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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Eksperimen merupakan salah satu metode penelitian yang banyak diterapkan 

pada semua bidang ilmu. Ciri utama dari penelitian eksperimen yaitu adanya 

perlakuan (treatment) yang dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian. 

Treatment berfungsi sebagai variabel bebas. Peneliti sengaja memberikan treatment 

pada subjek penelitian untuk dilihat dampaknya terhadapat variabel dependent 

(kriteria) (Arikunto. 2006). 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang valid dengan tujuan dapat di temukan, dikembangkan, dan dapat dibuktikan, 

suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan 

(Sugiyono. 2012). Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris 

atau teramati yang mempunyai kriteria yang valid. Metode penelitian eksperimen 

yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena 

data penelitian berupa angka dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik. Penulis 

melakukan penelitian pada satu kelas.  

Desain eksperimen yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

desain pre-experimental. Pre-experimental belum merupakan eksperimen 

sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh 

terhadap terbentuknya variable dependen (variabel yang dipengaruhi), maka hasil 

eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi 

oleh variabel independen.  Penulis melakukan pre-test dan post-test untuk 

mengetahui pengaruh treatment saat sebelum dan sesudah dilakukan. Tujuan 

penulis menggunakan metode penelitian pre-experiment dalam mata kuliah 

Kinematika dan Dinamika pada materi kinematika adalah untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat keberhasilan pembuatan dan penerapan multimedia animasi berbasis 

Autodesk Inventor terhadap kompetensi vokasi mahasiswa. Kondisi ini memung 

kinkan masih adanya pengaruh lain yang ikut mempengaruhi mahasiswa. 



31 

 

Dodi Egga Darmawan, 2019 

PENGEMBANGAN MULTIMEDIA BERBASIS INVENTOR UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI 
VOKASI PADA MATERI PENERAPAN KINEMATIKA KECEPATAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Group Pre-

Test Post-Test. Desain ini mensyaratkan untuk melakukan observasi sebanyak dua 

kali, yaitu  

sebelum eksperimen yang disebut pre-test (O1) dan setelah eksperimen yang 

disebut post-test (O2). Desain penelitian ini melakukan pre-test sebelum diberi 

perlakuan dan post-test setelah diberi perlakuan. Dengan demikian dapat diketahui 

lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan diadakan sebelum diberi 

perlakuan (Sugiyono, 2012).   

 

Gambar 3.1 One Group Pretest-Posttest Design  

(Sumber: Sugiyono, 2012) 

 

Tahapan-tahapan yang ditempuh dalam prosedur penelitian dengan 

menggunakan One group pretest-posttest design ini yaitu: 

1. Tahap pertama, pelaksanaan pre-test. Mahasiswa terlebih dulu diberi tes untuk 

mengetahui sejauh mana kompetensi vokasi mahasiswa dalam materi 

kinematika sebelum diberlakukan treatment. 

2. Tahap kedua, pelaksanaan treatment. Setelah mahasiswa diberi pre-test, 

kemudian diberikan perlakuan atau treatment. Perlakuan yang dilakukan adalah 

diterapkannya multimedia animasi berbasis Autodesk Inventor yang telah 

penulis buat sebelumnya. 

3. Tahap ketiga, pelaksanaan post-test. Proses akhir dari eksperimen ini adalah 

adanya tes akhir yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana peningkatan 

kompetensi vokasi mahasiswa setelah multimedia animasi berbasis Autodesk 

Inventor diterapkan. 

 

C. Metode Pengembangan Media Pembelajaran 

Pengembangan multimedia berbasis Inventor untuk meningkatkan kompetensi 

vokasi mengacu pada prosedur pengembangan mini course oleh Borg dan Gall. 

Prosedur pengembangan multimedia berbasis Inventor dapat dilihat pada langkah-
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langkah berikut: Adapun langkah-langkah prosedur pengembangan multimedia 

berbasis Inventor dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Melakukan Analisis dengan Menyesuaikan Kebutuhan Pembelajaran 

dan Karakteristik Subjek.  

Peneliti menganalis kebutuhan mata kuliah Kindin yang hanya 2 SKS dan 

merupakan mata kuliah keahlian bidang studi serta mata kuliah yang menunjang 

mata kuliah lanjutan bagi mahasiswa DPTM dan karakteristik siswa yang 

kurang memahami dengan pembelajaan konvensional serta sifat materi ajar 

yang abstrak. Penulis melakukan observasi media yang ada mengenai Kindim, 

hasilnya media CAD yang menunjang pembelajaran Kindim yang ada adalah 

Autodesk AutoCAD. Autodesk AutoCAD sendiri dapat memfasilitasi cara 

menggambar secara akurat khususnya dalam menggambar gambar teknik, hal 

ini dapat memfasilitasi bagaimana cara menggambar diagram kinematik sampai 

membuat polygon kecepatan.  

Media pembelajaran untuk pendidikan vokasi dituntut dapat 

mengakomodasi pengetahuan tentang bidang vokasinya dan media berupa alat 

peraga/simulator, oleh karena itu Autodesk Inventor dipilih untuk memenuhi 

syarat ini karena Autodesk Inventor memiliki kelebihan dalam pembuatan 3d 

model yang lebih mudah, pemberian elemen material pada model yang dibuat 

dan tampilan sesuai bahan yang diterapkan pada model tersebut, Adaptive yaitu 

kemampuan untuk menganalisa gesekan dari animasi suatu alat serta dapat 

menyesuaikann dengan sendirinya dan mampu melakukan dynamic analis yang 

mana dapat melakukan analisis dinamis mengenai mekanisme yang dibuat di 

Autodesk Inventor.  

Kelebihan-kelebihan Autodesk Inventor yang telah disebutkan tidak 

dimiliki oleh Autodesk AutoCAD terlebih lagi didalam kemampuan Adaptive 

yang mana kemampuan ini digunakan untuk menganalisa gesekan dari animasi 

suatu alat serta dapat menyesuaikann dengan sendirinya, dengan kemampuan 

ini diagram kinematis dan polygon kecepatan dapat berubah menyesuaikan 

mekanisme yang dibuat, diubah, maupun perubahan akibat animasi dari 

dynamic simulation yang dilakukan. Kemampuan tersebut merupakan 

keunggulan Autodesk Inventor yang dapat membuat media menjadi efisien 
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dalam menganalisis mekanisme yang dinamis sesuai dengan keadaan 

sesungguhnya yang mana sebuah mekanisme bergerak secara dinamis. 

 

2. Mengembangkan Produk Awal yang Mengacu pada Kompetensi 

Vokasi 

Pengembangan Media dilakukan dengan mengacu pada karakteristik-

karakteristik pembelajaran pendidikan vokasi yang mana media berupa 

presentasi dari benda nyatanya (simulasi) yang disesuaikan dengan kebutuhan 

dan mengembangkan pengetahuan dengan media yang didesain tidak menyuapi 

mahasiswa (Saefudin & Sumardi, 2019) dan mengarahkan mahasiswa untuk 

dapat menyelesaikan permasalahan secara procedural pada bidangnya yaitu 

bidang teknik mesin (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Aplikasi 

Inventor dipilih sebagai basis multimedia pada materi penerapan kecepatan 

relatif karena dianggap sesuai jika digunakan sebagai multimedia animasi, 

karena aplikasi ini memang merupakan aplikasi engineering design and 

drawing sehingga memiliki tampilan untuk desain secara tiga dimensi beserta 

fitur analisis dan animasi gerakan sehingga mahasiswa akan terfasilitasi untuk 

menyelesaikan permasalahan pada bidang teknik mesin terutama pada materi 

penerapan kecepatan relatif.  

Hasil multimedia akan berbentuk format.iam dan .idw yang dapat 

dioperasikan dalam aplikasi Autodestk Inventor. Format .iam dapat 

menganimasikan mekanisme kinematika. Format .idw memfasilitasi dalam 

menggambar diagram dan poligon, menunjukan arah kecepatan yang bersifat 

abstrak, dan memfasilitasi indikator yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini.  Multimedia berbasis Inventor dibuat dengan tiga mekanisme 

kinematis yang tersedia yaitu mekanisme engkol peluncur, mekanisme empat 

batang penghubung, dan mekanisme membalik cepat. Multimedia ini didesain 

dan dibuat untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa, jadi multimedia ini 

hanya mengarahkan/meng-guide siswa dalam belajar materi penerapan 

kecepatan relatif. 
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3. Validasi Ahli dan Revisi 

Setelah multimedia selesai dikembangkan langkah selanjutnya multimedia 

divalidasi oleh ahli media pembelajaran dan ahli materi kinematika. Hasil 

validasi adalah produk tidak perlu direvisi atau produk perlu direvisi, jika 

produk tidak perlu direvisi maka prosedur pengembangan berlanjut ke langkah 

selanjutnya dan jika produk perlu direvisi maka produk harus diperbaiki 

berdasarkan arahan ahli sebelum berlanjut ke langkah selanjutnya. 

 

4. Ujicoba Lapangan dan Revisi Produk 

Setelah produk dinyatakan layak oleh ahli, maka multimedia digunakan 

dalam kelas. Langkah ini memungkinkan dilakukannya revisi produk 

berdasarkan masukan dari hasil ujicoba lapangan. 

 

5. Melaporkan dan Menerapkan Produk 

Langkah terakhir adalah pelaporan mengenai hasil penerapan multimedia 

kelas dan selanjutnya produk dapat digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa 

dalam kegiatan pembelajaran. 

 

D. Populasi dan Sampel 

Penelitian ini akan dilaksanakan di program studi PTM UPI. Satuan pendidikan 

ini dipilih karena merupakan salah satu penyelenggara program studi PTM tertua 

di Bandung. Program studi ini telah berdiri semenjak 1963 di Fakultas Keguruan 

Ilmu Teknik (FKIT) dan kemudian berpindah ke Fakultas Pendidikan Teknologi 

dan Kejuruan (FPTK). Selain itu, program studi PTM pun telah terakreditasi “A”. 

Karenanya, diharapkan luaran dari penelitian ini akan lebih relevan dan bermanfaat. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi PTM 

yang sudah mengontrak mata kuliah Kindin di UPI. Metode pengambilan sampel 

yang akan digunakan adalah metode sampling jenuh sehingga seluruh anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. sampling jenuh digunakan apabila jumlah 

subjek relatif kecil, kurang dari 100 (Arikunto. 2006). 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 

2012). Dalam pengumpulan data instrument diperlukan sebagai alat untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati 

(Sugiyono.2012). Penelitian ini menggunakan instrumen penilaian ahli (expert 

judgement) terhadap multimedia animasi berbasis Autodesk Inventor yang 

sebelumnya penulis buat dan instrumen tes untuk mengukur tingkat peningkatan 

kompetensi vokasi mahasiswa. Adapun instrumen-instrumen untuk memperoleh 

data dan informasi dalam penelitian ini adalah berupa:  

1. Instrumen Test 

Berdasarkan pernyataan Arikunto (2002), tes sebagai instrumen pengumpul 

data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

individu atau kelompok. Tes yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan 

melalui dua tahap yaitu tes awal (pre-test) sebelum sampel diberi treatment dan 

tes akhir (post-test) sesudah sampel diberi treatment. Tes berupa soal tulis yang 

digunakan untuk mengukur hasil belajar ketika pre-test dan post-test sehingga 

peningkatan nilai (gain) dapat diketahui. Pengukuran dilakukan untuk 

mengetahui kompetensi vokasi mahasiswa pada materi penerapan kecepatan 

relatif pada kinematika tes tulis ini berupa lembar soal yang berisi pertanyaan-

pertanyaan mengenai materi penerapan kecepatan relarif yang diberikan pada 

saat pre-test dan post-test. Kompetensi Vokasi diukur peningkatannya melalui 

capaian pembelajaran yang merujuk pada uraian KKNI untuk jenjang S1/D4 

(Ristekdikti) berdasarkan indikator langkah penyelesaian soal penerapan 

kecepatan relatif sesuai prosedur untuk menyelesaikan masalah pada bidang 

teknik mesin (Myzka. 2012). Adapun indikator langkah untuk penyelesaian soal 

penerapan kecepatan relatif adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1  

Indikator Langkah 

No. 
Indikator Langkah 

Penyelesaian 
Uraian KKNI 

1 

Menganalisis dan 

menurunkan persamaan 

untuk mencari parameter 

pemecahan persoalan 

mekanisme mesin 

Menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuan tertentu secara umum dan 

konsep teoritis bagian khusus dalam 

bidang pengetahuan tersebut secara 

mendalam, serta mampu 

memformulasikan penyelesaian 

masalah prosedural. 

2 

Menggambar diagram 

kinematis sesuai 

mekanisme soal 

3 
Mencantumkan notasi 

pada diagram kinematis 

4 

Menggambar 

kemungkinan arah 

kecepatan pada setiap 

batang 

5 
Menghitung kecepatan 

salah satu batang 

6 
Menuliskan persamaan 

kecepatan relatif 

7 
Menggambar poligon 

kecepatan 

8 

Menghitung kecepatan 

berdasarkan poligon 

kecepatan 

 

Evaluasi instrumen tes dilakukan dengan cara membandingkan jawaban soal 

mahasiswa dengan kriteria yang ditetapkan berupa rubrik penilaian. 

Proses pengembangan instrumen tes tulis untuk mengukur kompetensi 

vokasi mahasiswa dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Langkah 

pertama yaitu pembuatan kisi-kisi instrumen tes bersama dosen mata kuliah 

Kindin, dalam pembuatan kisi-kisi instrumen tes terlebih dahulu menentukan 

sub materi pembelajaran, dari sub materi pembelajaran akan terlahir indikator-

indikator, kemudian menentukan aspek hasil belajar dari tiap-tiap indikator. 

Langkah kedua yaitu pembuatan lembar soal beserta jawabannya sesuai dengan 

kisi-kisi instrumen tes. Langkah ketiga yaitu pembuatan rubrik penilaian. 
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2. Instrumen Angket 

Arikunto (2002), mengataka bahwa angket (kuisioner) adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Pada 

penelitian ini digunakan kuisioner untuk mengukur kelayakan media 

pembelajaran melalui kegiatan expert judgement dan kuesioner tanggapan 

mahasiswa mengenai multimedia animasi berbasis Autodesk Inventor setelah 

diterapkan. Instrumen kuesioner untuk mengukur kelayakan media 

pembelajaran berupa lembar validasi yang berisi indikator-indikator kelayakan 

media pembelajaran. Uji kelayakan multimedia animasi berbasis Autodesk 

Inventor ini dilakukan oleh ahli materi dan ahli media pembelajaran. 

Multimedia animasi berbasis Autodesk Inventor diujikan validitasnya pada 

para ahli (expert judgement). Setelah instrumen disusun berdasarkan teori 

tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli materi dan, ahli media 

pembelajaran. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah 

disusun, Selanjutnya ahli akan memberi keputusan bahwa instrumen dapat 

digunakan tanpa perbaikan, ada perbaikan, dan mungkin dirombak total 

(Sugiyono, 2012). Tahapan expert judgement sendiri dilakukan oleh ahli materi 

dan ahli media dengan cara mengisi angket penilaian menggunakan Rating 

Scale. Sugiyono (2012), mengemukakan bahwa: 

“Rating scale lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja 

tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti 

skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, 

kemampaun, proses kegiatan, dan lain-lain”. 

Rating Scale yang akan digunakan adalah skala Linkert, dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.2 

 Pedoman Penilaian Rating Scale 

Skor Keterangan 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Setuju 

4 Sangat Setuju 

(Raharjo, 2014) 
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Cara mengisi lembar angket dengan skala linkert ini adalah responden membaca 

tiap butir peryataan atau indikator pada lembar angket, kemudian responden 

memberi tanda (√) pada salah satu kolom sesuai dengan pilihan jawaban responden. 

Ada tambahan berupa tempat untuk menuliskan komentar, saran, dan kesimpulan 

pada lembar judgement untuk ahli materi dan ahli media pembelajaran. Tambahan 

tempat juga disediakan pada lembar angket mahasiswa untuk menuliskan 

tanggapan lainnya. Berikut adalah kisi-kisi instrumen angket untuk para ahli dan 

mahasiswa: 

Tabel 3.3  

Kisi-kisi Instrumen untuk Ahli Materi  

Aspek Penilaian Komponen 

Desain 

Pembelajaran 

Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/Kurikulum 

Interaktivitas 

Pemberian motivasi belajar 

Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 

Kedalaman pembahasan materi 

Kemudahan untuk dipahami  

Sistematis, runut, alur logika jelas 

Kejelasan uraian, pembahasan, dan contoh 

Ketuntasan materi 

Relevansi gambar dengan materi 

(Raharjo, 2014) 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen untuk Ahli Media Pembelajaran 

Aspek Penilaian Komponen 

Rekayasa 

Perangkat Lunak 

Mudah digunakan 

Ketepatan pemilihan jenis aplikasi/software/tool untuk 

pengembangan 

Kompatibilitas (media pembelajaran dapat 

diinstalasi/dijalankan di berbagai hardware dan software 

yang ada) 

Reusable (sebagian atau seluruh program media 

pembelajaran dapat dimanfaatkan kembali untuk 

mengembangkan media pembelajaran lain 

Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun 

penggunaan media pembelajaran 

Penggunaan narasi 
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Komunikasi 

Visual 

Penggunaan tata letak 

Elemen grafis 

Penggunaan audio dan video 

Visibilitas 

(Raharjo, 2014) 

Tabel 3.5  

Kisi-Kisi Instrumen untuk Mahasiswa 

No Aspek Penilaian 

1 Tampilan multimedia bagus dan menarik 

2 Materi mudah dipahami 

3 Animasi mudah dipahami 

4 Multimedia ini memudahkan mahasiswa dalam belajar 

5 Multimedia ini memudahkan mahasiswa dalam memahami materi 

6 Multimedia ini diperlukan mahasiswa 

(Raharjo, 2014) 

Hasil expert judgement kemudian dihitung persentase tingkat pencapaian 

kelayakan multimedia animasi berbasis Autodesk Inventor. Pertama -tama 

ditentukan ditentukan terlebih dahulu skor ideal. Skor ideal adalah skor yang 

ditetapkan dengan asumsi bahwa setiap responden pada setiap pertanyaan memberi 

jawaban dengan skor tertinggi. Persentase tingkat pencapaian dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =  
𝑆𝑘𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
× 100%  …………….... (3.1) 

Pengambilan keputusan dari hasil persentase dapat menggunakan tabel 

konversi tingkat pencapaian pada berikut ini: 

Tabel 3.6 

Konversi Tingkat Pencapaian  

Persentase Tingkat pencapaian Keterangan 

90% - 100% Sangat Baik Tidak Perlu Direvisi 

75% - 89% Baik  Tidak Perlu Direvisi 

65% - 74% Cukup Direvisi 

55% - 64% Kurang Direvisi 

0% - 54% Sangat Kurang Direvisi 

(Arikunto, 2002) 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan seperti pada Gambar 3.2 dengan sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.2 Flowchart Tahapan Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan 

pengolahan dan analisis data. 

 

 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dilakukan penulis sebelum melaksanakan penelitian. 

Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan dalam tahap persiapan: 

a. Studi Pendahuluan dan Studi Literatur 
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Studi pendahuluan dan studi literatur, pada langkah ini dilakukan 

pengamatan terhadap keadaan pembelajaran, metode serta penggunaan 

media pembelajaranan yang telah dilakukan. Observasi data awal untuk 

memperoleh data-data yang menunjukan permasalahan dalam penelitian. 

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh teori-teori dengan 

menggunakan sumber buku dan juga jurnal-jurnal penelitian yang menjadi 

landasan mengenai permasalahan yang akan diteliti. 

b. Penentuan Metode dan Desain serta Penentuan Populasi dan Sampel 

Pada tahap ini penulis menentukan metode dan desain penelitian yang 

akan dilakukan dan menentukan populasi dan sampel yang akan menjadi 

subjek penelitian. 

c. Pembuatan Multimedia dan Penyusunan Instrumen 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan dan pengembangan multimedia 

berbasis Autodesk Inventor mengacu pada prosedur pengembangan mini 

course.  

Tahap ini juga dilakukan penyusunan instrumen penelitian angket untuk 

expert judgement dan untuk tanggapan mahasiswa serta instrumen tes tulis 

yang mengacu pada standar kualifikasi/KKNI (Finnish National Board of 

Education, 2011) untuk mengukur peningkatan kompetensi vokasi 

mahasiwa DPTM UPI. 

d. Expert Judgement Multimedia 

Pada tahapan expert judgement multimedia berbasis Inventor, 

Multimedia yang telah dikembangkan di-judgement oleh ahli materi oleh 

Drs. H. Ariyano, M.T. dan ahli media pembelajaran Dr. Amay Suherman. 

M. Pd. Jika dinyatakan layak maka penelitian dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya dan jika dinyatakan kurang kayak/tidak layak maka penelitian 

kembali ke tahap pengembangan multimedia. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan penelitian adalah tahap dimana produk 

multimedia berbasis Inventor digunakan pada proses pembelajaran untuk 
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memperoleh data penelitian. kegiatan yang peneliti lakukan pada tahap 

pelaksanaan ini adalah: 

a. Pre-test, pada tahap ini mahasiswa terlebih dulu diberi tes untuk 

mengetahui sejauh mana kompetensi vokasi mahasiswa dalam materi 

kinematika sebelum diberlakukan treatment. 

b. Proses treatment, pada tahap ini peneliti melakukan proses 

pembelajaraan menggunakan multimedia untuk kelas eksperimen 

dengan menggunakan multimedia animasi berbasis Autodesk 

Inventor. 

c. Post-test, pada tahap ini peneliti memberikan test akhir kepada kelas 

tersebut setelah memberikan treatment. 

 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

pengolahan data untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. Berikut 

adalah kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan dalam tahap pengolahan dan 

analisis data: 

a. Analisis Data 

Pada tahap ini peneliti mengolah data yang sudah didapat dari pre-test 

dan post-test untuk mengetahui peningkatan kompetensi vokasi yang terjadi 

pada kelas eksperimen pada materi kinematik kecepatan Kindin. 

b. Kesimpulan 

Pada tahap ini peneliti menyimpulkan dan menjawab rumusan masalah 

berdasarkan analisis data yang ada pada peneliti ini. Kesimpulan dibuat 

berdasarkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis. 

Saran-saran juga dituliskan dari penulis untuk pihak-pihak yang terkait 

dalam penelitan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 

c. Penyusunan Laporan 

Tahap penyusuan laporan adalah tahap terakhir dari keseluruhan 

penelitian yang telah dilakukan peneliti. 

 

G. Teknik Analisis Data 
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Teknik analisis data menurut Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa: 

“Teknik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data terkumpul dengan melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan 

masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis”. 

Teknik analisis data yang dilakukan adalah pengujian N-gain. Gain adalah 

peningkatan kemampuan yang dimiliki mahasiswa setelah pembelajaran. Gain 

didapatkan dari selisih hasil pre-test dengan hasil post-test. N-gain adalah gain yang 

ternormalisasi, perhitungan N-gain ini bertujuan untuk menghindari kesalahan 

dalam menginterpretasikan perolehan gain dari seorang mahasiswa.  

Uji N-gain dilakukan dengan menghitung nilai gain yang sudah ternormalisasi 

yang telah diperoleh dari skor data skor pre-test dan post-test yang kemudian diolah 

untuk menghitung nilai rata-rata gain normalisasi. Menghitung nilai rata-rata gain 

normalisasi dapat menggunakan persamaan berikut (Hake. 2002): 

N-Gain = 
(𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑷𝒐𝒔𝒕𝒕𝒆𝒔𝒕−𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑷𝒓𝒆𝒕𝒆𝒔𝒕)

(𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎−𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑷𝒓𝒆𝒕𝒆𝒔𝒕)
 …………..  (3.1) 

Setelah nilai N-gain diketahui, langkah selanjutnya hasil N-gain yang sudah 

diketahui dikategorikan berdasarkan tabel 3.7 berikut: 

Tabel 3.7 

Kategori Normalized Gain 

Nilai N-Gain Kategori 

G > 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ G ≤ 0,7 Sedang 

G < 0,3 Rendah 

(Hake, R, R. 2002) 


