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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Pre-Experimental Design.  

 

3.2 Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest – posttest. 

Dimana penelitian ini hanya akan memberikan perlakuan (treatment) pada satu 

kelompok saja sehingga tidak perlu menggunakan kelompok kontrol. 

 

3.3 Subjek dan Objek 

Subjek Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas X 

RPL 3 SMK Negeri 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat, sedangkan objek 

penelitiannya yaitu siswa kelas X RPL 3 yang sedang atau akan mempelajari 

pemrograman dasar yang memiliki kurangnya minat dalam mempelajarinya. 

Alasan pemilihan subjek dan objek penelitian ini berdasarkan kepada hasil 

observasi atau pengambilan data awal yang dilakukan yang berupa wawancara 

terstruktur kepada guru produktif di sekolah tersebut 

 

3.4 Metode Pengembangan Multimedia 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk berupa 

multimedia pembelajaran interaktif dengan melibatkan blockly. Oleh karena itu, 

penelitian ini mengacu pada tahapan penelitian pengembangan multimedia siklus 

hidup menyeluruh. Tahap-tahap yang dilakukan dalam pengembangan multimedia 

ini terdiri dari 5 tahapan yaitu: analisis, desain, pengembangan, implementasi dan 

penilaian. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab 2. 

Alasan penggunaan tahapan pengembangan multimedia Siklus Hidup 

Menyeluruh adalah karena sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk 

menganalisis desain dan pengembangan multimedia interaktif yang melibatkan 

blockly, dan untuk menganalisis peningkatkan pemahaman siswa serta 
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mendapatkan data respon siswa terhadap multimedia yang dikembangkan. Karena 

model siklus hidup menyeluruh meru pakan model pengembangan software 

multimedia dalam pendidikan yang meliputi fase-fase yang mencakup tujuan dari 

penelitian ini.  

 

3.5 Prosedur Penelitian  

Penelitian yang dilakukan secara garis besar terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap 

pra penelitian, tahap penelitian dan tahap pasca penelitian. Tiga tahapan tersebut 

dikembangkan lagi sehingga lebih rinci ditunjukan oleh gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Prosedur penelitian 
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Berikut adalah penjelasan lebih langkah-langkah yang akan dilakukan : 

2. Tahap Persiapan 

a. Studi Pendahuluan dengan melakukan wawancara guru 

b. Menelaah kurikulum yang ada disekolah yang dijadikan tempat penelitian. 

c. Merumuskan masalah yang ada di SMK tersebut 

d. Studi Literatur dengan mengkaji hasil sumber-sumber yang berkaitan 

dengan penelitian serta mengkaji hasil penelitian yang relevan. 

e. Membuat RPP dan skenario pembelajaran. 

f. Menyusun instrument soal. 

g. Membuat multimedia. 

h. Judgement instrument soal dan multimedia. 

i. Uji coba instrument soal dan menganalisis hasilnya (validitas, reliabilitas, 

daya pembeda dan tingkat kesukaran). 

 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Menentukan sampel penelitian. 

b. Memberikan pretest pada kelas eksperimen. 

c. Memberikan treatment (perlakuan) dengan menggunakan multimedia 

interaktif yang melibatkan blockly. 

d. Memberikan posttest. 

e. Memberikan angket. 

 

4. Tahap Akhir 

a. Mengolah data hasil pretest, posttest, angket dan hasil observasi. 

b. Menganalisis dan membahas temuan penelitian. 

c. Menarik kesimpulan dari hasil analisis dan pengujian data. 

  


