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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 “Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu” 

(Sugiyono, 2017, hlm. 3). Tujuan penelitian ini adalah membuktikan 

pengaruh perlakuan berupa pembelajaran menggunakan multimedia 

berbasis game dengan model inquiry terhadap hasil belajar siswa. 

Sugiyono (2017, hlm. 107) mengemukakan bahwa “Metode penelitian 

eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi terkendalikan”. Jenis metode penelitian lain menurut Sugiyono 

(2017, hlm. 12) adalah metode survey (kondisi alamiah dengan 

perlakuan) dan metode naturalistik (kondisi alamiah tanpa perlakuan). 

Berdasarkan keterangan tersebut, metode penelitian yang cocok dengan 

tujuan penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen. 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pre-experimental design dengan bentuk one-group pretest-posttest 

design. Menurut Sugiyono (2017, hlm. 109) pre-experimental design 

belum merupakan eksperimen yang sungguh-sungguh karena masih 

terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya 

variabel independen. Hal ini dapat terjadi, karena tidak adanya kelas 

kontrol dalam desain penelitan ini. Namun, dalam desain kelas kontrol 

dikhawatirkan terdapat perbedaan kemampuan siswa diantara kedua 

kelas dan sampelnya harus dipilih secara random. Oleh karena itu, one-

group pretest-posttest design dirasa lebih cocok untuk penelitian ini. 

Penelitian ini dilakukan pada satu kelas eksperimen yang akan 

diberikan perlakuan berupa pembelajaran menggunakan multimedia 

berbasis game dengan model inquiry. Sebelum diberikan perlakuan, 

kelas eksperimen akan diberikan pretest terlebih dahulu. Pada tahap 

akhir akan diberikan posttest untuk kemudian diobservasi hasilnya. 

Menurut Sugiyono (2017, hlm. 110) adanya pretest membuat hasil 

perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena adanya perbandingan 

antara keadaan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Desain 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 O1 X O2 
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Gambar 3.1 One-Group Pretest-Posttest Design (Sugiyono, 2017, hlm. 

111) 

Keterangan : 

O1 : Nilai pretest (sebelum diberi perlakuan) 

O2 : Nilai posttest (setelah diberi perlakuan) 

X : Perlakuan berupa pembelajaran menggunakan multimedia 

3.2 Populasi dan Sampel 

Multimedia pembelajaran yang dihasilkan penelitian ini 

ditujukan agar dapat digunakan dalam pembelajaran sistem komputer 

siswa kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka populasi 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI di SMK PU Negeri 

Bandung. 

Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik 

sampling non-probability sampling dengan jenis sampling purposive. 

“Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2017, hlm. 124). Teknik ini tidak 

memilih sampel secara acak, tetapi dengan pertimbangan tertentu seperti 

keterbatasan waktu, tenaga, dana. Sampel yang dipilih untuk penelitian 

ini yaitu satu kelas XI jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) di 

SMK PU Negeri Bandung dengan jumlah siswa 34 orang. 

3.3 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017, hlm. 148) meneliti adalah melakukan 

pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur inilah yang 

biasanya dinamakan instrumen penelitian. Berikut ini instrumen yang 

digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini : 

3.3.1 Instrumen Studi Lapangan 
Instrumen yang digunakan yaitu angket yang diberikan kepada 

siswa untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi serta media apa yang 

biasa digunakan guru dalam pembelajaran sebelumnya. 

3.3.2 Instrumen Validasi Ahli 
Instrumen validasi ahli merupakan instrumen yang digunakan 

untuk menilai kelayakan multimedia pembelajaran berbasis game yang 

dihasilkan sebelum digunakan dalam pembelajaran sebenarnya. 

Instrumen ini ditujukan kepada ahli media dan ahli materi. Skala 

pengukuran yang digunakan adalah rating-scale. “...dengan rating-scale 

data mentah berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian 

kualitatif” (Sugiyono, 2017, hlm. 141). Sedangkan aspek multimedia 
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yang dinilai merujuk pada penilaian pengembangan yang diungkapkan 

John Nesbit dikenal dengan nama Learning Object Review Instrument 

(LORI) version 1.5. Aspek-aspek yang dinilai dari produk multimedia 

pembelajaran yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 3.1  

Penilaian Multimedia Pembelajaran Berdasarkan Learning Object 

Review (LORI) version 1.5 (Nesbit, John et al 2007) 

Aspek Kriteria 

Presentasi 

Desain 

(Presentation 

Design) 

Desain visual (gambar, animasi, warna) dan Audio 

(musik, sound effect) untuk meningkatkan 

pembelarajan. 

Kemudahan 

Interaksi 

(Interaction 

Usability)  

Navigasi yang mudah, antarmuka yang konsisten, 

adanya fitur bantuan. 

Aksesibilitas 

(Accesibility) 

Kemudahan untuk penggunaan bagi user dan 

kemampuan mengakomodasi pembelajaran mobile. 

Kemudahan 

Penggunaan 

Media untuk 

Tujuan Lain 

(Reusability) 

Multimedia dapat dimanfaatkan kembali untuk 

mengembangkan pembelajaran lain.  

Memenuhi 

Standar 

(Standar 

Accompliance) 

Kepatuhan terhadap standar internasional dan 

spesifikasinya. 

Tabel 3.2  

Penilaian Multimedia Pembelajaran terhadap Materi Berdasarkan 

Learning Object Review Instrument (LORI) version 1.5 (Nesbit, John et 

al 2007) 

Aspek Kriteria 

Kualitas Isi/ 

Materi 

Kebenaran, ketepatan, dan keseimbangan presentasi 

ide-ide  
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Aspek Kriteria 

(Content 

Quality) 

Pembelajaran 

(Learning 

Goal 

Alignment) 

Sesuai dengan tujuan pembelajaran, kegiatan, 

penilaian,dan karakteristik pembelajar 

Umpan Balik 

dan Adaptasi 

(Feedback and 

adaptation) 

Adanya umpan balik untuk pengguna dan memiliki 

kemampuan unutk beradaptasi dengan pembelajar 

yang berbeda 

Motivasi 

(Motivation) 

Kemampuan untuk memotivasi dan menarik 

perhatian dari pembelajar 

3.3.3 Instrumen Lembar Observasi 
Instrumen lembar observasi digunakan untuk mengetahui 

keterlaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang dibuat dan keterlibatan siswa pada setiap 

kegiatan yang direncanakan. Instrumen ini diisi oleh observer yaitu guru 

mata pelajaran sistem komputer dengan memberi tanda checklist (√) 

sesuai dengan terlaksana atau tidaknya kegiatan pembelajaran yang 

dimaksud. 

3.3.4 Instrumen Respon Siswa 
Instrumen respon siswa digunakan untuk mengetahui respon 

siswa terhadap multimedia yang digunakan ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Instrumen yang digunakan berupa angket. Skala 

pengukuran yang digunakan adalah rating-scale. “...dengan rating-scale 

data mentah berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian 

kualitatif” (Sugiyono, 2017, hlm. 141). Nilai yang diberikan 

menggunakan skala 1-5 dengan ketentuan 1=sangat kurang, 2=kurang, 

3=cukup, 4=baik, 5=sangat baik. Aspek-aspek yang dinilai yaitu aspek 

perangkat lunak, aspek pembelajaran, dan aspek komunikasi visual. 

3.3.5 Instrumen Tes 
Instrumen tes digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa 

menguasai materi sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan 

multimedia. Bentuk istrumen yang digunakan berupa tes. “Tes 

merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara aturan-aturan yang sudah 

ditentukan” (Arikunto, 2015, hlm. 67). Tes yang digunakan terdiri dari 
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dua buah tes, yaitu pretest dan posttest. Soal yang dibuat sebanyak 20 

soal pilihan ganda. Soal yang dibuat divalidasi oleh ahli untuk 

mengetahui kesalahan pada soal agar dapat diperbaiki. Setelah divalidasi 

soal akan dipilih dengan melakukan uji instrumen baik itu validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda. 

a. Validitas 
Menurut Arikunto (2015, hlm. 79) Agar dapat diperoleh data 

yang valid, instrumen atau alat untuk mengevaluasinya harus valid. 

“Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang 

diteliti” (Sugiyono, 2017, hlm. 172).  Untuk menguji validitas tes, 

peneliti menggunakan sebuah aplikasi analisis tes yaitu Anates versi 

4. Terdapat dua jenis pengujian tes di dalamnya, yaitu Anates Pilihan 

Ganda versi 4.0.9 dan Anates Uraian versi 4.0.4. Peneliti 

menggunakan anates dengan jenis pengujian pilihan ganda sesuai 

dengan jenis soal yang akan digunakan. 

Langkah-langkah peggunaan aplikasi anates pilihan ganda 

adalah sebagai berikut : 

1) Buat file baru 

2) Masukkan jumlah subyek, jumlah butir soal dan jumlah pilihan 

jawaban 

3) Isi data kunci jawaban, nama subyek, jawaban dan lainnya pada 

tabel yang muncul 

4) Kembali ke Menu Utama setelah semua data selesai diisi 

5) Pilih menu Olah Semua Otomatis 

Setelah melakukan semua langkah tersebut, secara otomatis 

hasil pengolahan  data (koefisien korelasi, reliabilitas, daya 

pembeda, tingkat kesukaran dan data lainnya) akan ditampilkan. 

Selanjutnya hasil olah data tersebut dapat diakses secara terpisah 

melalui menu. 

Menurut Arikunto (2015, hlm. 89) nilai koefisien korelasi (rxy) 

yang diperoleh dapat diinterpretasikan untuk menentukan tingkat 

validitas butir soal dengan mengacu pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3  

Klasifikasi Validitas Butir Soal 

Nilai rxy Tingkat Validitas 

0,80 < rxy ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < rxy ≤ 0,80 Tinggi 
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Nilai rxy Tingkat Validitas 

0,41 < rxy ≤ 0,60 Cukup 

0,21 < rxy ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < rxy ≤ 0,20 Sangat Rendah 

b. Reliabilitas 
Hasil penelitian dikatakan reliabel bila terdapat kesamaan data 

dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2017, hlm. 172). Teknik yang 

digunakan peneliti untuk mengetahui tingkat reliabilitas soal tes 

yaitu dengan mencari nilai koefisien reliabilitas (r11) menggunakan 

aplikasi anates.  

c. Tingkat Kesukaran 
Arikunto (2015, hlm. 222) mengemukakan bahwa “Soal yang 

baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar”. 

Tingkat kesukaran suatu soal diperoleh dengan mencari indeks 

kesukaran (P) menggunakan aplikasi anates. Nilai P yang diperoleh, 

diinterpretasikan untuk mengetahui tingkat kesukaran soal 

(Arikunto, 2015, hlm. 225). 

  

Tabel 3.4  

Klasifikasi Tingkat Kesukaran 

Nilai P Tingkat Kesukaran 

0,00 < P ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < P ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < P ≤ 1,00 Mudah 

d. Daya Pembeda 
“Daya pembeda soal, adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa yang bodoh (berkempampuan rendah)” (Arikunto, 

2015, hlm. 226).  

Untuk mengetahui daya pembeda suatu soal, dapat dilakukan 

dengan mencari indeks diskriminasi (D). Peneliti mencari nilai 

indeks diskriminasi dengan menggunakan aplikasi anates.  

Klasifikasi daya pembeda soal berdasarkan nilai P dapat dilihat 

pada tabel berikut (Arikunto, 2015, hlm. 232) : 

Tabel 3.5  

Klasifikasi Daya Pembeda 

Nilai D Kriteria 

Negatif Soal dibuang 
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Nilai D Kriteria 

0,00 – 0,20 Jelek (poor) 

0,21 – 0,40 Cukup (satisfactory) 

0,41 – 0,70 Baik (good) 

0,71 – 1,00 Baik sekali (excellent) 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah atau tahapan yang 

akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian. Termasuk di dalamnya 

langkah mengembangkan software multimedia berbasis game yang akan 

digunakan. Pengembangan suatu software tergantung kepada tujuan, 

keperluan dan berbagai faktor lain (Munir, 2012, hlm. 100). Berdasarkan 

pernyataan tersebut dan melihat tujuan penelitian, maka dalam 

penelitian ini butuh model pengembangan software yang digunakan 

untuk keperluan pengajaran.  Menurut Munir (2012, hlm. 101) 

“Pengembangan software multimedia dalam pendidikan meliputi lima 

fase yaitu: analisis, desain, pengembangan, implementasi dan penilaian”. 

Mengacu pada hal tersebut, maka gambaran dari prosedur penelitian 

yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.2 Prosedur Penelitian 

Berikut ini adalah penjabaran setiap tahapan dalam penelitian 

berdasarkan gambar 3.2 : 

3.4.1 Tahap Analisis 
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Tahap analisis merupakan tahap awal penelitian yang bertujuan 

untuk mengumpulkan informasi terkait permasalahan dan kondisi 

lapangan yang akan diteliti. Informasi yang didapat kemudian dianalisis 

untuk kemudian diperoleh data-data yang dibutuhkan untuk tahap 

desain. Tahap pemngumpulan informasi terbagi menjadi dua bagian, 

yaitu : 

a. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mencari segala informasi dari 

sumber tertulis baik cetak maupun digital seperti buku, jurnal 

penelitian atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan dengan observasi ke lapangan untuk 

mencari informasi yang berkaitan dengan penelitian  yaitu dengan 

cara memberikan angket untuk diisi siswa. 

c. Analisis Kebutuhan 

Analisis informasi yang didapat sebelumnya untuk mengetahui 

apa saja yang diperlukan untuk mengembangkan sebuah 

multimedia pembelajaran. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan 

adalah perangkat lunak dan perangkat keras apa saja yang 

diperlukan dan untuk siapa multimedia pembelajaran ditujukan.  

3.4.2 Tahap Desain 
Tahap desain merupakan tahap perancangan multimedia 

pembelajaran dan penyusunan materi yang akan dijadikan sebagai 

konten multimedia. Tahap ini dilakukan dengan menggunakan data-data 

yang didapat dari studi literatur dan studi lapangan.  Kegiatan yang akan 

dilakukan dalam tahap ini, yaitu: 

a. Merancang flowchart dan storyboard berdasarkan data yang didapat 

dari tahap analisis serta menyesuaikan materi yang akan 

disampaikan sebagai konten multimedia berbasis game yang akan 

dibuat. 

b. Validasi desain yang dibuat kepada ahli media dan ahli materi. 

c. Menerapkan saran dari ahli media dan ahli materi serta 

memperbaiki kekurangan desain sebelumnya. 

3.4.3 Tahap Pengembangan 
Pada tahap ini, multimedia berbasis game dibuat berdasarkan 

desain yang sudah divalidasi oleh ahli. Desain berupa storyboard dan 

flowchart direalisasikan menjadi produk multimedia berbasis game. 
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Selanjutnya, multimedia divalidasi oleh ahli media dan ahli materi.  

Koreksi dari para ahli digunakan untuk memperbaiki produk multimedia 

yang dibuat. Tahap pengembangan berakhir ketika multimedia dinilai 

layak oleh para ahli untuk digunakan dalam tahap implementasi. 

Berdasarkan materi dan multimedia pembelajaran tersebut, kemudan 

disusun intstrumen penelitian berupa soal pretest, posttest serta RPP 

untuk digunakan di tahap selanjutnya. 

 

3.4.4 Tahap Implementasi 
Tahap implementasi merupakan tahap dimana multimedia yang 

telah dinilai layak, akan diterapkan pada pembelajaran. Multimedia akan 

diujicobakan kepada siswa SMK yang telah mempelajari mata pelajaran 

sistem komputer. Siswa akan dibagi ke dalam kelompok atas, tengah, 

dan bawah berdasarkan nilainya yang terdahulu untuk kemudian 

diberikan pretest terlebih dahulu sebelum diberi treatment berupa 

pembelajaran menggunakan multimedia berbasis game dengan model 

inquiry. Setelah treatment selesai dilakukan, kemudian siswa diberikan 

posttest. Selama kegiatan tersebut, instrumen lembar observasi diisi oleh 

seorang observer. Lembar observasi diisi sesuai dengan proses 

pembelajaran yang terjadi di kelas. Pada tahap akhir siswa memberikan 

tanggapan terhadap multimedia yang digunakan dengan mengisi angket 

yang disediakan.  

3.4.5 Tahap Penilaian 
Pada tahap ini, data-data yang didapat dari tahap sebelumnya 

diolah dan dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan mengenai 

kelayakan, kelebihan, serta kekurangan  dari multimedia yang dibuat. 

Selanjutnya dibuat laporan berdasarkan kesimpulan yang didapat.   

3.5 Analisis Data 

Data-data yang diperoleh selama proses penelitian, perlu diolah 

dan dianalisis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

3.5.1 Analisis Data Studi Lapangan 

Analisis data lapangan  dilakukan dengan merumuskan data-

data yang didapat dari instrumen studi lapangan berupa angket. Hasil 

analisis tersebut disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau deskripsi. 

3.5.2 Analisis Data Validasi Ahli dan Respon Siswa 

Instrumen validasi ahli dan instrumen respon siswa 

menggunakan rating scale sebagai skala pengukurannya. Sugiyono 

(2017, hlm. 143) menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam 
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menganalisis data yang didapat dari instrumen yang menggunakan 

rating scale adalah sebagai berikut : 

a.  Menghitung jumlah skor kriterium (jumlah skor bila setiap butir 

mendapat skor tertinggi). Rumus untuk mencari skor kriterium 

adalah sebagai berikut : 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑇𝑖𝑎𝑝 𝐵𝑢𝑡𝑖𝑟 × 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑢𝑡𝑖𝑟 ×
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 ... (Rumus 3. 1) 

b. Menghitung jumlah skor hasil pengumpulan data. Skor ini didapat 

dengan menjumlahkan total skor yang didapat dari setiap 

responden. 

c. Menghitung presentase skor dari kriteria yang ditetapkan. 

Presentasenya dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑡𝑎

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚
× 100% ..... (Rumus 

3. 2) 

 Presentase yang didapat tersebut secara kontinum dapat dibuat 

kategori sebagai berikut : 

 
Gambar 3.3 Interval Kategori Hasil Validasi Ahli dan Respon Siswa 

Sumber: A Framework for Evaluating the Quality of Multimedia Learning Resources 

(Leacock & Nesbit: 2017) 

3.5.3 Analisis Data Tes Hasil Belajar Siswa 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

didapat dari penelitian terdistribusi normal atau tidak. Apabila 

hasilnya terdistribusi normal maka dilanjutkan ke pengujian 

selanjutnya. Apabila hasilnya tidak terdistribusi normal maka 

dilakukan uji non parametrik. Jenis pengujian yang dipilih adalah 

uji Shapiro-Wilk dengan taraf signifikan α = 0,05. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 24.  

b. Uji Homogenitas 

Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kelas 

eksperimen (kelas atas, kelas tengah, kelas bawah) memiliki varian 

yang sama (homogen) atau tidak (heterogen). Pengujian yang 
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dilakukan adalah lavene test dengan taraf signifikan ∝ = 0,05. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 24. 

c. Analisis Indeks Gain 

Setelah data lulus uji prasyarat normalitas dan homogenitas, 

data nilai pretest dan posttest  yang di didapat diolah untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Data tersebut dianalisis 

menggunakan rumus untuk mencari indeks gain sebagai berikut 

(Hake, 1999) : 

< 𝑔 >=
𝑇2−𝑇1

𝑇3−𝑇1
 ...(Rumus 3. 3) 

 Keterangan : 

 < 𝑔 > : Indeks gain 

 T1 : Skor Pretest 

 T2 : Skor Posttest 

 T3 : Skor Maksimum 

 Interpretasi nilai indeks gain dapat dilihat pada tabel 3.6 

 

Tabel 3.6  

Interpretasi Indeks Gain 

Indeks Gain Kategori 

<𝑔> ≥ 7 Tinggi 

0,7 > <𝑔> ≥ 0,3 Sedang 

<𝑔> < 0,3 Rendah 
Sumber : Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Arikunto, 2015) 

  


