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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan aplikasi 

coding PHP interaktif berbasis cloud, sehingga jenis penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian dan pengembangan (research and development). Pemilihan 

tersebut didasarkan pada pernyataan Sugiyono (2011, hal. 407) bahwa “R&D 

merupakan metode untuk mengembangkan dan menguji suatu produk”. 

Sugiyono (2011, hal. 409) menyatakan langkah-langkah yang 

dilakukan pada penelitian jenis R&D, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan 

data, desain, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji 

coba pemakaian, revisi, produksi masal. Langkah-langkah penelitian jenis 

R&D tersebut diilustrasikan pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Langkah Penggunaan Metode R&D (Sugiyono, 2011, hal. 409) 

 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Nonequivalent Control Group Design. Sugiyono (2011, hal. 76) menyatakan
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bahwa desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control group design, tetapi 

pada desain ini kelompok eksperimen maupun kontrol tidak dipilih secara random. 

Penelitian ini dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Pada kelas eksperimen akan diterapkan pembelajaran menggunakan aplikasi coding 

PHP interaktif berbasis cloud, sedangkan pada kelas kontrol diperlakukan sama, 

tetapi tidak menggunakan aplikasi, yakni secara konvensional. Kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol akan diberikan pretest terlebih dahulu. 

Kemudian diberikan perlakuan yang berbeda, lalu pada tahap akhir diberikan 

posttest. Desain penelitian ini diilustrasikan pada gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2. Nonequivalent Control Group Design (Sugiyono, 2011, hal. 76) 

Keterangan: 

O1 = pretest untuk kelas eksperimen 

O3 = pretest untuk kelas kontrol 

O2 = posttest untuk kelas eksperimen 

O4 = posttest untuk kelas kontrol 

 X = perlakuan berupa penggunaan aplikasi coding PHP interaktif berbasis 

cloud pada pembelajaran Pemrograman Web Dinamis. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

melaksanakan penelitian. Adapun prosedur penelitian yang akan digunakan 

pada penelitian ini terdiri dari lima tahap, yaitu studi pendahuluan, 

perancangan instrumen penelitian, pengembangan perangkat lunak, penelitian, 

dan analisis hasil penelitian, sebagaimana diilustrasikan pada gambar 3.3.  
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Gambar 3.3. Prosedur Penelitian Aplikasi Coding PHP Interaktif Berbasis 

Cloud 

Berdasarkan prosedur penelitian yang telah dibuat, maka penjelasan 

masing-masing tahapan adalah sebagai berikut. 
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1. Studi Pendahuluan 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan yang dilakukan pada tahap ini digunakan untuk 

mengumpulkan informasi awal penelitian. 

b. Studi Literatur 

Studi literatur yang dilakukan pada tahapan ini digunakan untuk 

menentukan teori yang digunakan. Adapun sumber yang digunakan pada 

penelitian ini berasal dari jurnal, buku, e-book, dan sumber-sumber lain 

yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Perancangan Instrumen Penelitian 

Perancangan instrumen penelitian merupakan kegiatan dalam membuat alat 

ukur dalam penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Instrumen 

yang dibutuhkan di antaranya instrumen validasi ahli, instrumen tanggapan 

siswa terhadap aplikasi, dan instrumen hasil belajar. Selain itu dirancang 

juga instrumen materi dan soal yang akan digunakan pada penelitian. 

3. Pengembangan Perangkat Lunak 

Tahapan pengembangan perangkat lunak pada penelitian ini menggunakan 

metode pengembangan perangkat lunak waterfall. Adapun tahapan 

pengembangan perangkat lunak waterfall di antaranya adalah: 

a. Analisis 

Kegiatan pada fase ini adalah mengumpulkan kebutuhan yang harus 

dipenuhi perangkat lunak yang dibangun. Kemudian dianalisis dan 

didefinisikan secara lengkap. 

 

 

b. Desain 

Tahapan ini merupakan tahapan mentranslasikan kebutuhan perangkat 

lunak dari tahap analisis ke tahapan desain perangkat lunak agar dapat 

diimplementasikan kedalam proses coding. Tahapan ini berupa 

pembuatan desain flowchart, storyboard, DFD, dan desain user 

interface. 



45 

 

Rizki Cahyana, 2017 
RANCANG BANGUN APLIKASI CODING PHP INTERAKTIF BERBASIS CLOUD UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN DASAR PEMROGRAMAN WEB DINAMIS SISWA SMK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

c. Pengkodean 

Desain perangkat lunak yang telah dibuat pada tahapan ini diterjemahkan 

ke dalam bahasa pemrograman sehingga menghasilkan program 

komputer yang sesuai dengan desain yang dibuat. Kemudian, program 

yang dibuat diuji dari segi logic dan fungsional oleh para ahli untuk 

memastikan semua unit-unit program sudah berjalan benar. 

d. Pengujian 

Pada tahapan ini dilakukan uji coba terbatas terhadap program yang telah 

dibangun. Jika terdapat kekurangan pada program, maka dilakukan 

perbaikan untuk mengatasi kekurangan tersebut. 

4. Penelitian 

Pada tahapan ini dilakukan kegiatan pembelajaran Pemrograman Web 

Dinamis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada awalnya diberikan 

pretest, lalu dilakukan pembelajaran. Pembelajaran pada kelas eksperimen 

diberikan treatment aplikasi coding PHP interaktif, sedangkan pada kelas 

kontrol tidak diberikan treatment tersebut, melainkan secara konvensional. 

Setelah itu diberikan posttest dan pemberian instrumen penilaian siswa 

terhadap aplikasi yang telah dikembangkan. 

5. Analisis Hasil Penelitian 

Pada tahapan ini dilakukan pengolahan data yang didapatkan dari penelitian, 

berupa pretest, posttest, instrumen validasi ahli materi, instrumen validasi 

ahli media, dan instrumen penilaian siswa terhadap aplikasi yang telah 

dikembangkan. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Sugiyono (2011, hal. 80) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2011, 

hal. 81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Berdasarkan penjelasan tersebut populasi pada penelitian ini adalah 
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siswa SMK Negeri 4 Bandung kelas XI. Sedangkan sampel yang diambil 

adalah dua kelas XI RPL yang terdiri atas kelas kontrol (XI RPL-2) dan kelas 

eksperimen (XI RPL-1). Adapun teknik sampling yang digunakan adalah 

sampling purposive, sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono (2011, hal. 84) 

bahwa sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, pertimbangan yang dimaksud adalah 

jumlah kelas yang dibutuhkan adalah 2 dari 3 kelas yang tersedia, saran dari 

guru mata pelajaran Pemrograman Web Dinamis, dan jadwal mata pelajaran 

yang disesuaikan dengan jadwal peneliti. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2011, hal. 102) menyatakan bahwa instrumen penelitian 

adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati. Oleh karena itu, instrumen penelitian bertujuan untuk 

mengumpulkan data dari penelitian yang dilakukan. Terdapat tiga buah 

variabel yang akan diukur menggunakan instrumen, yaitu: 

a. Kelayakan aplikasi coding PHP interaktif berbasis cloud pada Mata 

Pelajaran Pemrograman Web Dinamis. 

b. Hasil belajar siswa setelah mengalami pembelajaran menggunakan aplikasi 

coding PHP interaktif berbasis cloud pada Mata Pelajaran Pemrograman 

Web Dinamis. 

c. Tanggapan siswa setelah mengalami pembelajaran menggunakan aplikasi 

coding PHP interaktif berbasis cloud pada Mata Pelajaran Pemrograman 

Web Dinamis. 

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah instrumen 

validasi ahli, instrumen tanggapan siswa terhadap pembelajaran menggunakan 

aplikasi coding PHP interaktif berbasis cloud, dan instrumen penilaian hasil 

belajar. Adapun penjabaran instrumen tersebut adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Instrumen Validasi Ahli 

Instrumen validasi ahli digunakan untuk menilai kelayakan aplikasi 

coding PHP interaktif berbasis cloud. Instrumen ini ditujukan kepada ahli 
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media dan ahli materi. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala 

pengukuran rating scale. Sugiyono (2011, hal. 97) mengatakan “... dengan 

rating-scale data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan 

dalam pengertian kualitatif”. Pilihan jawaban yang disediakan adalah 5 

(sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), dan 1 (sangat kurang). 

Sedangkan untuk penilaian aplikasi merujuk pada penilaian pengembangan 

yang diungkapkan oleh Nesbit, dkk. (2007) bernama Learning Object Review 

Instrument (LORI) version 1.5. Penilaian tersebut meliputi beberapa aspek, 

yaitu aspek kualitas isi atau materi (content quality), aspek pembelajaran 

(learning goal alignment), aspek umpan balik dan adaptasi (feedback and 

adaptation), aspek motivasi (motivation), dan aspek presentasi desain 

(presentation design). Sedangkan untuk penilaian media meliputi aspek 

kemudahan untuk digunakan (interaction usability), aspek kemudahan 

mengakses (accessibility), aspek kemudahan dimanfaatkan kembali untuk 

mengembangkan media lain (reusability), dan aspek memenuhi standar 

(strandars compliance). Uraian aspek tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 

tabel 3.2. 

Tabel 3.1. Penilaian Materi Pembelajaran Berdasarkan Learning Object 

Review Instrument (LORI) Version 1.5 

Indikator Kriteria 

Kualitas isi atau materi 

(content quality) 

Ketelitian, ketepatan, teratur dalam 

penyajian materi, dan detail dalam 

menempatkan level. 

Pembelajaran (learning 

goal alignment) 

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, 

aktivitas, penilaian, dan karakter pelajar. 

Umpan balik dan 

adaptasi (feedback and 

adaptation) 

Konten adaptasi atau umpan balik dapat 

digerakkan oleh pelajar yang berbeda. 

Motivasi (motivation) Kemampuan untuk memotivasi dan 

menarik perhatian banyak pelajar. 

Presentasi desain (design 

presentation) 

Desain dari informasi visual atau audio 

untuk meningkatkan pembelajaran dan 

mengefisienkan proses mental. 

(Nesbit, dkk., 2007) 

Tabel 3.2. Penilaian Aplikasi Pembelajaran Berdasarkan Learning Object 

Review Instrument (LORI) Version 1.5  
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Indikator Kriteria 

Kemudahan untuk 

digunakan (interaction 

usability) 

Navigasi yang mudah, antarmuka yang 

dapat ditebak, dan kualitas antarmuka yang 

membantu. 

Kemudahan mengakses 

(accessibility) 

Desain dari control dan format penyajian 

mengakomodasi berbagai pelajar. 

Kemudahan 

dimanfaatkan kembali 

untuk mengembangkan 

media lain (reusability) 

Kemampuan untuk digunakan dalam 

berbagai variasi pembelajaran dan dengan 

pelajar yang berbeda. 

Memenuhi standar 

(standards compliance) 

Kepatuhan terhadap standar internasional 

dan spesifikasinya. 

(Nesbit, dkk., 2007) 

3.5.2 Instrumen Tanggapan Siswa 

Instrumen tanggapan siswa terhadap pembelajaran menggunakan 

aplikasi digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

menggunakan aplikasi. Instrumen yang digunakan berupa angket.  Skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala pengukuran rating scale. Sugiyono 

(2011, hal. 97) mengatakan “... dengan rating-scale data mentah yang 

diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif”. 

Pilihan jawaban yang disediakan adalah 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 

2 (kurang), dan 1 (sangat kurang). Aspek-aspek yang dinilai meliputi aspek 

perangkat lunak, aspek pembelajaran, dan aspek antarmuka. 

3.5.3 Instrumen Penilaian Hasil Belajar 

Instrumen penilaian hasil belajar berfungsi untuk mengetahui sejauh 

mana materi yang telah dikuasai siswa setelah menggunakan aplikasi. 

Instrumen yang digunakan terdiri dari dua buah test, yaitu pretest dan posttest 

meliputi ranah kognitif C-1, C-2, C-3, dan C-4. Adapun soal yang dibuat 

sebanyak 100 butir terdiri atas soal pilihan ganda. Soal yang telah dibuat 

kemudian divalidasi oleh ahli. Apabila terdapat kesalahan pada soal yang 

dibuat, maka dilakukan perbaikan dan kemudian soal yang telah diperbaiki 

akan diseleksi dengan melakukan uji instrumen, baik validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, maupun daya pembeda. Dan soal yang memiliki kategori 

minimal cukup pada uji validitas selanjutnya akan digunakan, tetapi untuk 
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soal yang memiliki validitas rendah akan dilihat hasil uji daya pembedanya. 

Apabilia hasil uji daya pembedanya minimal cukup, maka soal ini akan 

diperbaiki.  

a. Validitas 

Untuk menetapkan validitas butir soal dapat menggunakan teknik 

analisis korelasional produk moment dari Karl Pearson, yaitu: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
   . . . . . . . (Rumus 3.1) 

(Sudijono, 2011) 

Keterangan:  

rxy = koefisien korelasi yang dicari 

N = banyaknya siswa yang mengikuti tes 

X = skor item tes 

Y = skor responden 

Selanjutnya nilai rxy tersebut dapat diinterpretasikan sesuai dengan 

kriteria pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Interpretasi Validitas 

Nilai rxy Kriteria 

0,80 < rxy < 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < rxy < 0,80 Tinggi 

0,40 < rxy < 0,60 Cukup 

0,20 < rxy < 0,40 Rendah 

0,00 < rxy < 0,20 Sangat rendah 

(Arikunto, 2012) 

b. Reliabilitas 

Untuk menghitung reliabilitas instrumen, dapat digunakan rumus 

KR20 (Kurder Richardson) di bawah ini: 

𝑟11 =  (
𝑛

𝑛 − 1
) (

𝑠2 −  ∑ 𝑝𝑞

𝑠2
)    . . . . . . . . . . . . . . . . (Rumus 3.2)  

(Sudijono, 2011) 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 
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n = banyaknya item 

s = standar deviasi dari tes 

p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 

1 - p) 

Selanjutnya nilai r11 tersebut dapat diinterpretasikan sesuai dengan 

kriteria pada tabel 3.4. 
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Tabel 3.4. Interpretasi Reliabilitas 

Nilai rxy Kriteria 

0,80 < rxy < 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < rxy < 0,80 Tinggi 

0,40 < rxy < 0,60 Cukup 

0,20 < rxy < 0,40 Rendah 

0,00 < rxy < 0,20 Sangat rendah 

(Arikunto, 2012) 

c. Tingkat Kesukaran 

Untuk menghitung tingkat kesukaran, dapat digunakan rumus di 

bawah ini: 

𝑃 =  
𝐵

𝐽𝑆
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rumus 3.3) 

(Arikunto, 2012) 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Selanjutnya nilai P tersebut dapat diinterpretasikan sesuai dengan 

kriteria pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Interpretasi Tingkat Kesukaran 

Indeks Kesukaran Kriteria 

0,00 - 0,30 Sukar 

0,31 - 0,70 Sedang 

0,71 - 1,00 Mudah 

(Arikunto, 2012) 

d. Daya Pembeda 

Untuk menghitung tingkat kesukaran, dapat digunakan rumus di 

bawah ini: 

𝐷 =  
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
= 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵      . . . . . . . . . . . . . . . . (Rumus 3.4) 

(Arikunto, 2012) 

Keterangan: 
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BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal 

dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab 

soal dengan benar 

JA = jumlah seluruh peserta yang termasuk kelompok atas 

JB = jumlah seluruh peserta yang termasuk kelompok bawah 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab 

benar 

Selanjutnya nilai D tersebut dapat diinterpretasikan sesuai dengan 

kriteria pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Interpretasi Daya Pembeda 

Daya Pembeda Kriteria 

Negatif Semuanya tidak baik, harus dibuang 

0,00 - 0,20 Buruk 

0,21 - 0,40 Cukup 

0,41 - 0,70 Baik 

0,71 - 1,00 Baik sekali 

(Arikunto, 2012) 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Data Instrumen Validasi Ahli 

Untuk melihat tingkat validitas aplikasi pembelajaran interaktif 

berbasis cloud, digunakan skala pengukuran rating scale. Perhitungan rating 

scale ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

𝑃 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 𝑥 100% . . . . . . . . (Rumus 3.5) 

(Sugiyono, 2011) 

Keterangan: 

P = angka persentase 

Skor ideal = skor tertinggi tiap butir x jumlah responden x 

jumlah butir 
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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 adalah lima buah, 

maka skala interpretasi yang digunakan adalah sebagaimana diilustrasikan 

pada gambar 3.4. 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Kualifikasi Penilaian Ahli Terhadap Aplikasi 

Skala interpretasi dapat diubah menjadi bentuk persentase dengan 

cara membagi skor hasil dengan skor kriterium, lalu dikalikan dengan 100%. 

Data penelitian yang bersifat kualitatif seperti komentar dan saran dijadikan 

dasar dalam merevisi aplikasi pembelajaran interaktif berbasis cloud. Dalam 

hal ini terdapat 12 butir yang dinilai oleh ahli media, maka skor maksimum 

yang didapat adalah 60 (hasil perhitungan 5 x 12) dan skor minimumnya 

adalah 12 (hasil perhitungan 1 x 12). Adapun skor persentase maksimum yang 

didapat adalah 100% (hasil perhitungan 60 : 60 x 100%), sedangkan skor 

persentase minimumnya adalah 20% (hasil perhitungan 12 : 60 x 100%). Skor 

persentase maksimum dan minimum tersebut bernilai sama untuk jumlah 

butir yang berbeda-beda, termasuk penilaian yang diberikan kepada ahli 

materi dengan jumlah 19 butir. Skala interpretasi tersebut dapat 

disederhanakan ke dalam tabel 3.7. 

  

1/5 skor 

kriterium 

2/5 skor 

kriterium 

3/5 skor 

kriterium 

4/5 skor 

kriterium 

5/5 skor 

kriterium 

Sangat kurang Kurang Cukup Baik Sangat baik 
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Tabel 3.7. Interpretasi Penilaian Ahli Berdasarkan Rating Scale 

Skor Persentase Kriteria 

20% - 36% Sangat kurang 

37% - 53% Kurang 

54% - 70% Cukup 

71% - 87% Baik 

88% - 100% Sangat baik 

3.6.2 Analisis Data Instrumen Tanggapan Siswa 

Untuk melihat tanggapan siswa terhadap aplikasi pembelajaran 

interaktif berbasis cloud, digunakan skala pengukuran rating scale. 

Perhitungan rating scale ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

𝑃 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑥100% . . . . . . . . (Rumus 3.6) 

(Sugiyono, 2011) 

Keterangan: 

P = angka persentase 

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 adalah lima buah, 

maka skala interpretasi yang digunakan adalah sebagaimana diilustrasikan 

pada gambar 3.5. 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Kualifikasi Penilaian Siswa terhadap Aplikasi 

Skala interpretasi dapat diubah menjadi bentuk persentase dengan 

cara membagi skor hasil dengan skor kriterium, lalu dikalikan dengan 100%. 

1/5 skor 

kriterium 

2/5 skor 

kriterium 

3/5 skor 

kriterium 

4/5 skor 

kriterium 

5/5 skor 

kriterium 

Sangat kurang Kurang Cukup Baik Sangat baik 
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Data penelitian yang bersifat kualitatif seperti komentar dan saran dijadikan 

dasar dalam merevisi aplikasi pembelajaran interaktif berbasis cloud. Dalam 

hal ini terdapat 14 butir yang dinilai oleh siswa, maka skor maksimum yang 

didapat adalah 70 (hasil perhitungan 5 x 14) dan skor minimumnya adalah 14 

(hasil perhitungan 1 x 14). Adapun skor persentase maksimum yang didapat 

adalah 100% (hasil perhitungan 70 : 70 x 100%), sedangkan skor persentase 

minimumnya adalah 20% (hasil perhitungan 14 : 70 x 100%). Skala 

interpretasi tersebut diilustrasikan pada tabel 3.8. 

Tabel 3.8. Interpretasi Penilaian Ahli Berdasarkan Rating Scale 

Skor Persentase Kriteria 

20% - 36% Sangat kurang 

37% - 53% Kurang 

54% - 70% Cukup 

71% - 87% Baik 

88% - 100% Sangat baik 

3.6.3 Analisis Data Instrumen Peningkatan Hasil Belajar 

Analisis indeks gain digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa yang menggunakan aplikasi coding PHP interaktif berbasis 

cloud dalam pembelajaran dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran 

secara konvensional. Perhitungan indeks gain akan digunakan persamaan 

sebagai berikut: 

< 𝑔 >=  
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
   . . . . . . . . . . (Rumus 3.7) 

(Hake, 1999) 

Setelah didapatkan hasilnya, maka dilakukan interpretasi untuk 

mengetahui apakah efektivitas tersebut termasuk kedalam kategori rendah, 

sedang, atau tinggi dengan menggunakan interpretasi pada tabel 3.9. 
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Tabel 3.9. Interpretasi Gain 

Indeks Gain Kriteria 

<g> > 0,7 Tinggi 

0,7 ≥ <g> ≥ 0,3 Sedang 

<g> < 0,3 Rendah 

(Hake, 1999) 

 

 


