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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Metodologi Penelitan 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Research 

and Develepment dengan mengadopsi model Plomp. Secara singkat dapat diartikan 

bahwa desain bidang pendidikan dikatergorikan sebagai metode yang didalamnya 

orang bekerja sistematik menuju ke pemecahan dari masalah yang dibuat. Plomp 

secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Preliminary Investigation 
 
 

 

Design 
 
 
 

 

Realization / Construction 
 
 
 

 

Test, Evalution, Revision  
 
 
 
 
 
 

 

I m p l e m e n t a t i o n s 

 

Gambar 3.1 Model Pengembangan Plomp 

Keterangan : 

    

Kegiatan Pengembangan 
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Alur kegiatan tahap pengembangan 
 

 

Arah kegiatan timbal balik antara tahapan 

pengembangan dan implementasi model-model 

pembelajaran yang sedang berlangsung. 
 

Siklus kegiatan pengembangan 

 

Model Plomp terdiri dari fase investigasi awal (Preliminary Investigation), 

fase desain (design), fase realisasi/konstruksi (realization/contruction), fase tes, 

evaluasi dan revisi (test, evaluation, revision) dan implementasi (implementation). 

3.1.1 Fase Investigasi Awal (Preliminary Investigation) 

Salah  satu  unsur penting  dalam  proses desain adalah mendefinisikan 

masalah (definiting the problem). Jika masalah merupakan kasus kesenjangan 

antara apa yang terjadi dan situasi yang diinginkan, maka diperlukan penyelidikan 

penyebab kesenjangan dan menjabarkannya dengan hati-hati. Istilah “Preliminary 

Investigation” juga disebuat analisis kebutuhan (needs analysis) atau analisis 

masalah (problem analysis). Plomp dan Wolde (1992) menyatakan Pada investigasi 

ini elemen-elemen pentingnya adalah gabungan dan analisis dari informasi, definisi 

masalah, dan rancangan dari yang akan dilakukan selanjutnya. 

Langkah yang akan dilakukan pertama kali adalah merumuskan masalah 

yang akan di angkat dalam proses penelitian. Dari masalah yang akan diteliti 

selanjutnya akan dilakukan studi literatur untuk mempelajari dan memahami teori-

teori yang berhubungan dengan peneltian ini. Teori teori tersebut mencakup 

multimedia pembelajaran interaktif, dan Strategi pengelolaan motivasi ARCS. 

Selanjutnya yang dilakukan dalam fase ini adalah menganalisis kebutuhan untuk 

menentukan hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan dikembangkan sesuai 

dengan tujuan dan rumusan masalah dari penelitian ini.  
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3.1.2 Fase Desain (Design) 

Kegiatan pada fase ini bertujuan untuk mendesain pemecahan masalah 

yang dikemukakan pada investigasi awal. Hasil dari fase desain ini merupkan 

blue-print dari pemecahan masalah.  

 

Setelah proses studi literatur dan studi lapangan diperoleh design 

multimedia yang akan dikembangkan sesuai dengan strategi pembelajaran ARCS. 

Design ini akan dibahas pada bab selanjutnya. Kemudian setelah model dibuat 

tahapan selanjutnya dalam pengembangan multimedia  pembelajaran ini adalah fase  

ini yaitu proses  perancangan tujuan,  flowchart, storyboard, dan rancangan 

antarmuka. 

3.1.3 Fase Realisisasi/Konstruksi (Realization/Construction) 

Desain merupakan rencana kerja atau blue-print  untuk di realisasikan. 

Proses ini bertujuan untuk menghasilkan produk awal dan selanjutnya dites atau 

dijalankan pada komputer untuk memastikan hasilnya sesuai dengan apa yang 

diinginkan atau tidak. 

3.1.4  Fase Tes, Evaluasi, dan Revisi (Test, Evaluation, Revision) 

Multimedia yang telah dibangun harus diuji dan dievaluasi dalam praktik. 

Tahap ini bertujuan untuk mempertimbangkan kualitas dari multimedia 

(rancangan) yang dikembangkandan membuat keputusan berkesinambunngan 

berdasarkan pertimbangan ahli maupun uji coba terbatas. Tujuan kegiatan tersebut 

adalah untuk menguji kebenaran konsep, kesesuaian strategi pembelajaran dan 

keterbacaan perangkat pembelajaran, serta menyempurnakan model dan perangkat 

berdasarkan validasi ahli; baik validasi ahli media ataupun validasi ahli materi. Jika 

pada fase tes dan evaluasi dinyatakan layak maka akan dilanjutkan ke fase 

selanjutnya. Namun, jika tidak layak maka multimedia yang telah dikembangkan 

harus diperbaiki terlebih dahulu.  
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3.1.5 Fase Implementasi (Implementation) 

Setelah dilakukan evaluasi dan diperoleh produk yang valid, praktis dan 

efektif, maka produk dapat diimplementasikan di kelas. Plomp (1997:6) 

menyatakan bahwa Solusi harus di perkenalkan atau diimplementasikan. 

 Data yang ingin didapatkan dari peserta didik adalah bagaimana pengaruh 

motivasi belajar peserta didik terhadap penggunaan multimedia interaktif berbasis 

model pembelajaran ARCS yang diambil dari angket motivasi yang diberikan 

setelah penggunaan multimedia. Selanjutnya, data tersebut diolah untuk menarik 

sebuah kesimpulan bagaimana tingkat motivasi penggunaan multimedia 

pembelajaran interaktif berbasis model pembelajaran ARCS. 

 

3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini siswa SMK yang telah mempelajari mata 

pelajaran jaringan dasar materi topologi jaringan. 

Obyek dalam penelitian ini adalah siswa SMK kelas XI TKJ di SMK BPI 

kota Bandung. 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan berupa angket meliputi angket studi lapangan, 

angket validasi ahli yang mencakup validasi ahli media  angket motivasi siswa 

terhadap multimedia. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

akan diuraikan sebagai berikut : 

3.3.1 Instrumen Studi Lapangan 

Instrument studi lapangan ini dibutuhkan untuk merumuskan masalah 

yang akan ditarik serta untuk mengetahui pandangan dan ketertarikan peserta didik 

terhadap pembelajaran yang menggunakan multimedia interaktif model 

pembelajaran ARCS. Instrumen yang digunakan berupa angket yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan atau kuisioner. 

3.3.2 Instrumen Validasi Ahli 

Instrumen validasi ahli dalam penelitian ini digunakan dalam rangka 

verifikasi dan validasi terhadap multimedia pembelajaran interaktif yang 
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dikembangkan. Validasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kelayakan 

multimedia berdasarkan aspek-aspek penilaian tertentu. Instrument yang digunakan 

berupa angket penilaian ahli media. 

Aspek penilaian yang digunakan mengacu kepada Learning Object Review 

Instrument (LORI) versi 1.5 yang dijelaskan oleh Nesbit J., Belfer, K., & Lealock, 

T, diantaranya kualitas konten (content quality), keselarasan dengan tujuan 

pembelajaran (Learning goal aligment), umpan balik dan adaptasi (feedback and 

adaptation) dan motivasi (motivation). 

 

Tabel 3.1 

Indikator Penilaian Materi Berdasarkan Learning Object Review Instrument 

(LORI) v1.5 (Nesbit dkk, 2007) 

No Indikator  

Penilaian 

1 2 3 4 5 

Kualitas Konten 

1 Ketepatan materi            

2 Ketepatan soal evaluasi dan materi            

Keselarasan dengan Tujuan Pembelajaran 

3 

 Ketercantuman tujuan pembelajaran dalam 

multimedia           

4 

 Kesesuaian materi yang diajarkan dengan SK 

dan KD dari kurikulum yang dipakai           

5  Keteraturan dan kerunutan materi yang disajikan           

6 

 Kesesuaian antara informasi yang disajikan 

dengan permasalahan yang harus diselesaikan           

Umpan Balik Dan Adaptasi 
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7 

 Ketersediaan umpan balik jika terjadi kesalahan 

penggunaan           

8 

Penampilan jawaban yang benar ketika pengguna 

salah menjawab pertanyaan            

9 

 Kemampuan multimedia beradaptasi jika diberi 

input yang berbeda oleh pengguna           

Motivasi 

10 

 Keragaman tingkat kesulitan aktifitas dalam 

multimedia           

11 

 Keragaman pilihan jawaban untuk 

menyelesaikan masalah           

12 

 Ketersediaan informasi pencapaian pengguna 

pada akhir penyelesaian masalah           

13 

 Pemberian kesempatan pada pengguna untuk 

mengulangi atau memperbaiki aktifitas yang 

dilakukannya           

Desain Penyajian 

14 Keterbacaan huruf (dilihat dari jenis dan ukuran)           

15  Konten teks terbebas dari kesalahan penulisan           

16 

 Kombinasi warna, penggunaan teks, gambardan 

suara tidak mengganggu proses belajar           

17 

 Efisiensi informasi yang disajikan. Pengguna 

tidak melakukan proses kognitif yang tidak 

diperlukan           
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Kegunaan Interaksi 

18 Konsistensi penempatan tombol navigasi           

19 

 Ketersediaan panduan untuk berinteraksi dengan 

setiap item           

20 

 Cara berinteraksi dengan setiam item dapat 

diprediksi dengan jelas           

 

3.3.3 Instrumen Motivasi Belajar Siswa 

Instrumen motivasi dimaksud untuk mengukur peningkatan motivasi 

belajar peserta didik setelah menggunakan multimedia pembelajaran interaktif 

model pembelajaran ARCS. 

Motivasi peserta didik terhadap pengalaman menggunakan aplikasi dinilai 

menggunakan Intrinsic Motivation Instrument (IMI). 

Dalam  IMI, motivasi dinilai dari empat aspek yaitu : 

1. Aspek Attention menunjukkan tingkat perhatian peserta didik terhadap 

aktivitas dalam menggunakan multimedia 

2. Aspek Relevance menunjukkan tingkat relevansi materi yang disajikan 

terhadap materi yang dibutuhkan oleh peserta didik. 

3. Aspek  Confidence    menunjukkan  tingkat  keyakinan  peserta  didik  dalam 

melakukan aktivitas dalam multimedia yang dibuat. Peserta didik yakin 

bahwa aktivitas dalam multimedia dapat diselesaikan, dan dapat dipahami. 

4. Aspek Satisfaction menunjukkan tingkat kepuasan peserta didik terhadap 

aplikasi multimedia yang dibuat. 

Jenis pernyataan dalam angket IMI yang digunakan dalam penelitian ini 

diperlihatkan dalam tabel berikut : 
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Tabel 3.2 

Survey Motivasi Instrinsik berdasarkan Intrinsic Motivation Inventory 

(IMI) (McAulley dkk, 1989) 

No Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

STS TS S SS 

1 

Sejak awal multimedia ini,  ada sesuatu yang 

menarik perhatian saya         

2 

Multimedia ini lebih sulit daripada yang saya 

harapkan          

3 

 Isi pembelajaran dalam multimedia ini 

bermanfaat bagi saya         

4 

 Saya merasa senang saat berhasil 

menyelesaikan multimedia ini         

5 

 Saya benar-benar senang memainkan 

multimedia ini         

6 

 Sedikitpun saya tdak memahami materi 

pembelajaran multimedia ini         

7 

Saya sangat menikmati multimedia ini 

sehingga saya ingin mengetahui lebih lanjut 

tentang materi pembelajaran didalamnya         

8 

 Saya tidak memerlukan multimedia ini karena 

sudah memahami materi pembelajaran gerbang 

logika         

9 
 Isi multimedia ini cocok dengan minat saya         
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10 

 Pengulangan dalam multimedia ini membuat 

saya bosan         

11 
 Materi dalam multimedia ini sangat menarik         

12 

 Selama memainkan multimedia ini, saya yakin 

saya dapat memahaminya         

13 

 Setelah membaca informasi pendahuluan, saya 

tahu apa yang harus saya pelajari dari 

multimedia ini         

14 

Multimedia ini menstimulasi rasa ingin tahu 

saya          

15 

 Materi dalam multimedia ini sesuai dengan 

apa yang telah saya ketahui         

 

3.4 Teknik Analisis Data 

3.4.1 Analisis  Data Instrumen Studi Lapangan 

Teknik analisis data isntrumen studi lapangan dilakukan dengan 

merumuskan hasil data yang diperoleh melalui kuisioner atau angket. 

Hartati (Sulaeman, 2012) menjelaskan bahwa mengukur data angket 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

𝑃 =
𝑓

𝑛
 𝑥 100% 

 

Keterangan : 

P=Angket persentase 

f=frekuensi jawaban 

n=banyak responden 
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3.4.2 Analisis  Data Instrument  Validasi Ahli 

Untuk menentukan tingkat validitas multimedia interaktif digunakan skala 

pengukuran rating scale. Rating scale merupakan suatu ukuran subjektif yang 

dibuat berskala. Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa perhitungan rating scale 

dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut: 

 

𝑃 =
𝑓

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑥 100% 

Keterangan : 

P : Angka persentase 

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

 

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat validasi multimedia, persentase data 

hasil pengolahan dikategorikan dengan menggunakan skala kriteria. Menurut 

Riduwan dan Sunarto (2012, hlm. 30) skala kriteria tersebut adalah sebagai berikut 

  

Gambar 3.2 Skala Kriteria Validasi Multimedia 

Untuk memudahkan, kategori diatas direpresentasikan ke dalam bentuk  

Kategori Tingkat Validasi Multimedia sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 

Kategori Tingkat Validasi Multimedia 

Skor Presentase 

(%) 

Interpretasi 

0-20 Sangat kurang 
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21-40 Kurang 

41-60 cukup 

61-80 Baik 

81-100 Sangat Baik 

 

3.4.3  Analisis  Data Instrumen  Motivasi Belajar 

Instrument yang digunakan untuk mengetahui pengaruh peningkatan 

motivasi peserta didik adalah angket dengan menggunakan skala likert. Dengan 

skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-

item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan, baik bersifat 

favorable (positif) ataupun bersifat unfavorable (negatif). Sistem penilaian dalam 

skala likert sebagai berikut : 

1) Item  favorable  : sangat  setuju/baik  (4),  setuju/baik  (3),  tidak  

setuju/baik (2), sangat tidak setuju/baik  (1). 

2) Item unfavorable : sangat setuju/baik (1), setuju/baik (2), tidak setuju/baik 

(3), sangat tidak setuju/baik  (4). 

Untuk menghitung skala angket dengan menggunakan skala likert, 

sugiyono (2009, 246) menjelaskan bahwa pertama-tama ditentukan terlebih dahulu 

skor ideal atau kriterium. Skor ideal adalah skor yang ditetapkan dengan asumsi 

bahwa setiap responden pada setiap pertanyaan member jawaban dengan skor 

tertinggi. Selanjutnya dilakukan pembagian jumlah skor hasil penelitian dengan 

skor ideal. Dapat disimpulkan bahwa perhitungan angket dengan menggunakan 

skala likert. Untuk melihat tingkat persetujuan dari responden, menggunakan rumus 

berikut : 

 

𝑃 =
𝑓

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑥 100% 

Keterangan : 

P : Angka persentase 



45 

 

Fadhli Putra, 2017 

RANCANG BANGUN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF DENGAN MODEL ARCS PADA 

PEMBELAJARAN JARINGAN KOMPUTER SMK  

Universitas Pendidikan Indoenesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

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

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat validasi multimedia, persentase data 

hasil pengolahan dikategorikan dengan menggunakan skala kriteria. Menurut 

Riduwan dan Sunarto (2012, hlm. 30) skala kriteria tersebut adalah sebagai berikut 

 

Gambar 3.3 Skala Kriteria Validasi Multimedia 

Untuk memudahkan, kategori diatas direpresentasikan ke dalam bentuk  

Kategori Tingkat Validasi Multimedia sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kategori Tingkat Validasi Multimedia 

Skor Presentase 

(%) 

Interpretasi 

0-20 Sangat kurang 

21-40 Kurang 

41-60 cukup 

61-80 Baik 

81-100 Sangat Baik 

 


