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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Dalam penelitian, diperlukan metode penelitia untuk menentukan langkah-langkah 

yang tepat untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan. Metode penelitian yang 

digunakan harus tepat, agar penelitian dapat terlaksana dengan efektif dan efesien dapat 

terencana dengan baik dalm menjawab masalah penelitian. 

 “ Metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah mendapatkan 

data yang valid dengan tujian dapat ditemukan, dikembangkan, dan di buktikan, suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan., (Sugiyono, 2016)  

Berdasarkan tingkat keilmiahan tempat penelitian terdapat tiga metode penelitian  

eksperimen, survey dan naturalistic (kualitatif). Metode penelitian eksperimen merupakan 

metode yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan tertentu) terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2016) 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen. Terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yaitu: pre- espreiental Design, 

true experimental design, factorial design.dan quasy experimental design. Sugiyono 

(2016) Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre-sxperimental 

design. Pre-experimental design. Adalah bukan eksperimen sungguh-sungguh karena 

masih banyak variable luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variable 

dependen. 

 

 

 

3.2 Desain Penelitian  
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Menurut Sugiyono (2016) ada 3macam bentuk pre- expreiental Desaign, yaitu One 

–Shot Case Study, One-Group Prerest-Posttest dan Intact-Group Comperasion. Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  One-Group Prerest-Posttest. 

Dalam Sugiyono (2016) disebutkan bahwa One-Group Prerest-Posttest Design 

adalah pada desaian ini yang terdapat pretest , sebelum diberikan pretest kemudian 

mengemati efeknya posttest pada variable terikat. Dapat dibandingan dengan keadaan 

sebelum diberi perlakuan pretest. Desain inin tidak memiliki variable kontrol dan sampel 

tidak di poloh secara random. Disain ini dapat digambar kan sebagai berikut. 

  

 

 

Gambar 3.1 One-Group Pretets-Posttet Design (fraenkel & wallen, 2008) 

 Keterangan: 

  O1 : Nilai pretest (sebelum diberi treatment) 

  O2 :Nilai posttest ( setelah diberi treatment) 

  X : Treatment 

 Pada rumus diatas dapatdilihat bahwa penelitian dengan desain ini dilakukan 

dengan mulainya pretest soal pemahaman konsep jaringan dasar, media transmisi dan 

topologi jaringan  dilakukan treatment berupakan model Cooperatif Sript pada multimedia 

interaktif. Kemudian dilakukan  posttest untuk melihat peningkatan pemahaman 

interpretasi siswa setelah diberi  treatment. Setelah itu hasil pretest dan  posttest diolah 

untuk dianalisis dan dicari kesimpulan eksperimen yang dilakukan. 
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      Gambar 3.2 Desain Penelitian 
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3.3 Lokasi, populasi dan Sampel, Waktu penelitian 

3.3.1 Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada siswa Teknik Jaringan computer sekolah Menengah 

Kejuruan Pekerja Umum Negeri Bandung yang beralamat di jalan Garut No 10, Kecaping, 

Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. 

3.3.2 Papulasi dan Sampel penelitian 

Menurut Sugiyono (2016) “ populasi adalah wilayah generisasi yang terdiri atas: 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya”. Jadi populsi bukan hanya 

orang, tetapi juga objek dan benda- benda alam lainnya. 

Sedangkan Sugiyono (2016) menyatakan bahwa “sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki pleh populasi tersebut. Bilapopulasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, minsalnya karena keterbatasa dana, 

tenaga, dan waktu, maka peeliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu”.dalam penelitian ini, pebarikan sampel dilakukan dengan teknik non probalitik 

sampling jenis purposive sampling. Yaitu teknik pengambilan sampel yang telah dipilih 

sesuai dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Teknik ini sangat cocok untuk 

digunakan dalam  penelitian ini karena jumlah sampel diambil hanya paa siswa kelas X 

Teknik Jaringan computer Sekolah Menengah Kejuruan Pekerja Umum Negeri Bandung 

Tahun ajaran 2018-2019.  Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu siswa kelas 

X Teknik Jaringan Komputer -1 (X TKJ-1) yang berjumlah 35 siswa. 

 

3.3.3 Waktu penelitian 

Penelitian dilaksanakan sebanyak 3 kali pada bulan Oktober, diluar waktu 

Persiapan, Pengolaan data dan analisis data penelitian. Terdiri dari satu kali pretest 

sebelum treatment, 3 kali perlakuan (treatment), dan satu kali post-test setelah treatment 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Pada prosedur penelitian prosedur penelitian yang akan dilakukan secara geris terdiri 

dari dua tahap persiapan eksperimen dan tahap pelaksanaan ekperimen Model 

pengembangan Sugiyono dan Munir pada dasarnya mempunyai tahapan-tahapan penelitian 

yang mirip dan tetntunya keduanya model pengembangan tersebut memiliki tujuan yang 

sama yaitu menghasilkan suatu prosuk, Namun fase penelitian yang dinyatakan oleh Munir 

dikhususkan untuk penelitian suatu multimedian pembelajaran interaktif. Oleh karena itu, 

model pengembangan tersebut dimodifikasi, disesuaikan dan diadaptasidalam penelitian 

ini sehingga menghasilkan model pengembangan itu sendiri. Untuk itu prosedur  penelitian 

dan pengembangan yang digunakan mempunyai lima tahapan diantaranya adalah analisis, 

desain, pengembangan, implementasi, dan penilaian yang di gambarkan sebagai berikut: 
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 3. 4.1 Tahap Analisis 

Munir (2012) mengungkapkan bahwa fase analisis merupakan tahap 

ditetapkannya keperluan pengembangan software dengan melibatkan tujukan 

Tahap tahap ini diawali dengan menetapkan tujuan pengembangan multimedia 

pembelajaran dan menetapkan materi yang akan diajukan dalam multimedia 

penbelajaran dengan mengacu pada kurikulum yang digunakan.baik itu bertujuan 

pengembangan untuk guru, siswa maupun bagi lingkungan berdasarkan masalah 

dan pontensi yang ada.Oleh karena itu, untuk menetapkan tujuan tersebut dan 

Gambar 3.3 Prosedur Penelitian 
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mengumpulkan informasi yang relevan, maka pada tahapan analisis ini kegiatan 

yang dilakukan adalah studi literature dan studi lapangan. 

a. Studi Literatur 

Merupakan kegiatan mengumpulkan data-data berupa teori pendukung 

untuk multimedia yang akan dibuat. Sumber-sumber yang digunakan 

dalam penelitian bias berupa buku, jurnal dan lainya yang relevan 

dengan penelitian. Selain itu sumber yang digunakan bisa berupa 

informasi tentang kurikulum dan silabus pada mata pelajaran tersebut, 

sehingga tujuan dan materi pembelajara yang dikembangkan pada 

multimedia pembelajaran tidak menyimpang. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk mengetahui penghambatan dan 

pendukung dilapangan ketika produk ini diuji cobakan dan untuk 

mengetahui tanggapan mengguna terhadap multimedia pembelajaran 

tang akan dikembangkan. Studi lapangan menggunakan teknik 

wawacara terhadap guru produktif yang mengajar materi tersebut, 

sehingga diharapkan dapat mengetahui kebutuha di lapangam yang 

sebenarnya. 

1.4.2 Tahap Desain 

Pada tahap desain ini ditentukan unsur-unsur yang terkandung dalam 

multimedia yang akan dituangkan ke dalam Flawchart dan storyboard..Flowchat  

merupakan acuan alur dalam pembuatan multimedia sedangkan storyboard  

merupakan acuan desain antar muka dalam multimedia pembelajaran. Hal tersebut 

dinyatakan pula oleh Munir (2012) “ pada tahap ini unsur yang mendukung suatu 

perancangan multimedia, unsur yang dilibatkan berupa Flawchart dan storyboard.. 

dan antar muka” 

Sehingga tahap ini peneliti membuat bahan-bahandalam perancangan suatu 

multimedia, bahan tersebut diantaranya adalah Flawchart dan storyboard.. dan 

antar muka. 
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a. Flawchart 

Dalam suatu multimedia pembelajaran pastinya ada langkah-langkah 

yang dikerjakan pengguna. Langkah-langkah tersebut merupakan cara 

multimedia berkerja atau alur kerjanya. Alur kerja tersebut digambarkan 

dalam betuk flowchart. flowchart adalah gambaran secara grafik dari 

langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program”. Flowchart 

yang akan di gunakan dalam tahap desain adalah jenis flowchart 

program  

Tabel 3.1 Simbol-simbol flowchart 

No Nama Simbol Penjelasan 

1 Input/Output  Mempresentasikan input 

data atau output data yang 

diproses atau informasi 

2 Proses  Mempresentasikan 

operasi 

3 Penghubung  Keluar atau masuk dari 

bagian lain flowchart  

khususnya halaman yang 

sama 

4 Anak panah  

 

Alur kerja 

5 Keputusan  Keputusan dalam program 

 

6 Predinfined process  Reincian operasi ada 

ditempat lain 

7 Terminal  Awal dan akhir dari 

flowcrat 

8 Magnetic Disk  I/O yang menggunakan 

pita magnetic 

9 Punched Tape  I/O yang menggunakan 

pita ketras berlubang 

10 Pita magnetic  I/O yang menggunakan 

pita magnetic 
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b. Storyboard 

Ketika alur kerja atau flowchart sudah di rancang, maka rancangan 

tersebut bias kita ubah ke dalam story board . story board sendiri adalah 

cerita atau materi multimedia yang digambarkan. 

c. Rancangan antar pemakai 

Antarmuka pemakai merupakan bentuk tamilan grafik yang 

berhubungan langsung dengan pengguna yang dapat menerima 

informasi dari pengguna dan memberi informasi dari pengguna dan 

memberi informasi kepada pengguna untuk membantu mengrahkan alur 

penelusuran masalah sampai ditemukan solusinya. Antarmuka pemakai 

multimedia pembelajaran yang akan dikembangkan merujuk kepada 

Storyboard yang telah dibuat 

1.4.3 Tahap Pengembangan 

Tahap pengembangan adalah tahap dimana mulai memproduksi multimedia 

interaktif . dalam memproduksi multimedia ini, peneliti menggunakan berbagai 

tools untuk mewujudkan rancangan menjadi suatu produk yang diinginkan. 

Menurut (Munir, 2012)  mengatakan bahwa “ tahap pengembangan berdasarkan ID 

dan Storyboard yang telah disediakan untuk tujan merealisasikan sebuah prototif 

software pengajaran dam pembelajaran”. 

Pada tahap pengembangan terdiri dari beberap langkah diantaranya: 

pembuatan antar muka sesuai dengan desain, memulai koding program, melakukan 

penyajian terhadap aplikasi dan pamaketan. Setelah pengembangan software 

selesai, maka pnilaian terhadap bagian  software tersebut dilakukan dengan 

menggunakan rangkaian software multimedia. Meliputi validasi oleh ahli materi 

dan ahli media untuk mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan tersebut. 

Data yang didapatkan dijadikan acuan dalam perbaikan. 

Setelah menentukan desain multimedia, tahap selanjutnya adalah 

pengembangan. Pada tahap ini ini flowchart dan storyboard tang telah dibuat, 



 

Salamah, 2019 
PENERAPAN COOPERATIVE SCRIPT BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKRIF UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN 
INTERPRETASI PADA PELAJARAN JARINGAN DASAR SISWA KELAS X SMK  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

diaplikasikan ke dalam multimedia pembelajaran. Pembuatan ini menggunakan 

Construct2.  

1.4.4 Tahap Implementasi 

Berkaitan dengan prototip yang sudah dihasilkan dalam tahap 

pengembangan akan digunakan kepada pengguna dalam skala yang lebih besar. 

Pada tahap implementasi. Ini pengguna atau siswa akan menggunakan metode 

oembelajaran interaktif berbasis cooperative script. Pada tahap ini juga pengguna 

akan menguji produk dan merasakan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari 

multimedia yang dikembangkan. Seperti yang dikatann Munir (2012) “ pada tahap 

implementasi adalah tahap dimana penguji unit-unit yang telah dikmbangkan 

dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan juga prototip yang telah siap”. 

Sehingga di tahap implementasi pengguna yaitu siswa menggunakan multimedia 

yang telah dikembangkan. Selain itu, pada tahapan ini diberikan juga angket 

penlian siswa terhadap multimedia interaktif dengan metode  cooperative script  

yang digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap produk yang 

dihasilkan. 

Dalam tahap implementasi desain penelitian yang digunakan merujuk pada 

frenkel dan wallen (2008) adalah One-Group Pretest-Posttest Design. Menurut 

frankel desain penelitian ini digunkan satu kelompok subjek. Pertama-pertama 

silakukan pengukuran, lalu dikarenakan perlakukan untuk jangka waktu tertentu, 

kemudian dilakukan pengukuran untuk kedua kalinya.desain ini digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.4 One-Group Pretets-Posttet Design (fraenkel & wallen, 2008)  

Ketarangan : 

O1 : Test awal ( Pretest), diberikan sebelum treatment 

O2 : Test akhir ( Posttest) dilakukan setelah treatment 

X   : Pemberian treatment 

      O1      X   O2 
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Setelah didapatkan nilai  pretest  dan  posttest  sari siswa. Selanjutnya akan 

dihitung signifikasi nilai gain dari metode menggunakan rumus dari Hake. Dengan 

rumus sebagai berikut: 

     𝐺 =
𝑇2−𝑇1

T3−T1
                   (3.1) 

   Keterangan : 

   G : N-gain 

   T1: rata rata nilai pretest 

   T2 : rata rata nilai posttest 

   T3 : skor makssimun rata-rata 

   Menurut ( Hake, 1998) ktreteria nilai indeks diantaranya : 

   N-Gain > 0,7   : tinggi 

   0,3 <  N-Gain > 0,7 : sedang  

   N-Gain <0,3  : rendah 

1.4.5 Tahap Penilaian 

Menurut Munir (2008), untuk mengetahui secara pasti kelebihan dan kelemahan  

software yang telah dikembangkan, maka dilakukan penilaian, perbaikan dan 

penghalusan software lebih sempurna. Yang dilakukan tahap penilian ini adalah 

melihat kembali produk yang dihasilkan dilihat dari kelayakan multimedia interaktif 

metoode  cooperative script yang telah dihasilkan, tanggapan siswa terhadap 

multimedia interaktif serta kekurangan, kelebihan, kendala dan rekomedasi 

multimedia. 

Tahap penilaian ini merupakan tahapan terakir dari proses pengembangan 

multimedia. Tahap  

1.5 Subjek dan Objek  
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Multimedia pembelajaran interaktif yang akan dikembangkan ini ditunjukan untuk 

menyampaikan materi pembelajaran produktif jurusan TKJ, yaitu topologi jaringan kelas 

X SMK. Subjek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari ini adalah siswa 

sekolah menengah kejuruan  

 

1.6 Instrumen Penelitian 

Arikunto (2006) mengungkapkan bahwa instrument adalah alat pada waktu 

penelitian menggubakan suatu metode. Instrument yang akan digunakan untuk 

penelitian ini ada tiga yang meliputi instrument lapangan, instrument untuk validasi 

ahli dan instrument penilaian siswa terhadap media. Istrumen yang akan digunakan 

sebagai berikut : 

 

3.6.1. Instrumen Studi Lapangan 

Angket digunakan sebagai instrument pengumpulan data untuk mengetahui 

pandangan dan keadaan di lapangan baik itu kebutuhan ataupun permasalahan yang 

terjadi. Angket atau kuisioner adalah sebuah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti kata tentang pribadinya, 

atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006) 

Instumen yang digunakan dilapangan adalah berupa angket atau kuisioner 

yang terdiri dari pertanyaan semi terbuka. Hasil wawancara tersebut kita konversi 

sebagai kebutuhan umum dalam penegmbangan multimedia pembelajaran 

interaktif berbasis metode cooperative script.  

 3.6.2. Instrumen Validasi Ahli 

Untuk mengetahui kelayakan dari multimedia yang dikembangkan maka 

dibutuhkan suatu instrument untuk menilainya. Imstrumen tersebut ditunjukan 

kepada para ahli materi sehinnga multimedia yang kita kembangkan dapat di 

validasi dari segi media dan materi yang terkandung di dalamnya. Instrument yang 

digunakan adalah angket yang diukur dengan menggunakan pengukuran rating 

scale. 
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Berkaitan dengan aspek penilain pada pengembangan multimedia pembelajaran 

terdapat beberapa aspek yang dirujuk dari Wahyono (2006). Untuk penilaian media 

maka aspek yang dilihat adalah aspek umum, aspek pembelajaran, aspek subtansi 

materi, aspek perangkat lunak, dan aspek komunikasi visual. . Instrument tersebut 

diadaptasi dari istrumen penilaian untuk para ahli media dan para ahli materi. 

Adapun instrumn yang akan digunakan dijelaskan pada table 3.2. 

Tabel 3.2 Instrumen penilaian ahli media 

No Kriteria Penilaian Masukan 

Komentar 

Kualitas Konten (Content Quality) 

1. Ketepatan penggunaan 

istilah bidang keilmuan 

1 2 3 4 5  

2. Kebenaran materi 

secara teori dan konsep 

1 2 3 4 5  

3. Keteraturan dalam 

penyajian materi 

1 2 3 4 5  

Keselarasan Tujuan (Learning Goal Alignment) 

4. Kejelasan tujuan 

pembelajaran  

1 2 3 4 5  

5. Ketepatan penggunaan 

strategi pembelajaran 

1 2 3 4 5  

6. Kejelasan uraian 

materi, pembahasan, 

contoh dan latihan 

1 2 3 4 5  

7. Sistematika yang runut, 

logis dan jelas 

1 2 3 4 5  
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8. Kesesuaian dengan 

penilaian dalam 

pembelajaran 

1 2 3 4 5  

Umpan Balik dan Adaptasi (Feedback and Adaptation) 

9. Pemberian umpan balik 

terhadap evaluasi 

1 2 3 4 5  

10. Media pembelajaran 

dapat membantu siswa 

untuk memahami 

materi 

1 2 3 4 5  

Desain Presentasi ( Presentation Design) 

11. Desain visual (layout 

desain, gambar, animas 

dan warna)  

1 2 3 4 5  

12. Audio (musik, sound 

effect) 

1 2 3 4 5  

Interaksi Penggunaan (Interaction Usability) 

13. Kemudahan navigasi 1 2 3 4 5  

14. Tampilan antarmuka 

yang konsisten dan 

dapat ditebak 

1 2 3 4 5  

15. Kualitas tampilan fitur 

bantuan 

1 2 3 4 5  

Aksesibilitas (Accessibility) 

16. Kemudahan dalam 

mengakses 

1 2 3 4 5  

17. Desain dari kontrol dan 

format penyajian untuk 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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mengakomodasi 

berbagai pelajar 

Penggunaan Kembali (Reusability) 

18. Kemampuan untuk 

dimanfaatkan kembali 

untuk mengembangkan 

pembelajaran lain 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Memenuhi Standar (Standards Compliance) 

19. Taat pada spesifikasi 

standar internasional 

1 2 3 4 5  

 

 3.6.3. Instrumen Penilaian atau Respon Siswa Terhadap Multimedia 

Instrument penilaian atau respon siswa terhadap multimedia pembelajaran 

menggunakan metode cooperative script digunakan untuk menggunpulkan data 

penilan dari siswa terhadapmultimedia yang dikembangkan. Instrument tersebut 

diadaptasi dari istrumen penilaian untuk para ahli media dan para ahli materi. 

Adapun instrumn yang akan digunakan dijelaskan pada table 3.3 

Tabel 3.3 Instrumen penilaian/Respon Siswa terhadap Multimedia 

Aspek Indikator Penilaian 

Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

 

 

Usable 

Multimedia mudah digunakan 1 2 3 4 

Multimedia nyaman digunakan 1 2 3 4 

Multimedia dapat di instalasi di komputer 

lain 

1 2 3 4 

 

Reliable 

Multimedia tidak mudah macet 1 2 3 4 

Multimedia tidak ada error saat digunakan 1 2 3 4 
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Aspek Pembelajaran 

 

Interaktivitas 

Respon multimedia mudah dipahami 1 2 3 4 

Multimedia merespon segala yang 

diperintahkan pengguna 

1 2 3 4 

 

 

Motivasi 

Multimedia pembelajaran menambah 

semangat belajar 

1 2 3 4 

Multimedia menambah pengetahuan dan 

pemahaman ekstrapolasi 

1 2 3 4 

 

 

Kesesuaian 

dengan 

bidang studi 

Materi pada multimedia sesuai dengan 

bahan pelajaran pemograman dasar 

1 2 3 4 

Soal latihan dan evaluasi pada multimedia 

pembelajaran sesuai dengan materi 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tujuan pembelajaran dalam multimedia 

disampaikan dengan jelas 

1 2 3 4 

Aspek Komunikasi Visual 

 

 

 

 

Visual 

Tampilan dan komposisi warna 

multimedia menarik 

1 2 3 4 

Gambar atau animasi dalam multimedia 

pembelajaran menarik dan sesuai dengan 

materi serta memudahkan memahami 

materi 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Teks dalam multimedia dapat terbaca 

dengan jelas 

1 2 3 4 

 

 

Layout 

Tampilan menu pada multimedia 

pembelajaran menarik dan mudah 

dipahami 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Menu-menu dan unsur lainnya pada 

multimedia diposisikan dengan tepat 

1 2 3 4 
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Audio 

Suara (musik) pada multimedia sesuai dan 

menambah semangat belajar 

1 2 3 4 

 

 3.7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunkan analisis data 

kuantitatif.analisis data secara kuantitatif dilakukan menganalisis data hasil 

penelitian expert judgment dan siswa sebagai pengguna.kemudian hasil pengolahan 

data dianalisis untuk mendapatkan data penilian terhadap media dari aspek 

pembelajaran dan teknik computer dan jaringan  .  

                3.7.1 Analisis dari instrument lapangan 

Analisis dari instrument studi lapangan dilapangan dilakukan untuk 

mengetahui masalah tang terjadi sehingga dapat dislesaikan.instrumen lapangan ini 

dalam bentuk beberapa pertanyaan untuk wawancara kepada guru kemudian hasil 

wawancara dideskripsikan kembali oleh peneliti.  

                   3.7.2. Analisis Data Tes (Tes Kemampuan Pemahaman) 

                        a. Validitas Soal 

         uji validitas soal dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari 

suatu istrumen test yang di peroleh dengan cara mengkorelasi setiap skor 

variable. Dalam penelitian ini penelitian membuat 65 soal pilihan ganda 

yang akan diujikan. Teknik yang digunakan untuk uji validasi soal adalah 

dengan menggunakan rumus korelasi product moment dari pearson dalam 

Arikunto (2006) Yaitu :  

          

         (3.2) 
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         Keterangan : 

       

Selanjutnya apabila rxy telah di peroleh dapat diinterpretasikan untuk menentukan 

menentukan validitas butir soal dengan menggunakan kreteria pada tabel 3.4 di bawah ini 

 

 

Table 3. 4 Interpretasi Validitas 

 

 

Koefisien Korelasi Kriteria 

0,800 < 𝒓𝒙𝒚    ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,600 < 𝒓𝒙𝒚    ≤ 0,800 Tinggi 

0,400 < 𝒓𝒙𝒚    ≤ 0,600 Sedang 

0,200 < 𝒓𝒙𝒚    ≤ 0,400 Rendah 

0,00 < 𝒓𝒙𝒚    ≤ 0,200 Sangat Rendah 

 

           b. Reabilitas Instrumen 

            Hasil penelitian dikatakan reliable bila terdapat kesemaan data dalam waktu 

yang berbeda. Teknik tang digunakan untuk menentukan reabilitas tes dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan rimus KR-21 (Kurder Richardason) 

𝑟𝑥𝑦    = Koefesien korelasi antara X dan Y 

𝑁    = Banyaknya peserta tes 

X      = skor setiap item 

Σ 𝑋   = jumlah skor siswa pada setiap butir soal 

Σ 𝑌 = jumlah total skor siswa 
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karena item pada setiap komponen tes deberi skor dikotomi, yaitu jawaban diberi 

nilai 0 (nol) dan 1 (satu) rumus KR-21 tersebut adalah: 

                  (3.3) 

dengan 

 

    (3.4) 
 

      Keterangan : 

𝑟𝑖 = koefisien reliabilitas tes 

K = jumlah item dalam instrumen 

(s)2 = varians total 

M = mean total 

N = banyak siswa 

Σ 𝑋 = jumlah skor total 

     Interpretasi relibilitas menggunakan kriteria pada table 3.5. 

Besar nilai ri Kriteria 

0,90 < ri ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,70 < ri ≤ 0,90 Tinggi 

0,40 < ri ≤ 0,70 Cukup 

0,20 < ri ≤ 0,40 Rendah 
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Table 3. 5 Interpretasi 

Reliabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       c. Tingkat Kesukaran 

          Menghitung tingkat kesukaran soal bertujuan untuk mengetahui soal yang 

layak untuk dipergunakan. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan 

tidak terlalu susah. Rumus mencari taraf kesukuran yaitu:  

           (3.5) 

 

Keterangan : 

P = Indeks Kesukaran. 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal tersebut dengan benar. 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes. 

Interpretasi taraf kesukaran dapat berpedoman pada tabel 3.6 berikut : 

0 < ri ≤ 0,20 Sangat Rendah 

Indeks Kesukaran Kriteria 

0,00 < P ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < P ≤ 0,70 Sedang 
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Tabel 3. 6 Interpretasi Indeks Kesukaran 

 

 

 

 

 

 

       d. Daya Pembeda 

             Daya pembeda adalah kemempuan seberapa besar butir soal dapat memdapatkan 

antara siswa kelompok tinggi dengan kelompok rendah. Adapun cara untuk menentukan 

daya pembeda soal sebagai berikut: 

                (3.6) 

Keterangan : 

𝐷𝑝  = Indeks diksriminasi (daya pembeda). 

𝐽𝐴  = Banyaknya peserta tes kelompok atas. 

𝐽𝐵  = Banyaknya peserta tes kelompok bawah. 

𝐵𝐴  = Banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab benar. 

𝐵𝐵  = Banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab benar. 

𝑃𝐴   = Proporsi peserta tes kelompok atas yang menjawab benar. 

𝑃𝐵  = Proporsi peserta tes kelompok bawah yang menjawab benar. 

 Hasil nilai daya pembeda kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan 

kreteria pada table 3.7 

Table 3.7 Interpretasi Daya Pembeda 

 

Daya pembeda Kreteria 

0,70 < P ≤ 1,00 Mudah 
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Negatif Semua tidak baik,harus dibuang 

0,00-0,20 Buruk  

O,21-0,40 Cukup  

0,41-0,70 Baik  

0.71-1,00 Baik sekali 

  

 3.7.3. Analisis data instrument validasi ahli 

Dalam pengelolaan data yang di dapat dari instrument para ahli yang 

kemudian untuk dilihat tingkat validasi / kelayakan multimedia. Pembelajaran 

interaktif dengan menggunakan metode cooperative script digunakan skala 

penggukuran rating scale.(Sugiyona, 2011) enyatakan bahwa dengan rating scale 

data mentah yang diperoleh beripa angka kemudian ditafsirkan dalam kualitatif. 

Perhitngan dengan rating scale dintentukan dengan rumus sebagai berikut : 

                       𝑃 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎

skor ideal
 x 100 %     (3.7) 

  

      

      Keterangan : 

         P  =  angka persentase 

     Skor ideal = skor tertinggi tiap butir x jumlah responden x   jumlah butir 

Setalah data diperoleh hasil perhitungan datas diinterpretasikan dengan 

menggunakan skala interpretasi. Skala tersebut dibuat dengan membagi skor ideal 

menjadi empat secara. Kontinum, skor ideal dalam bentuk persen adalah sebesar 

100% persentase yang diperoleh dari hasil perhitungan diatas dicocokan barada 

pada posisi yang sesuai. Contoh skala interpretasi untuk perhitungan dengan 

menggunakan rating scale . 
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                     0                          25                   50                         75                      100 

                         

 

 

   Tidak menjawab                  kurang baik                             cukup baik                               baik                             sangat baik 

Gambar 3.5 Contoh skala interpretasi dengan Rating Scale 

Katagori tersebut dapat dilihat berdasarkan table interpretasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.8 Tabel Implementasi penilaian rating scale 

Skor Persentase (%) Interpretasi 

0 Tidak Menjawab 

25 Kurang Baik 

50 Cukup Baik 

75 Baik 
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100 Sangat Baik 

 

Data penelitian yang bersifat kualitatif seperti komentar dan saran dijadikan 

dasar merevisi multimedia pembelajaran interaktif dengan metode Cooperative 

Script. 

    3.7.4 Analisis data penilaian siswa multimedia 

      Analisis data instrument penilaian siswa terhadap multimedia pmbelajaran 

interaktif dengan metode Cooperative Script  menggunakan cara yang sama seperti 

validasi ahli yaitu dengan menggunakan rating scale. Yang terpenting bagi 

penyusun dengan rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang 

diberikan pada alternative jawabanpada setiap instrument (Sugiyono, Prosedur 

Penelitian, 2011) . Siswa dapat memilih salah satu angka sebagai jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan pada instrument yaitu terdiri dari skor: 4 untuk 

menyatakan sangat baik , skor 3 untuk menyatakan baik, skor 2 untuk menyatakan 

cukup baik, dan 1 menyatakan kurang baik.  

Dalam perhitungan angket penilaian siswa dan guru terhadap multimedia 

pembelajaran dengan metode cooperative script menggunakan rumus yang 

dikemukan (Sugiyono, Prosedur Penelitian, 2011) yakni. 

                                       𝑃 =
Skor pengumpulan data

Skor ideal
 × 100%    (3.8) 

          Keterangan: 

            P             = angka persentase 

 Skor ideal = skor tertinggi tiap butir x jumlah responden x jumlah butir 

Selanjutnya hasil perhitungan dari masing-masing soal diinterpretasikan menurut 

skala interpretasi. Jika ingin melihat persentase secara keseluruhan,maka setelah 

dilakukan perhitungan diatas lalu nilai dari setiap soal dirata-ratakan. Skala 
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interpretasi diperoleh dengan cara membagi jumlah skor ideal menjadi empat 

secara kontinum, skor ideal jika dalam bentuk persen berarti 100%,artinya semua 

responden memberikan penilaian empat.persentasi dari hasil perhitungan di 

cocokan dengan skala interpretasi dan dilihat skor hasil perhitungan berada di posisi 

mana. Contoh skala interpretasi 

                     0                          25                  50                       75                          100 

                         

 

 

   Tidak menjawab                  kurang baik                             cukup baik                               baik                             sangat baik 

Gambar 3.6 Contoh skala interpretasi dengan Rating Scale. 

 

 

3.7.5 Analisis data Peningkatan pemahaman konsep 

 

         Instrument yang digunakan adalah berupa tes pilihan ganda pada tahap pretest dan  posttest 

yang nantinya dibagi menjadi dua analisis, yaitu analisis deskriftif serta analisis uji prasyarat. 

a. Analisis Deskritif 

            Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode 

kuantitatif. Analisis data kuantitatif diperoleh dari hasil pretest dan posttest 

serta analisis data indeks gain. Dalam analisis ini dilakukan untuk mengetahui 

gambaran dari data yang diperoleh. Setelah itu dilakukan perhitungan indeks 

gain untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa sebelum dan sesudah 

diberikan perlakuannya perlakuan (treatment). Rumus untuk uji gain 

ternormalisasi sebagai berikut Hake(1999): 

                                                      (3.9) 
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Hasil perhitungan ditas di interpretasikan kedalam bentuk tabel dibawah ini : 

Tabel 3.9 Kriteria Indeks Gain 

 

 

 

 

 

2. Analisis Uji Prasyarat 

          Dalam pengujian hipotesis, data kuantitatif dilakukan dengan uji 

persyaratan statistic. Pengujian ini dilakukan terhadap data pretest dan posttest 

dan data gain. Sebelum melakukan pengujian kelompok pada kelas X TKJ 1 

berdasarkan nilai awal non remedial. Perhitungan batas-batas kelompok dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Mencari rata –rata nilai 

2. Mencari simpangan baku 

3. Menentukan kelas atas dengan rumus:  

kelas atas = mean + simpangan baku 

4. Menentukan kelas bawah dengan rumus : 

Kelas bawah = mean – simpangan baku 

5. Menentukan kelas tengah berada diantara batasatas dengan batas bawah 

                               Berikut ini langah-langkah uji prasyarat statistic : 

a. Uji normalitas 

       Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang telah diperolehi 

berdistribusi normal atau tidak apabila data yang dihasilakan berdidtribusi 

normal maka akan di lanjutkan dengan uji homogenitas. Namun apabila 

data yang dihasilkan tidak berdistribusi normal maka dilakukan uji statistic 

non parametric. Rumus untuk pengujian normalitas data menggunakan 

Chi Kuadrat sebagai berikut ( Sugiyono, 2014) : 

Nilai g Kriteria 

0,7 < g ≤ 1 Tinggi 

0,3 < g ≤ 0,7 Sedang 

0 < g ≤ 0,3 Rendah 
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                          X h
2 =∑ = 1𝑘

𝑖
(𝑓0−𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
         (3.10) 

Keterangan : 

X h
2 : Chi kuadrat 

Fo : frekuensi data yang nyata 

Fh : frekuensi yang diharapkan 

 

         Adapun langkah – langkah normalitas dengan chi kuadrat yaitu sebagai 

berikut:  

1. Menentukan jumlah kelas interval (K) dengan rumus : 

K = 1 + 3,3 log n 

2. Menentukan panjang kelas interval dengan rumus 

P = 
𝑅

𝐾
 =

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 
; R = skor maksimum –skor terendah 

3. Menghitung rata – rata dan standar deviasi dari data yang akan diuji 

normalitasnya 

4. Untuk menghitung rata-rata (mean) dari gain digunakan persamaan  

�̅� = ∑ 𝑥𝑖 / n 

5. Sedadangkan untuk menghitung besarnya standar deviasi dari gain  

digunakan persamaan:S = 
∑(�̅�− 𝑥)2̅̅ ̅̅ ̅

(𝑛−1)
 

Keterangan : 

�̅� : nilai rata – rata gain 

𝑥�̅� : nilai gain yang diperoleh siswa 

𝑛 : jumlah siswa 

s : standar deviasi 

6. Menentukan nilai baku z dengan menggunakan pesamaan  

Z = 
𝑏𝑘−�̅�

𝑠
 ; bk = batas kelas 

7. Mencari frekuensi observasi (oi) dengan menghitung banyaknya respon 

yang termasuk pada interval yang telah ditentukan  
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8. Mencari frekuensi harapan Ei , yaitu luas kelas interval dikalikan dengan 

jumlah sampel dalam kelompok. 

Ei = nx I 

9. Mencari harga chi kuadrat ( X2) dengan menggunakan persamaan : 

      X h
2 =∑ = 1𝑘

𝑖
(𝑓0−𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

10. Membandingkan harga X2
hitung  dengan X2

tabel 

Jika X2
hitung < X2

tabel, maka data berdistribusi normal sedangkan jika 

X2
hitung  > X2

tabel , maka data tidak berdistribusi normal. 

11. Setelah dilakukan uji normalitas, jika diketahui datanya berdistribusi 

normal maka digunakan uji statistic parametric 

 

b. Uji Homogenitas (uji barlett) 

       Uji homogenitas yang dilakukan terhadap data gain hasil data pretest 

dan posttets bertujuan untuk mengetahui apakah kelas eksperimen yang 

terdiri dari kelas atas tengah dan bawah memiliki variasi yang sama satu 

sama lain atau tidak. Uji homogebitas disini menggunakan uji barlett data 

yag digunakan diuji lebih dari 2 kelompok dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5 

% atau 𝛼= 0,05 jika salah satu kelas tidak normal maka dilanjutkan uji 

statistika non parametric. Pengujian homogeny menggunakan uji barlett 

rumus sebagai berikut :  

  X2 = ( In 10) { B - ∑ 𝑑𝑘 log𝑆 2 

   Harga X selanjutnya dibandingkan dengan harga X table. Bila harga X 

table hitung lebih kecil X table maka varian data  

 

 

 

 


