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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode penelitian 

Pemilihan desain penelitian dalam bentuk Nonequivalent Control Group 

Design ini didasarkan pada ketepatan tujuan penelitian yang sejalan dengan 

metode penelitian ini. Nonequivalent Control Group Design termasuk dalam 

kelompok Quasi Experimental Design. Desain penelitian Quasi Experimental 

merupakan pengembangan dari True Experimental Design dan dianggap lebih 

baik dari Pre-Experimental Design (Sugiyono, 2016). Desain penelitian Quasi 

Experimental ini termasuk dalam kelompok metode penelitian kuantitatif. 

 
3.2. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Departemen Pendidikan Teknik Mesin (DPTM) 

Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia 

yang terletak di Jl. Dr. Setibudhi No.29, Isola, Sukasari, Kota Bandung. Subjek 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa DPTM semester genap tahun ajaran 

2018/2019 yang mengontrak mata kuliah korosi dan pelapisan logam. 

 
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada perkuliahan semester genap tahun ajaran 

2018/2019. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa DPTM FPTK UPI 

yang mengontrak mata kuliah Korosi dan Pelapisan Logam. Sampel yang 

digunakan adalah jumlah dari populasi, yaitu sebanyak 36 mahasiswa program 

studi S1 DPTM FPTK UPI yang sedang menempuh mata kuliah Korosi dan 

Pelapisan Logam, yang terdiri dari 18 orang mahasiswa sebagai kelas eksperimen 

dan 18 orang mahasiswa sebagai kelas kontrol. 

 
3.4. Desain Penelitian 

Kelompok kontrol diperlukan untuk melihat sejauh mana peningkatan 

penguasaan konsep dengan pembelajaran menggunakan media powerpoint, yang 

selanjutnya dibandingkan dengan kelompok pembelajaran menggunakan 

multimedia animasi. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah 

Quasi Experimental Design dalam bentuk Nonequivalent Control Group Design. 
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Contoh dari Nonequivalent Control Group Design adalah seperti yang 

ditunjukkan Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1. 
Nonequivalent Control Group Design 

Group Keadaan Awal Treatment Keadaan Akhir 

Eksperimen O1 X O3 

Kontrol O2  O4 

(Sugiyono, 2016) 

Keterangan: 

O1 = Keadaan awal kelompok eksperimen. 

O2 = Keadaan awal kelompok control. 

X = Perlakuan. 

O3 = Keadaan akhir kelompok eksperimen. 

O4 = Keadaan akhir kelompok kontrol. 

 
Dalam pola desain penelitian ini, terdapat dua kelompok yang terdiri dari 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua kelompok tersebut diberi 

pretest untuk mengetahui perbedaan kemampuan awal antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Setelah diberikan pretest, kedua kelompok 

tersebut diberi treatment yang berbeda yaitu pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia animasi pada kelompok eksperimen dan pembelajaran menggunakan 

media powerpoint pada kelas kontrol. Selanjutnya diberi posttest untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar antara kedua kelompok. Soal pretest dan 

posttest yang digunakan adalah sama, baik untuk kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol. 
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3.5. Prosedur penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan seperti pada Gambar 3.1 dengan 

penjelasannya sebagai berikut: 

 
Gambar 3. 1. Prosedur Penelitian 

Tahapan ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap pengolahan dan analisis data. 



23 
 

Fajar Dwi Ramadhani, 2020 
PENGEMBANGAN MULTIMEDIA ANIMASI FLAME METAL SPRAYING 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu 
 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dilakukan penulis sebelum melaksanakan penelitian. 

Berikut merupakan kegiatan-kegiatan yang peneliti lakukan dalam tahap 

persiapan: 

a. Tahap persiapan dimulai dari studi pendahuluan dan studi literatur 

yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. 

Studi pendahuluan dilakukan melalui pengamatan terhadap keadaan 

pembelajaran, metode serta penggunaan media pembelajaran di 

tempat penelitian akan dilaksanakan. Studi literatur dilakukan untuk 

memperoleh teori-teori yang menjadi landasan mengenai 

permasalahan yang akan diteliti. 

b. Peneliti menentukan sampel penelitian, metode serta desain penelitian 

yang akan digunakan. Langkah ini merupakan tujuan dari tujuan 

penelitian yang ingin dicapai. 

c. Tahap berikutnya yaitu peneliti melakukan pembuatan produk 

multimedia animasi, sehingga dihasilkan multimedia animasi yang 

layak digunakan dalam penelitian. Adapun model pengembangan 

multimedia yang digunakan adalah model ADDIE (Analysis-Design-

Development-Implementation-Evaluation), dengan dasar 

pertimbangan bahwa model tersebut cocok untuk mengembangkan 

produk model pembelajaran yang tepat sasaran, efektif dan dinamis 

dan sangat membantu pengembangan pembelajaran bagi pendidik. 

Model ADDIE dikembangkan oleh Sink (2014) untuk merancang 

sistem pembelajaran. Model pengembangan ADDIE memiliki lima 

tahapan atau langkah pengembangan seperti pada gambar 3.2 di 

bawah ini. 
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Gambar 3. 2. Model Pengembangan ADDIE (Sink, 2014) 

d. Berikutnya dilakukan penyusunan instrument penelitian berupa tes 

tulis, selanjutnya instrument tes tulis dilakukan penelitian ahli (expert 

judgment) guna menentukan soal yang layak digunakan untuk 

mengukur hasil belajar ranah kognitif mahasiswa. 

e. Pada tahap ini juga dilakukan pengujian pada instrument penelitian 

tes terkait validitas, reabilitas, indeks kesukaran dan daya 

pembedanya. Hal ini dilakukan agar instrument penelitian yang 

digunakan pada pretest dan posttest dapat secara akurat mengukur 

hasil belajar mahasiswa. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahapan ini merupakan tahapan pengimplementasian Multimedia 

Animasi di lapangan untuk mengambil data penelitian. Berikut adalah 

kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan pada tahap pelaksanaan: 

a. Memberikan tes awal (pretest) kepada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa pada ranah 

kognitif sebelum diberikan treatment. 

b. Memberikan perlakuan (treatment) pada masing – masing kelas. 

Pada kelas eksperimen diimplementasikan Multimedia Animasi 

sedangkan pada kelas kontrol diimplementasikan media powerpoint. 

c. Memberikan tes akhir (posttest) kepada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa pada ranah 

kognitif setelah dilakukannya treatment. 
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3. Tahap Pengolahan dan Analisi Data 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data hasil penelitian. Berikut 

adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahap ini: 

a. Mengolah data penelitian berupa nilai pretest dan posttest. 

b. Setelah dilakukan analisis data dan mendapatkan temuan penelitian, 

kemudian penelitian disimpulkan terkait rumusan masalah penelitian. 

c. Membuat laporan penelitian. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun cara untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini 

adalah berupa:   

1. Wawancara 
Wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui keadaan awal 

pada pembelajaran yang terlaksana di mata kuliah korosi dan pelapisan logam 

materi flame metal spraying. Teknik ini juga untuk mengetahui permasalahan dan 

keinginan dari mahasiswa untuk proses pembelajaran selanjutnya.  

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur. Dalam teknik 

ini peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan–pertanyaan 

tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Dalam wawancara ini 

setiap responden diberikan pertanyaan yang sama. 

2. Kuisioner (Angket) 
Kuesioner pada penelitian ini digunakan untuk mengukur kelayakan media 

pembelajaran melalui kegiatan expert judgment dan respon pengguna. Instrument 

ini berupa lembar validasi yang berisi indikator-indikator kelayakan media 

pembelajaran. Uji kelayakan Multimedia Animasi dilakukan oleh ahli materi dan 

ahli media. 

3. Tes Tulis 

Tes dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tes awal (pretest) 

dan tes akhir (posttest). Jumlah soal yang disajikan adalah 30 soal, terdiri atas 25 

soal pilihan ganda dan 5 soal essay. Indicator soal dibuat sesuai dengan SK/KD 

yang berlaku pada materi Flame Metal Spraying. Soal yang diujikan berada 

dalam ranah kognitif. 
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3.7. Instrumen Penelitian 

Instrument digunakan untuk mengukur kelayakan multimedia animasi 

tersebut, menurut Arikunto (2010) “Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah”. 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa instrument yaitu: 

1. Intrumen non-test berupa Pendapat Ahli (Expert Judgement) 

Tahap pengujian kelayakan multimedia dilakukan dengan menguji tingkat 

validitas penggunaan media yang meliputi validitas isi (content validity) oleh 

ahli materi dan validasi konstrak (construct validity) oleh ahli media. Ahli 

materi dalam hal ini adalah dosen yang ahli dalam mata kuliah korosi dan 

pelapisan logam, sedangkan ahli media adalah orang yang ahli dalam 

pembuatan media pembelajaran. Saran-saran yang diberikan oleh kedua ahli 

tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan media 

lebih lanjut. 

Data yang sudah ada dijumlahkan lalu dibandingkan dengan jumlah yang 

diharapkan sehingga diperoleh presentase (Arikunto, 2010). Data ini dianalisis 

dengan Teknik analisis deskriptif kuantitaf yang diungkapkan dalam distribusi 

skor dan presentase terhadap kategori skala penilaian yang telah ditentukan 

seperti pada Tabel 3.2 setelah mendapatkan presentase langkah selanjutnya 

mendeskripsikan dan mengambil kesimpulan tentang masing-masing 

indikator. Kesesuaian aspek dalam pengembangan bahan ajar dan media 

pembelajaran. 

Tabel 3. 2.  
Skala Presentase Tingkat Kelayakan Media 

Presentase Pencapaian (%) Interpretasi 
76-100 Layak 
56-75 Cukup Layak 
40-55 Kurang Layak 
0-39 Tidak Layak 

(Arikunto, 2010) 

Bobot untuk setiap point judgement adalah sebagai berikut: 

STL = Sangat Tidak Layak (1) 
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TL  = Tidak Layak (2) 

KL  = Kurang Layak (3) 

L  = Layak (4) 

SL  = Sangat Layak (5)  

 
Selanjutnya untuk memperoleh presentase pencapaian media pembelajaran 

seperti yang ada pada tabel diatas maka digunakan persamaan. 

 

 

(Arikunto, 2010) 

2. Instrumen test berupa soal pretest dan posttest 

Hasil digunakan sebagai data untuk menganalisis peningkatan hasil 

belajar. Instrument ini dibuat dan baru dapat digunakan jika sudah melakukan 

konsultasi isi soal kepada dosen pembimbing. 

3. Intrumen non-test berupa Respon Pengguna 

Respon adalah suatu jawaban dari suatu pertanyaan. Respon pada 

penelitian ini berbentuk respon pengguna yang berarti merupakan suatu 

jawaban, tanggapan atau penilaian terhadap multimedia animasi flame metal 

spraying. 

Instrumen respon pengguna digunakan untuk mengetahui kelayakan 

multimedia animasi ini dari sudut pandang mahasiswa sebagai pengguna. Hal 

ini penting agar multimedia animasi dapat teruji bahwa semua konten yang 

ditampilkan didalamnya sesuai dengan kebutuhan pengguna untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran. Pengisian angket respon pengguna dilakukan 

pula bersama dengan pelaksanaan post test. 

Angket respon pengguna diisi oleh mahasiswa yang menggunakan 

multimedia animasi pembelajaran pada penelitian ini yaitu kelas eksperimen 

yang diberikan implementasi multimedia animasi flame metal spraying. 

Lembar format angket respon pegguna ini pula dibuat dengan berbentuk 

rating scale yang terdiri dari 10 butir indikator penilaian. Indikator penilaian 

ini menyangkut penggunaan multimedia dalam pengembangan multimedia 

animasi flame metal spraying pada mata kuliah korosi dan pelapisan logam. 

Adapun skala persentase Respon Pengguna disajikan pada tabel 3.3. 
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Tabel 3. 3. 
Skala Persentase Respon Pengguna 

Persentase (%) Kriteria 

85 ≤ x ≤ 100 Sangat Baik 

75 ≤ x < 85 Baik 

60 ≤ x < 75 Cukup 

55 ≤ x < 60 Kurang 

x < 55 Sangat Kurang 

(Purwanto, 2008) 

 

3.8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah N-Gain, pengujian hipotesis pada 

data N-Gain. Untuk lebih jelanya dijelaskan sebagai berikut: 

1. Memeriksa hasil tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) 

Dilaksanakan terhadap hasil tes awal dan tes akhir setiap mahasiswa pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Soal dijawab salah diberi skor nol (0) dan 

soal yang dijawab benar diberi skor satu (1) dengan pedoman pada kunci 

jawaban. Setelah penskoran tiap butir jawaban, selanjutnya adalah 

menjumlahkan skor yang diperoleh oleh masing – masing mahasiswa dan 

mengkonversinya dalam bentuk nilai dengan rumus berikut: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
푠𝑘표푟 푦𝑎푛𝑔 𝑑𝑖푝𝑒푟표𝑙𝑒ℎ

푠𝑘표푟 푚𝑎𝑘푠𝑖푚𝑎𝑙  푥 100 

(Arikunto, 2013) 

2. Nilai N-Gain 
N-Gain digunakan untuk mengukur peningkatan hasil belajar mahasiswa 

secara ternormalisasi. Rumus N-Gain dapat dihitung melalui persamaan: 

𝑁 − 𝐺𝑎𝑖푛 =
푠𝑘표푟 푝표푠푡푡𝑒푠푡 − 푠𝑘표푟 푝푟𝑒푡𝑒푠푡

푠𝑘표푟 푚𝑎𝑘푠𝑖푚푢푚 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 푠𝑘표푟 푝푟𝑒푡𝑒푠푡  

(Hake, 1998) 

Kriteria perolehan pertumbuhan skor ternormalisasi dapat dilihat pada Tabel 

3.4. 
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Tabel 3. 4. 

Kategori Perolehan Skor 

Batasan Kategori  
𝑔 > 0.7 Tinggi 

0.3 < 𝑔 ≤ 0.7 Sedang 
𝑔 ≤ 0.3 Rendah 

(Hake, 1998) 


