahas 

oleh peneliti disesuaikan dengan perolehan data awal di lapangan. 

Lalu dikaitkan dengan silabus dan kurikulum pendidikan yang ada.  

2) Rumusan Soal 

Soal disebut sebagai instrumen tes. Peneliti mencoba membuat 

rumusan soal dalam mendukung materi pembelajaran yang akan 

dibahas. Kemudian soal divalidasi oleh ahli materi dan ahli 

pendidikan untuk melihat kesesuaian indikator dan tipe soal.  

3) SkenarioMultimedia 

Peneliti menjelaskan tahap-tahapan yang akan dijalankan di 

dalam multimedia secara garis besarnya. Lalu didukung oleh runutan 

diagram alir (flowchart) dan penggambaran dalam storyboard . 

a) Pembuatan flowchart (diagram alir) 

Peneliti membuat rancangan flowchart yang berisi alur 

program dari start sampai finish dalam bentuk simbol-simbol.  

b) Pembuatan storyboard 

Peneliti membuat rancangan storyboard yang berisi 

informasi  pembelajaran. Rancangan ini merupakan penjabaran dari 

alur program yang telah didesain.  

Pembuatan flowchart dan storyboard ini menandakan bahwa 

produk belum masuk ke tahap pembuatan game yang menggunakan 

perangkat lunak yang dimaksud.  

c. Fase Pengembangan 

Pada fase pengembangan ini, peneliti telah mencoba membuat 

produk multimedia dalam software/aplikasi pembuat game.  Maka dari itu, 

produk tersebut dapat dikembangkan dalam bentuk: 

1) Pembuatan antarmuka 

Antarmuka memuat screen shoot tampilan halaman secara 

nyata. Sehingga akan terlihat desain animasi, tombol, dan fungsi 

dalam setiap halamannya mengikuti flowchart dan storyboard yang 
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telah dirancang terutama yang menjelaskan tahapan pembelajaran 

sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

2) Pengujian Multimedia 

Pengujian multimedia bertujuan untuk menguji dan 

memastikan setiap fungsi-fungsi yang dalam multimedia berjalan 

dengan baik terutama untuk tahapan pembelajaran yang penting.  

3) Tahap Uji Coba 

Tahap ini sengaja dilakukan oleh peneliti sembari 

menyelesaikan multimedia pembelajaran. Hal ini dilakukan mengingat 

waktu yang dibutuhkan dalam proses penelitian kedepan dan 

pendekatan yang ingin dibentuk oleh peneliti. Target peserta didik 

berjumlah lima orang yang dipilih berdasarkan kriteria kemampuan 

peserta didik yang mewakili kemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

Hal ini dilakukan dengan melakukan komunikasi kepada guru yang 

bersangkutan. 

4)  Validasi Ahli 

Setelah melakukan pengujian multimedia dan menerima kritik 

dan saran dari hasil ujicoba dalam beberapa tahap terhadap lima orang 

peserta didik, selanjutnya peneliti melakukan proses validasi 

multimedia ke ahli multimedia dan ahli materi. Dalam tahapan ini, 

peneliti akan mendapatkan penilaian, kritik dan saran yang harus 

direvisi oleh peneliti. Sampai pada akhirnya multimedia ini 

dinyatakan layak oleh ahli untuk digunakan.  

   

d. Fase Implementasi 

Pada fase ini, setelah multimedia dinyatakan layak, peneliti dapat 

melakukan uji coba produk ke lapangan. Objek penelitiannya adalah 

peserta didik kelas X RPL SMKN 1 Cimahi yang telah belajar mata 

pelajaran Pemrograman Dasar. Dalam tahapan ini, peneliti harus 

mempersiapkan produk multimedia yang disebarkan kepada peserta didik 

dan lembar instrumen penilaian multimedia. 
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e. Fase Penilaian 

Pada fase ini peneliti menganalisis data penelitian. Multimedia yang 

telah diuji coba kepada peserta didik kelas X RPL SMK Negeri 1 Cimahi 

memberi penilaian tentang kelayakan media tersebut. Maka akan diketahui 

kelebihan dan kekurangan multimedia untuk disesuaikan dan 

dikembangkan menjadi lebih baik. Selain itu juga untuk mengetahui 

apakah multimedia benar memiliki sifat sebagai alat bantu atau tidak 

dalam memahami materi pembelajaran.  

B. Populasi dan Sampel 

Peneliti hanya memfokuskan pada sampel peserta didik kelas X RPL SMK 

Negeri 1 Cimahi, yang telah mengontrak matapelajaran Pemrograman Dasar di 

kelas X semester ganjil.  

Pemilihan sampel ini berdasarkan pengalaman peneliti yang pernah 

melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah tersebut. Hal ini 

memberikan gambaran kepada peneliti tentang proses pembelajaran di dalamnya.  

C. Pengumpulan Data 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti membutuhkan instrumen yang 

dijadikan alat untuk mengumpulkan data secara objektif.  Instrumen penelitian 

yang digunakan oleh peneliti adalah: 

1. Instrumen Studi Lapangan 

a. Wawancara dengan  guru pengampu matapelajaran Pemrograman 

Dasar  SMK Negeri 1 Cimahi dan dari sekolah lain. 

b. Mengumpulkan angket peserta didik terkait pembelajaran 

Pemrograman Dasar secara umum. 

2. Instrumen Tes 

Dalam hal ini, peneliti melakukan uji coba soal kepada peserta didik 

SMKN 1 Cimahi kelas X RPL lalu dilakukan analisis data di dalamnya. 

3. Instrumen Validasi Ahli 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan validasi materi yang 

tercakup dalam proses validasi soal, juga dalam validasi multimedia kepada 

ahli materi dan ahli media untuk mengukur kelayakan dari multimedia yang 
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dibuat sebelum diujikan terhadap sampel. Skala pengukuran yang digunakan 

adalah Rating Scale.  

4. Instrumen Penilaian Sampel terhadap Multimedia 

Multimedia yang telah diujicoba terhadap sampel akan diukur 

hasilnya melalui penyebaran angket untuk melihat tanggapan dan penilaian 

terhadap multimedia. Skala pengukuran yang digunakan juga menggunakan 

Rating Scale.  

Selain itu juga, peneliti meminta peserta didik untuk mengisi beberapa 

pertanyaan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran terkait data yang 

dibutuhkan oleh peneliti. 

D. Analisis Data 

1. Analisis Instrumen Studi Lapangan 

Teknik analisis instrumen studi lapangan dilakukan dengan 

merumuskan hasil kebutuhan melalui wawancara dan angket yang telah 

disebar. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa perhitungan rating scale 

ditentukan dengan rumus analisis berikut: 

 

  
                           

          
        

Keterangan: 

P  = Angka persentase 

Skor Ideal = Skor tertinggi tiap butir x jumlah responden x jumlah 

butir 

2. Analisis Instrumen Tes 

a. Validasi 

Untuk memperoleh data yang valid, maka dibutuhkan instrumen 

atau alat evaluasi yang juga valid, dalam hal ini alat evaluasinya adalah 

tes. 

Dalam sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai 

dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut 

dengan kriterium. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran 

ini langsung menggunakan sebuah software analisis tes yaitu Anates.  
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Teknik penggunaan aplikasi anates sangat sederhana. Berikut 

langkah-langkahnya: 

1) Buat File Baru 

2) Masukkan jumlah subyek, butir soal dan jumlah pilihan 

jawaban (1-5) 

3) Tabel edit data mentah muncul 

4) Isi kolom nama subyek dan kunci jawaban masing-masing soal 

Setelah langkah-langkah di atas dijalankan, maka secara otomatis 

pada menu utama aplikasi telah tersedia menu-menu untuk melihat hasil 

penyekoran data dan hasil olah data (Reliabilitas, daya pembeda, tingkat 

kesukaran, kelompok unggul dan asor, kualitas pengecoh serta korelasi skor 

butir dengan skor total). 

Sedangkan untuk mengetahui besarnya koefisien korelasi dapat 

dilihat dalam tabel 3.0 berikut (Arikunto, 2015). 

Tabel 3.0 Interpretasi Validitas 

Koefisien Korelasi Kriteria Validitas 

0,800 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,600 – 0,800 Tinggi 

0,400 – 0,600 Cukup 

0,200 – 0,400 Rendah 

0,000 – 0,200 Sangat Rendah 

b. Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2015) hasil penelitian dikatakan reliabel bila 

terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda.  Dalam hal ini 

instrumen yang digunakan apabila digunakan berkali-kali untuk mengukur 

objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.  

Teknik yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas ini sama 

dengan ketika menghitung validitas yaitu menggunakan sebuah software 

analisis tes yaitu Anates.  

Setelah diperoleh nilai reliabilitasnya, untuk mengetahui  besarnya 

intrepretasi terhadap koefisien korelasi yang diperoleh  atau nilai r. 
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Interpretasi tersebut menurut Arikunto (2013) dapat dilihat dalam tabel 3.1 

berikut. 

Tabel 3.1 Interpretasi Reliabilitas 

 

 

 

c. Indeks Kesukaran 

Menurut Arikunto (2015) mengatakan bahwa soal yang baik adalah 

soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu susah. 

Untuk selanjutnya, indeks kesukaran diklasifikasikan dalam tabel 

3.2 berikut: 

Tabel 3.2  Interpretasi Indeks Kesukaran 

P Interpretasi 

0.00 < P ≤ 0.30 Soal Sukar 

0.31 < P ≤ 0.70 Soal Sedang 

0.71 < P ≤ 1.00 Soal Mudah 

d. Daya Pembeda 

Menurut Arikunto (2015) mengatakan bahwa daya pembeda soal 

adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara peserta 

didikyang  berkemampuan tinggi dengan peserta didikyang 

berkemampuan rendah.  

Dalam hal ini, soal yang dibuat oleh peneliti diharapkan memiliki 

daya pembeda ketika soal yang baik dapat dijawab benar oleh siswa-

peserta didikyang pandai saja. Namun jika soal mampu dijawab oleh 

semua peserta didikbaik pandai maupun bodoh maka soal itu tidak baik 

karena tidak mempunyai daya pembeda. 

Teknik yang digunakan untuk mengetahui daya pembeda ini sama 

dengan ketika menghitung validitas yaitu menggunakan sebuah software 

analisis tes yaitu Anates.  

Koefisien nilai r Interpretasi 

0,800 – 1,00 Tinggi 

0,600 – 0,800 Cukup 

0,400 – 0,600 Agak Rendah 

0,200 – 0,400 Rendah 

0,000 – 0,200 Sangat Rendah (Tak berkorelasi) 
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Setelah diperoleh nilai daya pembedanya, untuk mengetahui 

besarnya intrepretasi terhadap koefisien korelasi yang diperoleh  atau nilai 

r. 

Tabel 3.3  Interpretasi Nilai D 

D INTERPRETASI 

0,00 – 0,20 Jelek (poor) 

0.21 – 0,40 Cukup (satistifactory) 

0,41 – 0,70 Baik (good) 

0.71 – 1,00 Baik Sekali (excellent) 

e. Analisis Data Validasi Ahli dan Penilaian Peserta didik terhadap 

Media 

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa peneliti menggunakan 

validasi ahli materi dan ahli media serta penilaian respon peserta 

didikterhadap media. Teknik analisis data validasi ahli materi,  ahli media 

dan penilaian respon peserta didik terhadap media menggunakan rating 

scale. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa perhitungan rating scale 

ditentukan dengan rumus analisis berikut: 

 

  
                           

          
        

Keterangan: 

P  = Angka persentase 

Skor Ideal = Skor tertinggi tiap butir x jumlah responden x jumlah 

butir 

 

Setelah diperoleh hasil perhitungan di atas, menurut Riduwan (dalam 

Aji, 2012) selanjutnya di interpretasikan ke dalam lima kategori berikut: 
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Berikut penjelasan masing-masing kategori dalam sebuah tabel 

3.4  sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Kategori Tingkat Validitas 

Skor Persentase (%) Interpretasi 

0-20 Sangat Kurang 

21-40 Kurang 

41-60 Cukup 

61-80 Baik 

81-100 Sangat Baik 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 

beberapa langkah metode penelitian yang dilakukan akan menghantarkan 

sampai pada hasil penelitian diperolehnya data. Data tersebut diolah dan 

dianalisis berdasarkan ketentuan tertentu.   

 


