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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini membahas mengenai metode dan prosedur yang digunakan pada saat 

penelitian, sub bab pada metode penelitian ini disesuaikan dengan sistematika 

penelitian kuantitatif serta desain yang dipilih adalah pre-experimental designs 

(nondesign) dengan metode one-group pretest-postest design. Peneliti akan 

meneliti hasil belajar pada Mata Pelajaran Dasar-Dasar Konstruksi dan Teknik 

Pengukuran Tanah dengan menggunakan media pembelajaran interaktf He-BAT 

serta tingkat literasi teknologi pada bidang digital.  

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang dipilih adalah pre-experimental designs (nondesign). 

Bentuk pre-experimental designs (nondesigns) yang dipilih yaitu metode one-

group pretest-posttest design, dalam metode ini terdapat satu kelompok penelitian 

kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal kelompok penelitian, 

selanjutnya diberikan perlakuan dan diberikan posttest. Desain ini dapat  

digambarkan sebagai berikut: 

Pre-Test Kegiatan Post-test 

O1 X O2 

Keterangan:  

O1 = nilai pretest (sebelum diberi perlakuan)  

O2 =  nilai posttest (sesudah diberi perlakuan) 

X = Variabel perlakuan penggunaan media pembelajaran Interaktif 

Berdasarkan rancangan penelitian tersebut, ditetapkan  satu kelompok  

penelitian yakni kelas X DPIB 2. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan 

prestasi belajar, hal tersebut bisa dilihat dari nilai pretest dan posttest.   

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dibagi menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas (independen) adalah variabel perlakuan atau sengaja 
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dimanipulasi untuk diketahui intensitasnya atau pengaruhnya terhadap variabel 

terikat.Variabel Bebas pada penelitian ini adalah Hasil Belajar (Y1) dan Literasi 

Teknologi (Y2) Siswa Kelas X SMK Negeri 2 Garut (Desain Pemodelan dan 

Informasi Bangunan) 

Variabel terikat (dependen), adalah variabel yang timbul akibat variabel bebas, 

atau respon dari variabel bebas. Variabel terikat menjadi tolak ukur atau indicator 

keberhasilan dari variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah: 

Media Pembelajaran Interaktif He-BAT (Hello electronic- Book, Assignment and 

Task) (X) 

 

3.3 Tempat dan Waktu 

Tempat penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Garut (Tahun Ajaran 2016/2017) Jalan Suherman No.90 Telp./Fax. (026)233141 

Tarogong Kaler  Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2018. Untuk 

pelaksanaan pretest & posttest serta observasi tingkat literasi teknologi siswa 

dilaksanakan pada hari senin tanggal 23 April 2018. Adapun rincian waktunya 

akan dijelaskan dalam tabel (tabel terdapat pada lampiran) 

 

3.4 Populasi dan Sample 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa Kelas X  Semester 2 Program 

Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Garut, Jawa Barat Tahun Ajaran 2017/2018 yang mengikuti 

mata pelajaran Dasar-dasar Konstruksi Bangunan dan Pengukuran Tanah  

Tabel 3. 1 Jumlah Siswa kelas X DPIB 

Kelas Jumlah Siswa 

X DPIB 1 32 

X DPIB 2 32 

X DPIB 3 33 

Total 97 

Sumber: Dokumen SMK Negeri 2 Garut, 2018 
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Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono,2015). Peneliti memilih orang sebagai sampel 

dengan memilih kelompok orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki 

kompetensi dengan topik penelitian yang sedang dilaksanakan. Sampel yang 

diambil adalah siswa kelas X DPIB 2 sebanyak 32 siswa. 

 

3.5 Definisi operasional variabel 

Berdasarkan judul yang ditelti yaitu “Penerapan Media Pembelajaran 

Interaktif He-BAT   (Hello electronic- Book, Assignment and Task)  untuk 

meningkatkan Hasil Belajar dan Literasi Teknologi Siswa Kelas X Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Garut”. Istilah yang akan dijelaskan oleh peneliti, 

diantaranya sebagai berikut: 

3.5.1 Media Pembelajaran Interaktif He-BAT 

Media Pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa media (teks, 

gambar, animasi, suara atau video) yang dikemas dalam satu kesatuan dan 

bertujuan untuk menyampaikan pesan, sedangkan interaktif mengandung arti 

adanya komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah dari media pembelajaran 

interaktif (berbasis komputer) adalah interaksi antara manusia (sebagai user) dan 

komputer (software, aplikasi atau produk). Perangkat lunak yang dipergunakan 

yaitu Media Pembelajaran Interaktif He-BAT (Hello electronic- Book, Assignment 

and Task). Media pembelajaran interaktif He-BAT merupakan media 

pembelajaran yang didalamnya menyajikan materi, modul, tugas-tugas yang harus 

dikerjakan siswa dan latihan soal yang dibuat lebih interaktif dengan 

menggunakan Software Construct 2 dan beberapa aplikasi pendukung seperti 

Microsoft Word untuk teks, Corel DRAW X7 untuk mengolah gambar. 

Berikut adalah bagian media pembelajaran interaktif He-BAT dimulai dari 

bagian pembukaan, isi serta penutupan diantaranya sebagai berikut: 
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a. Bagian Pembukaan 

1) Opening (Halaman Pembukaan) 

Halaman pembukaan media pembelajaran interaktif ini merupakan awal 

permulaan yang dirancang sebagai identitas agar mudah dikenali. 

Komponen yang ada pada rancangan opening ini yaitu terdiri dari : 

a) Identitas singkat dan Logo  intansi yang terdiri dari instansi 

Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK UPI, Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawabarat dan SMK Negeri 2 Garut; 

b) Judul/ nama media pembelajaran Interaktif He-BAT 

c) Tahun pembuatan Media 

d) Identitas Penyusun Media Pembelajaran Interaktif. 

Gambar 3. 1 Opening Media Pembelajaran Interaktif He-BAT 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

 

Ketika berada pada halaman ini, siswa dapat menekan tombol play 

untuk melanjutkan ke halaman berikutnya.  

2) Petunjuk Penggunaan 

Halaman petunjuk Penggunaan ini berisi mengenai tatacara 

menggunakan media pembelajaran interaktif dan dilengkapi dengan 

gambar-gambar menu yang tersedia. Berikut adalah bagian pada 

petunjuk penggunaan: 

a) Jenis-jenis button/ tombol beserta gambar dan penjelasannya 
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b) Peringatan untuk tidak menggunakan smartphone/ ponsel genggam 

seama KBM berlangsung yang berfungsi agar proses pembelajaran 

tidak terganggu dan dapat berjalan dengan kondusif 

c) Setelah memahami petunjuk penggunaan pada halaman ini, siswa 

dapat melanjutkan kehalaman berikutnya dengan menekan tombol 

‘selanjutnya’ 

3) Halaman Doá Sebelum Belajar 

Tampilan menu pada halaman ini berisi doá sebelum belajar beserta 

terjemahannya.  

4) Halaman Surat Pendek 

Tampilan menu pada halaman ini berisi halaman Surat Pendek (Al-

Fatihah) beserta terjemahannya. Setelah memahami petunjuk 

penggunaan pada halaman ini, siswa dapat melanjutkan kehalaman 

berikutnya dengan menekan tombol ‘selanjutnya’ atau memilih untuk 

kembali ke halaman sebelumnya dengan menekan tombol ‘kembali’. 

5) Halaman Daftar Isi 

Tampilan menu pada halaman ini berisi mengenai tombol dan 

gambaran daftar isi. Pengguna diharapkan dapat menekan tombol 

sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Berikut adalah bagian dari 

halaman daftar isi diantaranya:  

a) Hello (tentang) yang berisi sub menu Kompetensi Inti, Kompetensi 

Dasar, Tujuan Pembelajaran, tentang H-eBAT 

b) Electronic Book atau materi pembelajaran (materi, gambar dan 

video yang mendukung isi materi) 

c) Assignment (latihan yang harus dikerjakan),  

d) Task (Tugas/ tes pada ranah kognitif untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan siswa. Tes ini berjumlah 20 soal Pilihan ganda). 
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b. Bagian Isi 

1) Sub Menu Hello 

Bagian Sub Menu Hello (tentang) berisi mengenai Kompetensi Inti, 

Kompetensi Dasar, Tujuan Pembelajaran, dan tentang He-BAT. Berikut 

adalah gambar tampilan pada sub menu Hello : 

a) Tentang He-BAT dan tentang pengembang He-BAT; 

b) Kompetensi Inti; 

c) Kompetensi Dasar; dan 

d) Tujuan Pembelajaran; 

2) Sub Menu Electronic Book 

Bagian Sub Menu Electronic Book berisi mengenai materi yang sesuai 

dengan Kompetensi Dasar 3.10 yaitu menerapkan prosedur pekerjaan 

Konstruksi Batu dengan materi: 

a) Pelaksanaan pemasangan pondasi; 

b) Pelaksanaan pekerjaan dinding; 

c) Pelaksanaan pekerjaan finishing dengan batu alam; 

d) Pelaksanaan pekerjaan penutup lantai dan dinding; dan 

e) Pemeriksaan bahan di lapangan. 

Pengguna siswa dapat melanjutkan kehalaman berikutnya dengan 

menekan tombol ‘selanjutnya’ atau memilih untuk kembali ke halaman 

sebelumnya dengan menekan tombol ‘kembali’ 

3) Sub Menu Assignment 

Bagian Sub Menu Assignment berisi mengenai soal-soal latihan yang 

harus dikerjakan. 

4) Sub Menu Task 

Bagian Sub Menu Task berisi mengenai soal-soal test atau disebut 

dengan soal evaluasi pertemuan pada Kompetensi dasar 3.10 

Menerapkan prosedur pekerjaan Konstruksi Batu yang harus dikerjakan 

dengan jumlah 20 soal dalam bentuk pilihan ganda. Pengguna hanya 

bisa menggunakan tombol „selanjutnya‟ 
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c. Bagian Penutup 

1) Kunci Jawaban Evaluasi 

Pada bagian ini, setelah pengguna menjawab pertanyaan tes evaluasi 

maka terdapat pembahasan secara singkat sebagai bahan untuk evaluasi 

pembelajaran. 

2) Motivasi 

Pada bagian ini, terdapat kata motivasi untuk siswa diantaranya visi 

misi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 2 Garut 

serta kata penyemangat untuk belajar. 

 

3.5.2 Mata Pelajaran Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan 

Mata pelajaran yang diteliti yaitu Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan dan 

Teknik Pengukuran Tanah yang merupakan Muatan Kejuruan Dasar Keahlian B2. 

Mata pelajaran ini merupakan salah satu mata pelajaran produktif di Kompetensi 

Keahlian DPIB yang diajarkan kepada siswa kelas X dan XI, tentunya dengan 

materi yang berbeda pada setiap tingkatannya. Tujuan dari mata pelajaran ini 

secara umum adalah agar siswa dapat mengerti dan memahami dengan baik 

mengenai dasar konstruksi bangunan dan dapat mengoperasikan alat untuk 

pengukuran tanah.  Kompetensi Keahlian/ Mata Pelajaran yang dijadikan 

penelitian yaitu Muatan Kejuruan Dasar Keahlian (B2) Dasar-Dasar Konstruksi 

Bangunan dan Teknik Pengukuran Tanah Kompetensi Dasar 3.10 (Menerapkan 

Prosedur Pekerjaan Konstruksi Batu) dan KD 4.10 (Melaksanakan pekerjaan 

Konstruksi Batu).   

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2013). Secara fungsional 

instrumen penelitian merupakan alat untuk memperoleh data yang diperlukan oleh 

peneliti guna mendapatkan hasil penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data pada 

penelitian ini yaitu dengan dilakukannya tes dan observasi. Observasi tersebut 
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dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan media 

pembelajaran interaktif He-BAT dalam pembelajaran. Tes yang dilakukan adalah 

tes hasil belajar berupa pretest dan posttest. Tes tersebut dilakukan untuk 

mengetahui perbandingan hasil pembelajaran sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan. 

3.6.1 Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang komplek, Suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi yang digunakan 

merupakan observasi berperan serta (Participant Observation). Dalam observasi 

ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 

yang digunaka sebagai sumber data penelitia. Observasi ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana keadaan pembelajaran dikelas (Sugiyono, 2012). Berikut 

adalah cara penilaian lembar observasi: 

Gambar 3. 2 Penilaian Observasi 

 

            
              

                 
       

Sumber: Kunandar, 2007 

 

Setelah menghitung penilaian lembar observasi, perlu diketahui kategori 

penilaian yang telah dilaksanakan. Berikut adalah tabel dari kategori penilaian 

lembar observasi:  

Tabel 3. 2 Kategori Penilaian Observasi 
Nilai Tingkat Hubungan 

>80% Sangat Baik 

60%-79,9% Baik 

40%-59,9% Cukup 

20%-39,9% Kurang 

0%-19,9% Sangat Kurang 

Sumber: Kunandar, 2007 

Observasi yang telah diamati kemudian dituangkan kedalam lembar 

pedoman observasi yang penulis buat dengan kisi – kisi sebagai berikut: 

Tabel 3. 3 Kisi-Kisi Observasi Penggunaan Multimedia Interaktif 

Variabel 
Aspek Yang di 

Teliti 
Indikator No. Item 
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Variabel 
Aspek Yang di 

Teliti 
Indikator No. Item 

Media 

Pembelajaran 

Interaktif  (X) 

Perencanaan Media 

Pembelajaran 

Ketepatan dengan Tujuan 

Pembelajaran 
1,2,3,4 dan 5 

Dukungan Terhadap Isi 

Materi 

6,7,8,9,10,11,12,13,14 

dan 15 

Kebahasaan 16,17 dan 18 

Implementasi 

Media 

Pembelajaran 

Keterampilan Siswa 

Menggunakan Media 

Pembelajaran 

19,21 dan 22 

Suasana Pembelajaran 23,24,25,26 dan 27 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2018 

 

Tabel 3. 4 Kisi-Kisi Observasi Literasi Teknologi 

Variabel Aspek yang diteliti No. Item 

Literasi 

Teknologi (Y2) 

Aspek Keselamatan Kerja 1,2,3,4 

Aspek Standar Dasar Penggunaan 

Komputer 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 dan 

16 

Aspek Standar Dasar Sistem Operasi 

Windows 

17,18,19,20,21,22,23,24,25 dan 

26 

Aspek Pengoperasikan Media 

Pembelajaran  
27,28,29,30,31,32,33, dan 34 

Aspek Pemahaman Cara Kerja Alat 35,36,37 dan 38 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018 

3.6.2 Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar digunakan untuk mengukur capaian hasil belajar siswa. Tes 

adalah suatu cara pengukuran pengetahuan, keterampilan, perasaan, kecerdasan 

atau sikap individu maupun kelompok (Widoyoko, 2012). 

Instrumen tes dilakukan untuk mengukur sejauh mana peseta didik 

memahami pelajaran yang telah dilakukan. Tes yang diberikan ini hanya untuk 

mengetahui hasil belajar dalam ranah kognitif (pengetahuan) siswa, tes ini 

dilakukan dalam dua tahap yaitu: 

a. Pretest atau tes awal: untuk mengetahui kemampuan dan mengkur 

pengetahuan awal siswa. 

b. Posttest atau tes akhir dilakukan untuk mengetahui perolehan hasil belajar 

ada tidaknya perubahan setelah mendapatkan perlakuan dalam pembelajaran. 

Tes dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk pertanyaan objektif dalam 

bentuk soal pilihan ganda. Sebelum tes ini diberikan kepada sampel penelitian, 

soal tersebut terlebih dahulu di uji cobakan, hal itu dilakukan untuk mengetahui 
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kelayakan dan kualitas soal tersebut. Uji coba itu sendiri dilakukan pada 

kelompok yang tidak dijadikan sampel atau di luar sampel penelitian. 

Dalam penelitian ini, instrumen tes digunakan karena dapat mengukur hasil 

belajar siswa pada ranah kognitif. Penelitian ini menggunakan soal pilihan ganda 

(PG). Cara mengolah skor tes pilihan ganda dengan menggunakan sistem tanpa 

denda. Jadi yang dihitung hanya jawaban yang benar saja. Berikut dibawah ini 

sistem penilaian tes: 

Tabel 3. 5  Sistem Penilaian Tes 

Alternatif Jawaban Pilihan Ganda (PG) 

Jawaban Benar 1 

Jawaban Salah 0 

Sumber: Widoyoko, 2012 

Sebelum instrumen tes digunakan, perlu dilakukan pengujian soal agar data 

yang diperoleh baik dan dapat membuktikan hipotesis. Instrumen yang baik harus 

memenuhi data persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 

Setelah menentukan jenis instrumen yang akan digunakan, langkah 

selanjutnya adalah menyusun instrumen yang disusun berdasarkan Kompetensi 

Dasar pada Mata Pelajaran. Menyusun instrumen dapat dilakukan dengan cara 

menjabarkan variabel-variabel penelitian berdasarkan kajian teori dan 

menghasilkan butir-butir pertanyaan. Untuk memudahkan penyusunan instrumen 

tersebut, maka perlu disusun kisi-kisi instrumen sebagai pedoman dalam 

penyusunan instrumen.  

Berikut adalah tabel kisi-kisi instrumen penilaian hasil belajar pada ranah 

kognitif yang telah diuji dengan jumlah 20 butir soal: 

 

Tabel 3. 6  Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Hasil Belajar 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator Soal 

Nomor Soal 

 Mendeskripsikan/ 

menjelaskan 

Prosedur Pekerjaan 

Konstruksi Batu 

(C1) 

a) Pelaksanaan pemasangan pondasi (C1) 

b) Pelaksanaan pekerjaan  dinding (C1) 

a) 1 dan 4 

b) 7,8 dan 9 

Menerapkan Menjabarkan/ a) Pelaksanaan pemasangan pondasi (C2) a) 2 dan 3 



 
43 

 

Devi Nuragisni Surya, 2018 
PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF HE-BAT 
(HELLO ELECTRONIC-BOOK, ASSIGNMENT AND TASK) 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DAN LITERASI TEKNOLOGI SISWA KELAS X SEKOLAH 
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GARUT   
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator Soal 

Nomor Soal 

prosedur 

pekerjaan 

konstruksi 

batu 

mencontohkan 

Prosedur Pekerjaan 

Konstruksi Batu 

(C2) 

b) Pelaksanaan pekerjaan dinding (C2) 

c) Pelaksanaan pekerjaan penutup lantai 

dan dinding (C2) 

d) Pemeriksaan bahan di lapangan (C2) 

b) 10 dan 11 

c) 14,15 dan 16 

d) 18 dan 19 

 Mengurutkan 

Prosedur Pekerjaan 

Konstruksi Batu 

(C3) 

a) Pelaksanaan pemasangan pondasi (C3) 

b) Pelaksanaan pekerjaan dinding (C3) 

c) Pelaksanaan pekerjaan penutup lantai 

dan dinding (C3) 

d) Pemeriksaan bahan di lapangan (C3) 

a) 5 dan 6 

b) 12 dan 13 

c) 17 

d) 20 

  Jumlah 20 Soal 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018 

 

3.7 Teknik Pengembangan Instrumen  

Pengembangan instrumen dilakukan sebelum instrumen penelitian digunakan 

agar peneliti mendapatkan hasil penelitian yang sesuai. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan instrumen yang dibuat oleh peneliti sendiri yaitu 

menggunakan lembar observasi dan tes. Instrumen harus melewati tahap 

pengujian terlebih dahulu. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah 

instrumen yang dibuat peneliti sudah sesuai dan layak untuk digunakan atau tidak 

layak digunakan. Berikut ini proses uji untuk pengembangan instrumen 

diantaranya sebagai berikut:  

3.7.1 Uji Validitas Instrumen 

Ketepatan  instrumen dalam mengukur apa yang akan diukur perlu diketahui 

agar peneliti mendapatkan data yang akurat dengan melakukan uji validitas 

instrumen. Intrumen yang digunakan adalah tes pilihan ganda untuk mengukur 

kemampuan kognitif siswa. Instrumen tersebut telah diujikan kepada siswa di 

kelas X DPIB 1 SMK Negeri 2  Garut pada hari Rabu tanggal 18 April 2018. 

Setelah instrumen diujikan kemudian dilaksanakan uji validitas. Validitas adalah 

suatu ukuran kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan (Sundayana, 

2014). Uji validitas yang diakukan pada penelitian ini menggunakan  uji validitas 

konstruk dan uji validitas empiris. Berikut penjelasannya: 
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a) Uji Validitas Konstruk 

Uji validitas konstruk dilakukan dengan melakukan bimbingan mengenai 

isi konten dari setiap butir soal sesuai dengan variabel yang akan diteliti 

kepada para ahli di bidangnya sebagai Expert Judgement. Peneliti melakukan 

Expert Judgment instrumen penelitian kepada 2 ahli yaitu ahli media dan ahli 

Materi (guru Mata Pelajaran).  

Validasi Expert Judgment instrumen penelitian Materi kepada dua orang 

guru mata Pelajaran Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan dan teknik 

Pengukuran Tanah yang ada di lokasi penelitian yaitu Bapak Dr. Kismono 

dan Ibu Ika Herawati S.Pd. 

Berikut ini adalah tabel kisi-kisi Uji Validitas Konstruk Materi yang 

dilaksanakan oleh Ahli Materi pada hari Senin tanggal 09 April 2018. 

Berdasarkan Expert Judgment tersebut dapat dikatakan bahwa instrumen 

valid dan dapat di ujicobakan. 

Tabel 3. 7 Kisi-Kisi Uji Validitas Konstruk Materi 

No 
Aspek yang 

dinilai 
Indikator 

No. 

Istrumen 
Jml 

1 Aspek Materi a. Kesesuaian materi dengan Kompetensi 

Inti (KI) dan Kompetensi Dasar;  

1 

6 

b. Kesesuaian materi dan tujuan 

pembelajaran 

2 

c. Kejelasan indikator pembelajaran 3 

d. Kebenaran Konsep dan materi yang 

terbaru 

4 

    Tampilan Materi pada media mudah 

untuk dipahami (keterbacaan tulisan, 

tataletak/ penyajian setiap halaman) 

5 dan 6 

2 Aspek 

Pembelajaran 

a. Kesesuaian materi dengan rencana 

pembelajaran pada RPP (penyajian 

materi bersifat sistematis) 

7,8 dan 

9 

11 

c. kesesuaian gambar, animasi/ video 

yang diberikan untuk memperjelas 

materi (keselarasan ilustrasi visual 

dengan deskriftif) 

10 

d. Pemberian latihan 11 

e. Mempermudah dalam melakukan 

evaluasi pembelajaran 

12 

f. Konsistensi evaluasi pembelajaran 

dengan tujuan pembelajaran dan 

indikator pada RPP 

13 
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No 
Aspek yang 

dinilai 
Indikator 

No. 

Istrumen 
Jml 

g. Mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi kepada siswa 

14 

h. Membantu guru dalam membuat 

pembelajaran yang lebih kreatif 

15 

  Kemampuan membangkitkan rasa 

ingin tahun siswa 

16 

i. Pemberian motivasi belajar 17 

3 Aspek 

Kebahasaan 

a. Menggunakan bahasa yang mudah 

untuk dipahami siswa 

18 

3 
b. Ketepatan penggunaan istilah asing 19 

c. Ketepatan tata bahasa dan ejaan 20 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2018 

Setelah dilaksanakannya uji materi, maka peneliti melaksanakan uji 

media yang telah dikembangkan. Validasi Expert Judgment instrumen 

penelitian media dilaksanakan kepada Bapak Dede Rahmat S.T., M.Pd. 

 Berikut ini adalah tabel kisi-kisi Uji Validitas Konstruk Media yang 

dilaksanakan oleh Ahli Media pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 

Berdasarkan hasil Expert Judgment ahli media, dapat dikatakan bahwa 

instrumen valid dan dapat di ujicobakan (lembar hasil rekapitulasi Expert 

Judgment terdapat pada lampiran) 

Tabel 3. 8 Kisi-Kisi Uji Validitas Konstruk Media 

No Aspek Indikator Deskripsi 
No. 

Instrumen 
Jml 

Media 

1 Usability Konsisten posisi, bentuk navigasi dan 

tombol konsisten serta 

memiliki warna dan fungsi 

yang sama disetiap halaman 

1,2,3 dan 4 

4 

2 

 

 

 

 

Elemen 

Media 

Visual 

 

 

 

Teks Komposisi    teks    

(ukuran,warna dan  jenis)  

jelas  sehingga  mudah dibaca. 

5,6 dan 7 

6 

 

 

 

 

Keterpaduan antara warna teks  

dan background 

8 

Ilustrasi 

(gambar,vid

eo,animasi) 

Kualitas ilustrasi (gambar, 

video, animasi) baik dalam 

segi peletakan, ukuran dan 

warna 

9 dan 10 

3 Elemen 

Media 

Audio 

Sound effect Efek audio dalam multimedia 

interaktif dapat menarik 

perhatian dan tidak 

mengganggu konsentrasi 

11 

2 
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No Aspek Indikator Deskripsi 
No. 

Instrumen 
Jml 

pengguna. 

Backsound efek audio yang muncul pada 

multimedia interaktif selama 

dioprasikan tidak mengganggu 

konsenterasi pengguna dan 

tidak menutupi suara narasi 

12 

Pedagogik 

4 Pembelajar

an 

keselarasan 

ilustrasi 

visual dan 

deskriptif 

ilustrasi visual (gambar, 

animasi, video) disertai 

dengan penjelasan sehingga 

informasi yang disampaikan 

dapat dipahami pengguna 

13 

4 

penekanan 

pembelajaran 

informasi penting dalam 

multimedia interaktiof 

ditampilkan dalam bentuk 

yang berbeda dari informasi 

yang lainnya 

14 

Evaluasi evaluasi pada multimedia 

interaktif sesuai dengan 

indikator dan tujuan 

pembelajaran yang terdapat 

pada RPP  

15 

Interaktivitas multimedia interaktif 

memberikan umpan balik pada 

setiap perlakuan yang 

diberikan oleh pengguna, 

sehingga dalam proses 

pembelajaran terdapat 

hubungan timbal baik antara 

pengguna dengan multimedia 

interraktif 

16 

5 Standar Isi Akurasi 

(Kebenaran 

Informasi)/ 

kesesuaian 

dengan 

sumber 

informasi dalam multimedia 

interaktif benar dan tidak 

menimbulkan penafsiran yang 

salah serta penjelasan 

langsung pada inti materi 

17 

7 
Bahasa kesesuaian dengan kaidah 

Bahasa Indonesia ( ketepatan 

tatabahasa, ejaan dan 

kebakuan istilah) 

18 

Keefektifan kalimat (ketepatan 

struktur kaliat dan keefektifan 

19 
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No Aspek Indikator Deskripsi 
No. 

Instrumen 
Jml 

kalimat) 

kesesuaian 

dengan 

kurikulum 

yang berlaku 

informasi yang terdapat pada 

multimedia interaktif sesuai 

dengan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang 

berlaku 

20 

Tujuan 

Pembelajaran 

dalam multimedia interaktif 

memuat tujuan pembelajaran 

yang harus dicapai oleh siswa 

21 

kebenaran 

gambar 

gambar pada multimedia 

interaktif representatif dilihat 

dari bentuk, warna, ukuran 

dan keadaan yang sebenarnya 

22 

kebenaran 

animasi/ 

video 

alur dalam animasi/ video 

pada multimedia interaktif 

benar dan berkaitan dengan 

informasi yang disajikan 

23 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018 

b) Uji Validitas Empiris 

Uji validitas empiris dilakukan dengan menggunakan perhitungan 

Person/Product Momen yang mengkorelasikan setiap skor kemudian diuji 

tingkat signifikasinya. Uji coba ini dilaksanakan pada kelas X DPIB 1 dengan 

jumlah siswa sebanyak 30 orang. Berikut ini langkah – langkah  untuk 

mencari validitas setiap butir soalnya adalah: 

1) Menghitung Harga Kolerasi setiap butir alat ukur dengan rumus 

Pearson/Product Momen, yaitu: 

 

 

Keterangan: 

rxy = Koefisien Korelasi 

y = Jumlah skor total setiap soal 

x = Skor item butir soal 

n = Jumlah Responden 

(Sundayana, 2014) 

2) Melakukan perhitunan dengan uji t dengan rumus: 

𝑟𝑥𝑦  
𝑛Σ𝑥𝑦 −  Σ𝑥Σ𝑦

 *𝑛Σ𝑥2 − (Σ𝑥)2+*𝑛. Σ𝑦2 − (Σ𝑦)2+
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Keterangan: 

r = Koefisian korelasi hasil r hitung 

n = Jumlah responden 

(Sundayana, 2014) 

3) Mencari ttabel dengan ttabel = t  (dk = n-2) 

4) Membuat kesimpulan, dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

Jika thitung > ttabel berarti valid, atau 

Jika thitung < ttabel berarti tidak valid 

Adapun hasil analisis uji coba instrumen penelitan mengenai validasi butir 

soal adalah hasil uji validitas 30 butir soal diperoleh 25 butir soal dinyatakan 

valid sedangkan 5 soal tidak valid yaitu no soal 3,9,19,22 dan 27 kemudian  

soal no 5,11,13,25 dan 30 tidak dipakai, Oleh karena itu diambil 20 butir soal 

untuk digunakan sebagai instrumen soal Pre-test dan Post-test. 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas dilakukan untuk memperoleh tingkat konsistensi suatu 

instrumen penelitian yang digunakan sebagai pengumpul data.  Dalam menguji 

reliabilitas instrumen ini, peneliti menggunakan rumus Sprearman – Brown untuk 

tipe soal pilihan ganda. Prinsip penggunaan rumus Sprearman –Brown untuk 

adalah mengitung koefisien reliabilitas diantara kedua belahan sebagai koefisien 

reliabilitas bagian tengah yang dinotasikan dengan rumus: 

 

 

 

Keterangan: 

n = banyaknya data 

x1 = kelompok data belahan pertama 

x2 = kelompok data belahan kedua 

(Sundayana, 2014) 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  
 𝑛 − 2

  − 𝑟 2
 

𝑟11
22
 

(𝑛∑𝑥1𝑥2) − (Σ𝑥1)(Σ𝑥2)

 ,(𝑛Σ𝑥1
2) − (𝑛Σ 1)

2- ,(𝑛Σ𝑥2
2) − (𝑛Σ 12-
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untuk menghitung koefisien reliabilitas satu perangkat , maka Spearman - Brown 

mengemukakan rumus: 

 

(Sundayana, 2014) 

koefisien reliabilitas yang dihasilkan, selanjutnya diinterprestasikan dengan 

menggunakan Guilford, yaitu: 

Tabel 3. 9 Interprestasi Koefisien Reliabilitas 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber: Sundayana, 2014 

 

Hasil uji reliabilitas 20 butir soal diperoleh koefisien Korelasi sebesar 0.88 

dan  koefisien Reliabilitas ( 11) adalah sebesar 0.93 dengan kriteria reliabilitas 

“Sangat Tinggi” 

3.7.3 Uji Daya Pembeda Instrumen Tes 

Untuk membedakan sampel yang memiliki kemampuan baik dan kurang 

baik perlu dilakukan  uji daya pembeda soal. Daya pembeda soal adalah kempuan 

suatu soal untuk dapat membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan 

siswa berkemampuan rendah (Sundayana, 2014). Berikut adalah tahapan 

melakukan uji daya pembeda: 

a. Mengurutkan skor total mulai dari skor terbesar sampai dengan skor terkecil. 

b. Mendapatkan kelompok atas dan kelompok bawah. Jika jumlah siswa banyak 

(di atas 30) dapat ditetapkan 27-30%. 

c. Menghitung rata – rata skor untuk masing – masing kelompok (kelompok 

atas maupun kelompok bawah. 

d. Menghitung daya pembeda soal dengan rumus 

 

 

Koefisien Relibilitas (r) Interpretasi 

0,00 ≤ r < 0,20 Sangat Rendah 

0,20 ≤ r < 0,40 Rendah 

0,40 ≤ r < 0,60 Sedang/Cukup 

0,60 ≤ r < 0,80 Tinggi 

0,80 ≤ r < 1,00 Sangat Tinggi 

D  
𝐽𝐵𝐴 − 𝐽𝐵𝑏

𝐽𝑆𝐴
 

𝑟11  

2 . 𝑟11
22

 + 𝑟11
22
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Keterangan: 

JBA = Jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar 

JBb = Jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

JSA = Jumlah Siswa kelompok atas 

(Sundayana, 2014) 

e. Membandingkan daya pembeda dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3. 10 Indeks Daya Pembeda 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sundayana, 2014 

 

Berdasarkan hal diatas, berikut adalah tabel hasil uji daya pembeda 

instrumen test sebanyak 20 soal yang telah diuji validasi:  

Tabel 3. 11 Hasil Uji Daya Pembeda 

No Soal SA SB Daya Pembeda Keterangan 

1 10 0 1.00 Sangat Baik 

2 10 2 0.80 Sangat Baik 

4 10 3 0.70 Baik 

6 10 7 0.30 Cukup 

7 9 6 0.33 Cukup 

8 9 5 0.44 Baik 

10 10 0 1.00 Sangat Baik 

12 6 1 0.83 Sangat Baik 

14 10 7 0.30 Cukup 

15 10 6 0.40 Cukup 

16 8 4 0.50 Baik 

17 8 1 0.87 Sangat Baik 

18 9 6 0.33 Cukup 

20 10 3 0.70 Baik 

21 8 2 0.75 Sangat Baik 

23 6 1 0.83 Sangat Baik 

24 10 6 0.40 Cukup 

26 3 0 1.00 Sangat Baik 

Daya Pembeda Interpretasi 

DP  0,00 Sangat Rendah 

0,00 < DP  0,20 Rendah 

0,20 < DP  0,40 Sedang/Cukup 

0,40 < DP  0,70 Baik 

0,70 <DP  1,00 Sangat Baik 
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No Soal SA SB Daya Pembeda Keterangan 

28 9 7 0.22 Cukup 

29 9 5 0.44 Baik 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018 

Adapun hasil analisis uji daya pembeda instrumen  yaitu 8 soal dalam 

kategori Sangat baik yaitu pada soal 1,2,10,12,17,21,23 dan 26. Kemudian 5 soal 

dengan kategori “Baik” yaitu pada nomor soal 4,8,16,20 dan 29. Serta soal dalam 

kategori “Cukup” berjumlah 7 soal yaitu pada no soal 4,7,14,15,18,29, dan 28. 

3.7.4 Uji Tingkat Kesukaran Instrumen 

Uji tingkat kesukaran soal digunakan untuk menanalisis soal – soal dari 

segi tingkat kesukarannya. Kesukaran adalah keberadaan suatu butir soalapakah 

dipandang sukar, sedang atau mudah dalam pengerjaannya (Sundayana, 2014) 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaran soal adalah 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

JBA = Jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar 

JBb = Jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

JSA = Jumlah Siswa kelompok atas 

(Sundayana, 2014) 

Kategori kesukaran soal dapat ditunjukan oleh indeks kesukaran. Berikut 

ini klasifikasi tingkat kesukaran:  

Tabel 3. 12 Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Tingkat Kesukaran Kategori 

TK = 0,00 Terlalu Sukar 

0,00 < TK  0,20 Sukar 

0,20 < TK  0,40 Sedang/ Cukup 

0,40 < TK < 0,70 Mudah 

 TK = 1,00 Terlalu Mudah 

(Sumber: Sundayana, 2014) 

 

Berikut adalah tabel hasil perhitungan uji tingkat kesukaran soal instrumen 

dengan jumlah 20 butir soal yang telah tervalidasi. 

Tabel 3. 13 Hasil Uji tingkat Kesukaran 

𝑇𝐾  
𝐽𝐵𝐴 +  𝐽𝐵𝐵
2 . 𝐽𝑆𝐴
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No  SA SB 
Tingkat 

Kesukaran 
Keterangan 

1 10 0 0.50 Sedang 

2 10 2 0.60 Sedang 

4 10 3 0.70 Sedang 

6 10 7 0.90 Mudah 

7 9 6 0.80 Mudah 

8 9 5 0.80 Mudah 

10 10 0 0.50 Sedang 

12 6 1 0.60 Sedang 

14 10 7 0.90 Mudah 

15 10 6 0.80 Mudah 

16 8 4 0.80 Mudah 

17 8 1 0.60 Sedang 

18 9 6 0.80 Mudah 

20 10 3 0.70 Sedang 

21 8 2 0.60 Sedang 

23 6 1 0.60 Sedang 

24 10 6 0.80 Mudah 

26 3 0 0.50 Sedang 

28 9 7 0.90 Mudah 

29 9 5 0.80 Mudah 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018 

Berdasarkan tabel hasil uji tingkat kesukaran instrumen diatas, hasil 

analisis uji instrumen mengenai tingkat kesukaran no butir soal, yaitu terdapat 10 

soal dalam kategori sedang dan 10 soal pada kategori mudah. 

 

3.8 Prosedur Penelitian 

Peneliti merumuskan tahap penelitian yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah penerapan media pembelajaran interaktif He-

BAT berbasis software Construct 2 untuk meningkatkan hasil belajar dan menilai 

tingkat literasi teknologi siswa SMK Negeri 2 Garut. Adapun tahapan-tahapan 

yang harus ditempuh digambarkan pada diagram dibawah ini: 
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Gambar 3. 3 Tahapan Penelitian 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

3.8.1 Tahap Persiapan Penelitian  

Tahap persiapan penelitian diawali dengan analisis. Analisis merupakan 

suatu proses needs assessment (analisis kebutuhan), mengidentifikasi masalah 

(kebutuhan) dan pengumpulan informasi. Berikut adalah tahapan dalam analisis: 

1. Melakukan diskusi bersama tenaga pendidik mata pelajaran dasar Konstruksi 

dan Teknik Pengukuran Tanah mengenai permasalahan-permasalahan 

pembelajaran yang dialami. Diskusi juga dilakukan dengan siswa kelas X 

Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan untuk mengetahui respons siswa 

terhadap pembelajaran pada mata pelajaran. 

2. Melakukan tinjauan terhadap kompetensi inti (KI) dan Kompetensi Dasar 

(KD) untuk menentukan indikator yang akan dicapai 

3. Melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan materi 

 

3.7.2 Tahap Perencanaan dan perancangan 

Tahap ini adalah membuat rencana penyusunan instrumen dan penyusunan 

media pembelajaran interaktif. Berikut adalah tahapan perencanaan dan 

perancangan pada penelitian ini: 
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1. Pembuatan kisi-kisi instumen penelitian; 

2. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); 

3. Desain media pembelajaran interaktif dengan menggunakan software 

Construct 2 ini meliputi: kegiatan penyusunan  rancangan  isi atau materi, 

yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. Serta disesuaikan dengan 

kurikulum yang berlaku. 

4. Membuat instrumen penelitian yang akan digunakan ranah untuk menilai 

hasil belajar dan literasi teknologi (termasuk lembar validasi dan observasi) 

yang mengacu pada sumber dan hasil dari diskusi dengan ahli. Instrumen ini 

melalui tahap uji coba sebelum digunakan untuk penelitian; 

5. Menganalisis hasil uji coba instrumen penelitian. 

 

3.7.3 Tahap Validitas.  

Validitas penilaian pada penelitian ini mengacu menyatakan bahwa 

instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid (Sugiyono,2013). Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validasi desain, yaitu 

penilaian prototipe media oleh guru dan ahli yang sudah berpengalaman sehingga 

dapat diketahui kelemahan dan kelebihannya. Penilaian media pembelajaran 

dilakukan oleh pakar atau praktisi melalui instrumen penilaian berdasarkan teori-

teori yang sudah ada kemudian dijadikan indikator dalam penilaian oleh pakar. 

Pakar atau praktisi meliputi tiga pakar ahli antara lain: pakar materi, pakar media 

dan pakar pembelajaran. Uji ahli bidang isi atau uji materi dilakukan oleh ahli 

bidang isi yaitu seseorang yang memiliki latar belakang bidang Ilmu Konstruksi 

Bangunan (Dasar Konstruksi Bangunan) dan Teknik Pengukuran tanah, yaitu guru 

matapelajaran. Uji ahli desain/ media pembelajaran dilakukan oleh ahli teknologi 

pendidikan (ahli media) untuk mengevaluasi desain pembelajaran 

3.7.4 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Setelah produk siap, maka dapat diuji cobakan melalui sample kemudian 

dievaluasi dan direvisi. Berikut adalah tahapan pada tahap pelaksanaan penelitian: 
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1. Melaksanakan pre-test pada kelompok sampel penelitian untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman mereka terhadap mata pelajaran Dasar-Dasar 

Konstruksi Bangunan dan Teknik Pengukuran Tanah; 

2. Memberikan treatment berupa pembelajaran dimana kelas penelitian 

menggunakan metode pembelajaran media pembelajaran interaktif; 

3. Melaksanakan Post-test pada kelompok sampel penelitian untuk mengetahui 

hasil belajar atau treatment yang telah diberikan; 

4. Melaksanakan observasi literasi teknologi bersama guru mata pelajaran  

selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

3.7.5 Tahap Akhir  

Setelah melaksanakan tahap penelitian di kelas, tahap selanjutnya yaitu: 

1. mengolah data hasil pretest-posttest; 

2. serta menganalisis lembar observasi yang telah dilaksanakan;  

3. menyusun laporan akhir meliputi temuan, pembahasan, kesimpulan serta 

rekomendasi baik untuk peneliti selanjutnya maupun bagi pihak yang 

berkepentingan. 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah sebuah prosedur yang dilakukan untuk 

mengumpulkan sebuah data dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan observasi.  

Tes hasil belajar pada umumnya mengukur penguasaan atau kemampuan 

siswa setelah mereka melakukan proses belajar mengajar dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan. Tes ini diberikan pada awal (pretest) sebelum diberikan 

perlakuan pembelajaran dengan media pembelajaran interaktif kemudian di akhir 

setelah mendapatkan perlakuan (posttest). Tes yang diberikan merupakan soal 

objektif dalam bentuk pilihan ganda untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

penggunaan media pembelajaran interaktif dalam proses pembelajaran terhadap 

hasil belajar siswa. Tes berupa soal yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda. Tes 

dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pretest dan posttest.  
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Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah menggunakan teknik observasi. 

Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Jenis 

observasi yang dilakukan merupakan observasi partisipan dan observasi terbuka 

di mana observer atau peneliti berperan aktif dalam melakukan tindakan atau 

penelitian, kehadiran peneliti dalam menjalankan tugasnya di tengah–tengah 

kegiatan responden diketahui secara terbuka, peneliti berperan sebagai pengajar di 

dalam kelas. Peneliti berinteraksi dengan responden (siswa) sehingga terjadi 

interaksi antara peneliti dan responden secara wajar saat berlangsungnya proses 

pembelajaran di kelas. Alat observasi yang digunakan oleh peneliti berupa lembar 

observasi yang berisi penjelasan/pemaparan observer mengenai proses 

pembelajaran dengan menerapkan media pembelajaran berbasis media 

pembelajaran interaktif serta lembar observasi untuk mengukur tingkat literasi 

teknologi pada mata pelajaran Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan dan Teknik 

Pengukuran Tanah. 

3.9 Teknik Analisis Data 

Setelah melakukan serangkaian tahap penelitian sebelumnya, tahap akhir 

yang dilakukan adalah analisis data. Peneliti menggunakan cara tertentu untuk 

memperoleh data hasil belajar siswa  yang telah disebar pada sampel penelitian 

langkah yang dilakukan adalah menganalisis data dengan langkah – langkah 

sebagai berikut: 

 

3.9.1 Analisis data Hasil belajar dan Tingkat Literasi Teknologi 

Analisis data yang dihitung berdasarkan hasil instrumen penilaian hasil 

belajar dan lembar observasi literasi teknologi. Berikut yang harus diperhatikan 

dalam tahap ini diantaranya: 

a. Memeriksa jawaban siswa; 

b. Menghitung skor jawaban; 

c. Menghitung skor total dengan menjumlahkan skor masing – masing soal. 

d. Menghitung dan mempersentasekan hasil lembar observasi yang 

dilaksanakan oleh observer. Analisis data hasil observasi literasi teknologi 
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menggunakan perhitungan persentase sesuai dengan aspek literasi teknologi 

yang di teliti. Untuk mengetahui apakah hasil penilaian lembar literasi 

teknologi ini termasuk pada kategori baik atau kurang baik, berikut dibawah 

ini tabel dari kategori penilaian lembar observasi. 

Tabel 3. 14 Kategori Penilaian Literasi Teknologi 

Nilai Tingkat Hubungan 

>80% Sangat Baik 

60%-79,9% Baik 

40%-59,9% Cukup 

20%-39,9% Kurang 

0%-19,9% Sangat Kurang 

Sumber: Kunandar, 2007 

 

3.9.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui data dari masing – masing 

kelas sampel terdistribusi normal atau tidak. Normalitas data juga dicari untuk 

menentukan jenis statistik apa yang dipakai dalam melakukan uji hipotesis apakah 

menggunakan statistik parametrik atau menggunakan statistic non parametrik. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji normalitas untuk menguji 

normalitas data hasil pretest dan posttest.  

Pada penelitian ini pengujian uji normalitas menggunakan  statistik uji 

one-sample Kolmogorov-Smirnov Test . Pedoman pengambilan keputusan dengan 

mengambil taraf signifikansi 0,05 adalah sebagai berikut: 

a. Nilai signifikansi (sig) <0,05 distribusi tidak normal 

b. Nilai signifikansi  (sig)>0,05 distribusi Normal 

 

3.9.3 Uji Homogenitas 

Di samping pengujian terhadap penyebaran nilai yang akan dianalisis, 

perlu uji homogenitas agar yakin bahwa kelompok-kelompok yang membentuk 

sampel berasal dari populasi yang homogen. Uji homogenitas menggunakan uji F 

dari data pretest dan posttest pada kedua kelompok dengan menggunakan bantuan 
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program SPSS 20.0, yaitu dengan menguji perbandingan varians terbesar dengan 

varians terkecil dengan rumus : 

 

 

 

Keterangan: 

  = Fisher, uji varians atau analisis keragaman atau analisis varian 

(Sundayana, 2014) 

Berdasarkan hasil perhitungan kemudian dilihat pada tabel F, Jika Fh  lebih 

kecil dari Ft (Fh < Ft) berarti H0 yang menyatakan bahwa kedua kelompok tidak 

menunjukan perbedaan atau memiliki varians yang sama, sehingga dengan kata 

lain kedua varian homogen. Begitu pula sebaliknya. Fh  lebih besar dari Ft (Fh > Ft) 

berarti H0 yang menyatakan bahwa kedua kelompok menunjukan perbedaan atau 

memiliki varians yang sama, sehingga dengan kata lain kedua varian tidak 

homogen. Taraf signifikansi yang dikehendaki 5% dengan Ftabel = n terbesar -1 

(pembilang) dan n Terkecil-1 ( penyebut) 

3.9.4 Menghitung Rata – rata skor (Mean) 

Untuk menghitung nilai rata – rata dari skor baik pretes maupun posttes 

menggunakan rumus: 

 

(Sundayana, 2014) 

Keterangan: 

 ̅ = rata – rata nilai 

∑X = jumlah skor atau nilai siswa 

n = jumlah siswa 

 

3.9.5 Menghitung N-Gain 

Setelah nilai hasil pretest dan posttest diperoleh hasil penskoran, maka 

selanjutnya akan dihitung rata – rata peningkatan dan hasil belajar siswa yaitu 

dengan perhitungan N-Gain. Perhitungan N-Gain dilakukan untuk mengetahui 

𝑋   
∑𝑋

𝑛
 

𝑓  
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
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peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Rumus Gain ternormalisasi 

(normalized  Gain) yang dikembangkan oleh Hake sebagai berikut:  

 

 

(Sundayana, 2014) 

Tabel 3. 15 Nilai Gain Ternormalisasi 
Nilai Gain Ternormalisasi Interpretasi 

-1,00 ≤ g < 0,00 Terjadi penurunan 

g = 0,00 Tidak terjadi peningkatan 

0,00 < g < 0,30 Rendah 

0,30 ≤ g  < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ g ≤ 1,00 Tinggi 

Sumber: Sundayana , 2014 

3.9.6 Menghitung Uji t 

Uji-t adalah jenis pengujian statistika untuk mengetahui adanya perbedaan 

dari nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan statistika. Uji t pada 

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Uji-t menilai mean dan 

keragaman dari dua kelompok berbeda secara statistik satu sama lain. Analisis ini 

digunakan apabila ingin membandingkan mean dan keragaman dari dua kelompok 

data, dan cocok sebagai analisis dua kelompok rancangan percobaan acak. Uji t 

digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dapat 

dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (significance).  Jika probabilitas 

nilai t atau signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika 

probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Uji t untuk sampel independen merupakan prosedur uji t untuk sampel 

bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus. Kasus yang diuji 

bersifat acak. Pengujian hipotesis dengan distribusi t adalah pengujian hipotesis 

yang menggunakan distribusi t sebagai uji statistik. Tabel pengujian disebut tabel 

𝑁  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
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t-student. Kriteria data untuk uji t sampel independen yaitu data untuk dua sampel 

bersifat independen dan sampel acak dari distribusi normal. Fungsi pengujian uji t 

diataranya yaitu untuk memperkirakan interval rata-rata, menguji hipotesis 

tentang rata-rata suatu sampel, mengetahui batas penerimaan suatu hipotesis, 

menguji layak tidaknya sebuah pernyataan dapat dipercaya atau tidak. 

  Analisis Paired-sample t-Test merupakan prosedur yang digunakan untuk 

membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu group. Artinya analisis ini 

berguna untuk melakukan pengujian terhadap satu sampel yang mendapatkan 

sutau treatment yang kemudian akan dibandingkan rata-rata dari  sampel tersebut 

antara sebelum dan sesudah treatment. 

Pengujian perbedaan dua rata – rata dilakukan dengan menggunakan 

bantuan software SPSS versi 20.0 for windows dengan mengambil taraf 

signifikansi sebesar 0,05. Hipotesis yang akan diujikan adalah sebagai berikut: 

1. H0 : Tidak terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum menggunakan 

multimedia pembelajaran interaktif dengan sesudah menggunakan Multimedia 

Pembelajaran Interaktif 

2. H1 :  Terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum menggunakan 

multimedia pembelajaran interaktif dengan sesudah menggunakan Multimedia 

Pembelajaran Interaktif 

Pengujian hipotesis memiliki kriteria sebagai berikut: Jika probabilitas 

(Sig.) > 0,05, maka H0 diterima dan sebaliknya jika probabilitas (Sig.) < 0,05 

maka ditolak. Persiapan dan langkah-langkah melakukan uji-t berpasangan: 

a. Persiapkan data yang ingin di uji beda  

b. Buka Program SPSS 20.0 

c. Kemudian klik “Variabel View” untuk memasukkan data. Isi 

kolom “Name” pada baris ke-1 “Skor Pretest”, pada baris ke-2 ini 

dengan “skor postest” 

d. Selanjutnya  Klik “Data View”, masukkan data yang ingin diuji yang sudah 

disiapkan. 

e. Setelah semua data berhasil diinput, maka saatnya melakukan analisis dengen 

memilih menu “analyze”, arahkan kursur ke sub menu “Compare 

Means" kemudian pilih dan klik "Paired Samples T test” 
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f. Selanjutnya akan muncul tampilan “Paired-Samples T Test". Blok variabel 

kemudian masukkan "Paired Variable",  dan terakhir tekan "OK". 

g. Selanjutnya akan muncul hasil Output dari uji beda berpasangan (Paired 

Sample T-test), kemudian untuk pengambilan kesimpulan dengan memakai 

kritria yang sudah saya sebutkan sebelumnya.  
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