
 

 

 

 

 III.  METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian 

pengembangan (Research and Development).  Pada bidang pendidikan metode 

penelitian dan pengembangan adalah strategi untuk mengembangkan produk 

pendidikan yang efektif yang digunakan untuk mengatasi masalah belajar.  

 

Hasil dari produk Penelitian ini adalah berupa multimedia interaktif untuk mata 

pelajaran Matematika materi Statistika. Multimedia interaktif ini dimaksudkan 

sebagai media dalam pembelajaran tatap muka baik pada saat di kelas, di 

laboratorium komputer maupun digunakan secara mandiri oleh siswa.  

Borg and Gall ( 1983 : 775) mengajukan serangkaian tahap yang harus ditempuh  

 

dalam pendekatan ini yaitu “ research and information collecting, planning, 

develop preliminary from of product, preliminary field testing, main product 

revision, main field testing, operational product revision, operational field testing, 

final product revision, and dissemination and implementation”. 

 

Masing-masing dari tahapan tersebut akan diuraikan sebagai berikut : 

1) Melakukan penelitian pendahuluan (pra survei) dan pengumpulan data awal 

termasuk literatur, observasi kelas, identifikasi permasalahan, dan 

merangkum permasalahan 

2) Melakukan perencanaan, hal penting dalam perencanaan adalah pernyataan 

tujuan yang harus dicapai  produk yang akan dikembangkan 
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3) Mengembangkan jenis/bentuk produk awal meliputi: penyiapan materi 

pembelajaran, penyusunan buku pegangan, dan perangkat evaluasi. 

4) Melakukan uji coba tahap awal, yaitu evaluasi pakar bidang desain 

pembelajaran, teknologi informasi, dan multimedia. 

5) Melakukan revisi terhadap produk utama, berdasarkan masukan dan saran-

saran dari hasil uji ahli 

6) Melakukan uji coba lapangan, digunakan untuk mendapatkan evaluasi atas 

produk. Instrumen angket dibuat untuk mendapatkan umpan balik dari siswa 

yang menjadi sampel penelitian.  

7) Melakukan revisi terhadap produk operasional, berdasarkan masukan dan 

saran-saran hasil uji lapangan dan praktisi pendidikan. 

8) Melakukan uji lapangan operasional  

9) Melakukan perbaikan terhadap produk akhir, berdasarkan pada uji lapangan 

10) Melakukan desiminasi dan implementasi produk, serta menyebarluaskan 

produk. 

Untuk keperluan penelitian tesis ataupun disertasi yang merupakan penelitian 

skala kecil dapat menghentikan penelitian pada langkah ke tujuh  (7), karena 

untuk langkah ke delapan, sembilan dan sepuluh membutuhkan cakupan yang 

sangat luas dalam waktu yang lama.  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Tempat penelitian dilaksanakan di : a) Laboratorium Akuntansi SMK Negeri 1 

Liwa Lampung Barat, b) SMK di lingkungan Kabupaten Lampung Barat untuk 
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melakukan disseminasi media pembelajaran.  Penelitian dilaksanakan pada 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014-2015.  

 

3.3 Langkah-langkah Penelitian 

 

Langkah-langkah utama dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan ini 

mengacu pada research & development cycle Borg dan Gall (1983).  

Langkah-langkah nya adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Tahap Pendahuluan 

a. Langkah Pertama: Penelitian pendahuluan untuk mengumpulkan informasi 

Penelitian pendahuluan dilaksanakan untuk mengetahui kebutuhan belajar 

yang berkaitan dengan rencana pengembangan multimedia interaktif. 

Sedangkan pengumpulan informasi merupakan usaha menggali informasi 

tentang potensi siswa, guru, dan sarana serta prasarana yang memungkinkan 

untuk menerapkan produk hasil pengembangan.   
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Adapun algoritma dalam tahapan pendahuluan ini adalah sebagai berikut : 

 

 

    

   

 

    

    

 

 

     

 

    

Gambar : Algoritma Tahap Pendahuluan  

3.3.2 Tahap Pengembangan, terdiri dari empat langkah yaitu : 

 

 

b. Langkah Kedua : Melakukan perencanaan 

Perencanaan pengembangan model didasarkan pada hasil penelitian 

pendahuluan dan kajian teorititik. Kemudian merancang desain mutlti media 

interaktif pelajaran Matematika( statistika ) yang meliputi: a) merumuskan 

tujuan pembelajaran dan garis besar program, b) mengembangkan flowchart, 

dan c) merancang frame (storyboard). 

 

Mulai 

Unjuk kerja, 

angket 

Rekapitulasi unjuk kerja, 

angket 

Valid 
Data unjuk kerja, 

angket 

Selesai 
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c. Langkah ketiga: Tahap Pengembangan Produk Awal (pemrograman)  

Tahap ini didasarkan pada frame perencanaan pengembangan model. Produk 

awal yang dikembangkan menggunakan program Macro Media Flash 8 untuk 

membuat animasi dan penyatuan berbagai material (teks, gambar, dan audio). 

d. Langkah keempat: validasi ahli 

Validasi dilakukan tiga orang ahli yang berkualifikasi akademik minimal S2 

yaitu satu ahli substansi materi, satu ahli desain pembelajaran dan ahli media 

komputer yang masing-masing sudah berpengalaman dibidangnya. 

e. Langkah kelima : ujicoba terbatas 

Berdasarkan uji ahli dan revisi yang ada pada langkah keempat dilakukan 

ujicoba terbatas yang melibatkan siswa dalam ujicoba satu, ujicoba kelompok 

kecil dan ujicoba kelas. 

 

3. 4 Metode Penelitian Tahap I 

 

Metode penelitian tahap I adalah pelaksanaan tahap pendahuluan dan tahap 

pengembangan yang terdiri dari langkah kesatu sampai langkah kelima yang 

dilakukan dalam penelitian ini. 

 

3.4.1 Subjek 

Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas XI Akuntansi yang berjumlah 3 

rombongan belajar dan guru Matematika SMK Negeri I Liwa. Dari populasi 

tersebut, untuk siswa diambil dua rombongan belajar yang memiliki intake 

mendekati sama, yaitu XI Akuntansi-1 sebagai kelas kontrol, dan kelas XI 
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akuntansi 2 sebagai kelas eksperimen pada setiap SMK tersebut. Untuk guru, 

adalah guru Matematika pada SMK Negeri 1 Liwa  yaitu sebanyak 6 orang guru. 

 

3.5 Definisi Konseptual dan Operasional 

3.5.1 Efektivitas Pembelajaran 

Definisi Konseptual : Efektifitas Pembelajaran berkaitan dengan sejauh mana 

siswa mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, yaitu sekolah, perguruan 

tinggi atau pusat pelatihan mempersiapkan siswa dengan pengetahuan, keterampilan 

dan sikap yang diinginkan oleh para stakeholder. 

 

Definisi Operasional : Efektivitas pembelajaran pada penelitian ini adalah 

peningkatan prestasi belajar siswa menggunakan multimedia interaktif pada 

kompetensi dasar mendeskripsikan data dalam bentuk tabel atau diagram/plot yang 

sesuai dengan informnasi yang ingin dikomunikasikan. 

 

3.5.2 Efisiensi Pembelajaran 

Definisi Konseptual : Efisiensi Pembelajaran adalah lamanya waktu pembelajaran 

berlangsung dengan menerapkan tindakan pembelajaran dengan cara menggunakan 

sumber daya minimal untuk hasil yang sama atau sebaliknya.  

 

Definisi Operasional : Efisiensi Pembelajaran pada penelitian ini adalah jika rasio 

perbandingan antara waktu yang digunakan pada pembelajaran menggunakan 

multimedia interaktif lebih besar dari pada yang tidak menggunakan multimedia 

interaktif dengan rumus sebagai berikut : 
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          Efisiensi Pembelajaran      =  Waktu yang diperlukan 

                                                       Waktu yang dipergunakan 

 

 

3.5.3 Daya Tarik Pembelajaran 

Definisi Operasional : Daya tarik pembelajaran adalah kriteria pembelajaran 

dimana siswa yang menikmati belajar cenderung ingin terus belajar ketika 

mendapat pengalaman yang baik. 

 

Definisi Operasional : Daya tarik pada penelitian ini dilihat dari aspek 

kemenarikan dan kemudahan penggunaan yang ditetapkan dengan rentang 

persentase sebagai berikut : 

 90% - 100% = sangat baik 

 70% - 89% = Baik 

 50% - 69% cukup baik 

 0% - 49% = kurang baik 

 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Data penelitian dan pengembangan diperoleh menggunakan instrumen angket, 

yaitu instrumen analisis kebutuhan, instrumen ahli materi,ahli media, ahli 

komputer, instrument soal tes dan instrument uji kemenarikan. 
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3.6.1 Kisi-Kisi dan Instrumen Penelitian 

 

Kisi-kisi instrumen yang akan digunakan untuk penelitian pendahuluan seperti 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Analisis Kebutuhan Guru 

No Aspek yang 

diamati 

Indikator Jumlah 

Butir 

Jenis 

Instrumen 

1. Kesenjangan 

aktifitas 

siswa 

1. Bertanya kepada guru 

2. Menjawab pertanyaan 

guru 

3. Mengoperasikan 

komputer sesuai SOP 

4. Mengoperasikan 

program sesuai materi 

yang sedang dipelajari 

5. Ketepatan 

mengumpulkan tugas 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

angket 

  Jumlah 5  

 

 

Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen Analisis Kebutuhan siswa 

No Aspek yang 

diamati 

Indikator Jumlah 

Butir 

Jenis 

Instrumen 

1. Kesenjangan 

aktifitas 

siswa 

1. Menyajikan 

diagram/plot 

2. Statistika dalam dunia 

kerja 

3. Kebutuhan belajar 

diluar tatap muka 

4. Alokasi waktu belajar 

yang tersedia di sekolah 

5. Kebutuhan bahan ajar 

siswa 

6. Keefektifan bahan ajar 

untuk belajar mandiri 

7. Alternatif pembelajaran 

matematika siswa 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

angket 

  Jumlah 7  
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3.6.2 Kisi-kisi Instrumen Ujicoba 

 

3.6.2.1 Kisi-kisi Ujicoba Kelompok Kecil 

Ujicoba kelompok kecil bertujuan untuk menentukan apakah produk yang 

dikembangkan telah menunjukkan performansi sebagai kriteria yang sudah 

ditetapkan. Dimana angket digunakan untuk ujicoba kelompok kecil. Pedoman 

hasil angket digunakan untuk mengumpulkan data dari hasil evaluasi ahli 

substansi materi, ahli desain pembelajaran dan ahli komputer. Instrumen ini akan 

digunakan pada ujicoba awal. 

 

Aspek-aspek yang akan diamati dikembangkan dalam bentuk kisi-kisi untuk 

dijadikan instrumen sebagai tertera pada tabel berikut : 

Tabel 3.3 Kisi-kisi angket kemenarikan 

No Aspek yang 

dievaluasi 
Indikator 

Jumlah 

butir 

Jenis 

Instrumen 

1. Kemenarikan 

software 

mutimedia 

interaktif 

1. Komposisi warna 

2. Keterbatasan teks 

3. Keselarasan musik 

pengiring 

4. Penggunaan video 

dalam memperjelas 

isi pesan 

2 

1 

1 

 

1 

Angket 

2. Interaktifitas 5. Kemudahan 

interaktifitas 

1  

3. Kemudahan 

penggunaan 

6. Kemudahan 

pengoperasian 

7. Kemudahan navigasi 

8. Ketersediaan 

petunjuk 

2 

 

1 

1 

 

4. Peran 

multimedia 

interaktif dalam 

proses 

pembelajaran 

9. Kejelasan uraian 

materi 

10. Memungkinkan 

siswa belajar secara 

mandiri 

11.Penumbuhan  

      motivasi belajar 

1 

 

2 

 

 

1 

 

  Total 14  
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli 

No Aspek yang 

di evaluasi 
Indikator 

Jumlah 

butir 
Validator 

1. Aspek 

substansi 

materi 

1. Kebenaran materi secara 

teori dan konsep 

2. Ketepatan penggunaan 

istilah sesuai bidang 

keilmuan 

3. Kedalaman materi 

4. Konstektualitas 

5 

 

3 

 

 

5 

2 

 

Ahli Substansi 

Materi 

2. Aspek 

pembelajaran 

5. kejelasan tujuan 

pembelajaran (realistis 

dan terukur) 

6. relevansi tujuan 

pembelajaran dengan 

kurikulum/SK?KD 

7. sistematika yang 

berkelanjutan, logis dan 

jelas 

8. kejelasan uraian materi 

9. relevansi dan konsistensi 

alat evaluasi 

10. pemberian umpan balik 

terhadap hasil evaluasi 

11. penggunaan bahasa yang 

baik dan benar 

12. penumbuhan motivasi 

belajar 

13. kemudahan operasional 

penggunaan program 

yang memungkinkan 

siswa belajar secara 

mandiri 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

7 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Ahli Desain 

Pembelajaran 

3 Aspek 

penampilan 

14. Kualitas tampilan 

15. Daya tarik tampilan 

16. Pengorganisasian materi 

a. Konsistensi 

b. Pengorganisasian 

c. Kemudahan 

Operasional 

8 

6 

 

3 

3 

6 

Ahli Komputer 
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3.6.2.2 Kisi-kisi Ujicoba Kelas 

 

Pada kelompok besar ujicoba meliputi uji efektifitas, uji efisiensi, dan uji daya 

tarik menggunakan instrumen-instrumen yang disesuaikan dengan kebutuhan 

ujicoba. Untuk menguji efektifitas produk baik yang pretest maupun posttest 

digunakan instrumen tes unjuk kerja. Untuk uji efisiensi digunakan lembar 

observasi. Sedangkan uji daya tarik menggunakan angket. Kisi-kisi ujicoba dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.5 Kisi-kisi instrumen pretest 

Kompetensi Dasar 
Kriteria Unjuk 

kerja/indikator 

Jumlah 

soal 

Bentuk 

test 

1. Mendeskripsikan data dalam 

bentuk tabel atau 

diagram/plottertentuyangsesuai 

dengan informasiyangingin 

dikomunikasikan 

 
 
 
 

- Memahami 

statistik, populasi 

dan sample 

- Memahami 

pengumpulan, 

pembulatan dan 

pemeriksaan 

terhadap data 

- Memahami 

jangkauan data 

- Menyajikan data 

dalam bentuk 

diagram  

- Memahami daftar 

distribusi frekuensi 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

Unjuk 

kerja 

 Total 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Instrumen Posttest 

Kompetensi Dasar 
Kriteria Unjuk 

kerja/indikator 

Jumlah 

soal 

Bentuk 

test 

2. Mendeskripsikan data dalam 

bentuk tabel atau 

diagram/plottertentu yang 

sesuai dengan informasi yang 

ingin dikomunikasikan 

 
 

 
 

- Memahami 

statistik, populasi 

dan sample 

- Memahami 

pengumpulan, 

pembulatan dan 

pemeriksaan 

terhadap data 

- Memahami 

jangkauan data 

- Menyajikan data 

dalam bentuk 

diagram  

- Memahami daftar 

distribusi frekuensi 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

Unjuk 

kerja 

 Total 5  

 

 

Tabel 3.7 Kisi-kisi Instrumen Uji Efisiensi 

No Pokok bahasan 
Jumlah tatap muka 

Kelas eksperimen Kelas kontrol 

1. Memahami statistik, populasi 

dan sample 

2 x 45 menit 4x45 menit 

2. Memahami pengumpulan, 

pembulatan dan pemeriksaan 

terhadap data 

 

2 x 45 menit 4x45 menit 

3. Menyajikan data dalam bentuk 

diagram 

2 x 45 menit 4 x 45 menit 

4. Memahami daftar distribusi 

frekuensi 

4 x 45 menit 6 x 45 menit 

 

 

3.7 Metode Penelitian Tahap II 

Penelitian pada tahap ini merupakan pelaksanaan tahap penerapan langkah yang 

terdiri dari langkah keenam dan langkah ketujuh. 
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3.7.1 Model Rancangan Eksperimen 

 

Langkah keenam ini dilakukan untuk menguji produk utama hasil 

pengembangan setelah melalui uji lapangan produk awal dan revisi. Uji ini 

dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan daya tarik produk. 

Uji lapangan ini dirancang dengan desain eksperimen Pretes-Posttest-Only 

Control Design (Sugiyono, 2011:76) sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Rancangan desain eksperimen 

Kelas Tes Perlakuan Tes 

Eskperimen Pretes 

Pembelajaran 

menggunakan 

multimedia 

Interaktif 

Posttes 

Kontrol Pretes 

Pembelajaran tidak 

menggunakan  

multimedia interaktif  
Posttes 

 

 

3.7.2 Teknik Analisis Data 

 

3.7.2.1 Uji Ahli 

Instrumen penilaian uji ahli baik oleh ahli desain pembelajaran, ahli media dan 

ahli isi/materi, mengikuti skala Likert yang memiliki 4 pilihan jawaban sesuai 

konten pertanyaan. Dari penilaian tersebut kemudian dilihat skor rata-ratanya 

kemudian diinterpretasikan kelayakannya.  

3.7.2.2 Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba terbatas ini dimaksudkan untuk mengetahui respon dari siswa terhadap 

media yang sudah dibuat dan menilai kelayakan media untuk digunakan. 

Instrumen penilaian uji satu lawan satu memiliki 4 skala penilaian.  Penilaian 
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kelayakan pengembangan media pembelajaran menurut penilaian calon pengguna 

(siswa) ini berdasarkan jumlah jumlah skor yang diperoleh kemudian dibagi 

dengan jumlah total skor dan hasilnya dikalikan dengan banyaknya pilihan 

jawaban. Skor penilaian tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus: 

Skor Penilaian =  
Jumlah skor pada instrumen 

X 4 
Jumlah skor tertinggi 

 

Kemudian skor penilaian dikonversi menjadi beberapa tingkat kelayakan yaitu 

seperti tersaji pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.9  Penilaian Kualitas Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif  

 

 

 

 

 

3.7.2.3  Uji Efektivitas 

Instrumen penelitian pada tahap ini digunakan untuk mengumpulkan data 

evaluasi hasil belajar untuk mengukur efektivitas, data waktu untuk 

mengukur efisiensi, dan data kemenarikan. Kisi-kisi instrumen untuk 

pengujian efektivitas berupa kisi-kisi soal untuk pengujian kognitif dan 

psikomotor. Sedangkan kisi-kisi kemenarikan terdiri dari : 

a) Strategi pengorganisasian 

b) Strategi penyampaian 

c) Strategi pengelolaan pembelajaran 

Skor 

Penilaian 
Rerata Skor Klasifikasi 

4 3,26 - 4,00 Sangat Baik 

3 2,51 - 3,25 Baik 

2 1,76 - 2,50 Kurang Baik 

1 1,01 - 1,75  Tidak Baik 
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Data mengenai efektivitas diperoleh dari tes kognitif yaitu soal tes formatif 

berupa soal pilihan berganda yang diberikan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol menggunakan soal tes 

formatif yang sama.  

Dalam menilai efektivitas pengukuran dilakukan pada aspek kognitif, psikomotor 

siswa, data diperoleh dari hasil pretest dan posttest.  Hasil tes tersebut kemudian 

dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar 

sebelum dan sesudah menggunakan media interaktif materi Statistika.  

Sebelum dilakukannya analisis tingkat efektivitas, sebelumnya akan dilakukan uji 

normalitas uji-t sampel berpasangan (paired sample t-test). Uji normalitas 

dilakukan untuk melihat bahwa kondisi kelas berada pada kurva normal dan layak 

untuk menjadi objek uji coba, sedangkan uji-t sampel berpasangan digunakan 

untuk mengetahui perbedaan antara hasil pretest dan posttest sebelum dan setelah 

penggunaan media interaktif materi statistika. 

Pada penilaian  ranah  psikomotor dilakukan dengan  menggunakan penilaian 

unjuk kerja  Menganalisis Statistika. Skor nilai siswa didapatkan dari portofolio 

hasil diskusi dan praktek serta produk hasil praktek. Penilaian efektivitas 

dilakukan dengan menghitung menggunakan statistik SPSS. 

 

Data kuantitatif akan diperoleh dari hasil pretest dan posttest.  Hasil tes tersebut 

kemudian dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

hasil belajar pada siswa sebelum dan sesudah menggunakan multimedia interaktif. 

Uji yang uji-t sampel berpasangan (paired sample t-test). Hipotesis yang diajukan 

adalah: 
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H0:  Tidak ada perbedaan hasil belajar pada siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan media pembelajaran interaktif 

Ha: Ada perbedaan hasil belajar pada siswa sebelum dan sesudah menggunakan 

media pembelajaran interaktif  

Selanjutnya uji signifikan terhadap hipotesis menggunakan multimedia interaktif 

menggunakan program SPSS. , dengan kriteria uji : 

1) Jika nilai probabilitas (p) ≤ 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

2) Jika nilai probabilitas (p) > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Sedangkan untuk mengetahui efektivitas penggunaan multimedia dengan 

membandingkan posstes kelompok eksperimen dan posstes kelompok kontrol. Uji 

yang digunakan uji-t sampel independent  (independent sample t-test). Hipotesis 

yang diajukan adalah: 

H0: Tidak ada perbedaan hasil belajar pada siswa yang belajar menggunakan 

media pembelajaran interaktif dengan siswa yang belajar tanpa 

menggunakan media pembelajaran interaktif 

Ha: Ada perbedaan hasil belajar pada siswa yang belajar menggunakan media 

pembelajaran interaktif dengan siswa yang belajar tanpa menggunakan 

media pembelajaran interaktif 

Selanjutnya uji signifikan terhadap hipotesis menggunakan media pembelajaran 

interaktif menggunakan program SPSS, dengan kriteria uji: 

1) Jika nilai probabilitas (p) ≤ 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

2) Jika nilai probabilitas (p) > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 
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Namun sebelum penggunaan kedua uji tersebut, dilakukan uji persyaratan analisis 

yaitu uji normalitas dan homogenitas.  Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-

Smirnov Test dengan kriteria uji: 

1) Jika nilai probabilitas (p) > 0,05, maka data berdistribusi normal 

2) Jika nilai probabilitas (p) < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal 

 

Sedangkan uji homogenitas menggunakan uji Leven’s Test, dengan kriteria uji: 

1) Jika nilai probabilitas (p) > 0,05, maka data kedua kelompok homogen 

2) Jika nilai probabilitas (p) < 0,05, maka data data kedua kelompok tidak 

homogen 

 

3.7.2.4 Uji Efisiensi 

Analisis efisiensi penggunaan media interaktif difokuskan pada aspek waktu 

dengan membandingkan antara waktu yang diperlukan dengan waktu yang 

digunakan dalam proses pembelajaran sehingga diperoleh rasio dari hasil 

perbandingan tersebut.  Adapun persamaan untuk menghitung efisiensi adalah 

 

          
                     

                    
  

 

Tingkat efisiensi berdasarkan rasio waktu yang diperlukan terhadap waktu yang 

dipergunakan dapatdilihat pada Tabel 3.10. 
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Tabel 3.10 Nilai Efisiensi Pembelajaran dan Klasifikasinya 

Nilai Efisiensi Klasifikasi Tingkat Efisiensi 

> 1 Tinggi Efisien 

= 1 Sedang Cukup Efisien 

< 1 Rendah Kurang Efisien 

 Sumber : Elice, 2012 :68) 

 

3.7.2.5 Uji Daya Tarik 

Data kualitatif akan diperoleh dari sebaran angket untuk mengetahui daya tarik 

multimedia pembelajaransebagai media pembelajaran. Kualitas daya tarik dapat 

dilihat dari aspek kemenarikan dan kemudahan penggunaan yang ditetapkan 

berdasarkan indikator dengan rentang data. 

Data kemudahan, kemenarikan, kemanfaatan media sebagai sumber belajar 

diperoleh dari uji lapangan kepada siswa sebagai pengguna. Angket respon  

terhadap penggunaan produk dinilai menggunakan skala likert yang memiliki 4 

pilihan jawaban. Skala Likert merupakan skala pengukuran yang diberikan 

pembobotan secara gradasi dari nilai yang positif hingga negatif.Masing-masing 

pilihan jawaban memiliki skor berbeda yang mengartikan tingkat kesesuaian 

produk bagi pengguna.Skor penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.11 berikut : 

 

Tabel 3.11  Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban 

 

No. Pilihan Jawaban Skor 

1. Sangat menarik 4 

2. Menarik 3 

3. Kurang menarik 2 

4. Tidak menarik 1 



99 

 

Pilihan jawaban dia atas juga berlaku pada komponen kemudahan dan 

kemanfaatan, menyesuaikan pada pilihan jawabannya. Penilaian instrumen 

totaldilakukandengan cara jumlah skor yang diperoleh kemudian dibagi dengan 

jumlah skor total dan hasilnya dikalikan dengan banyaknya pilihan jawaban. Skor 

penilaian tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus yang dapat berikut ini. 

 

 

Hasil dari skor penilaiantersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah 

sampel uji coba dan dikonversikan dalam bentuk pernyataan penilaian untuk 

menentukan kualitas dan tingkat kemanfaatan produk yang dihasilkan berdasarkan 

pendapat pengguna.  Interval klasifikasi menurut Agustina (2012) diperoleh 

dengan menggunakan rumus ini. 

 

Jika skor tertinggi yang menurut pilihan jawaban adalah 4, skor terendahnya 

adalah 1, dan jumlah pilihan jawaban adalah 4, maka didapatkan nilai intervalnya 

adalah sebagai berikut : 

 

Sehingga, klasifikasi kemenarikan, kemudahan dan kemanfaatan media 

didapatkan seperti pada Tabel 3.12. Klasifikasi dilakukan dengan menghitung 

dengan cara merata-rata skor penilaian angket daya tarik, dan kemudian dilakukan 

generalisasi. Pengelompokkan berdasarkan rerata skor ini juga berlaku pada 

komponen kemudahan dan kemanfaatan, jika untuk kemudahan maka 

Skor Penilaian =
                          

                     
 x 4         

Nilai Interval =
                            

                       
 

Nilai Interval =
   

  
 = 0,75 



100 

 

klasifikasinya terdiri dari “sangat mudah”, “mudah”, “kurang mudah” dan “tidak 

mudah”. Begitu pula dengan kemanfaatan, terdiri dari “sangat manfaat”, 

“manfaat”, “kurang manfaat” dan “tidak manfaat”. 

Tabel 3.12 Klasifikasi Daya Tarik 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Uji Persyaratan Analisis Hipotesis Statistik 

3.8.1 Uji Normalitas 

 

Uji normalitas data dilakukan pada 4 (dua) kelas yang menjadi subyek uji coba, 

dilakukan terhadap nilai pretest dan posttest nya. Pengolahan data menggunakan 

SPSS dengan uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov untuk melihat nilai 

Asymp.Sig. (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

Skor (%) Keriteria 

86 – 100 Sangat Menarik 

76 – 85 Menarik 

66 – 75 Kurang Menarik 

50 – 65 Tidak Menarik 
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Tabel 3.13 Tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Postes 

(Eksperiman) 

N 90 

Normal Parameters
a,b

 Mean 82.6667 

Std. Deviation 4.44694 

Most Extreme Differences Absolute .459 

Positive .459 

Negative -.274 

Kolmogorov-Smirnov Z 4.354 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Hipotesis uji normalitas data untuk postes kelas eksperimen: 

- Ho : Data berdistribusi normal 

- Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Kriteria uji: 

- Ho ditolak dan Ha diterima apabila nilai Asyimp. Sig <0,05 

- Ho diterima dan Ha ditolak apabila nilai Asyimp. Sig ≥ 0,05 

Kesimpulan : nilai Asyimp. Sig = 0,000 < 0,05, Ho ditolak dan Ha diterima, 

dengan demikian data postes  tidak berdistribusi normal. 
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Tabel 3.14 Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut: 

 
Data pengetahuan  Z-KS Sig. Kriteria uji Kesimpulan 

Pretes 0,826 0.503 Sig. > 0,05 (H0 

diterima) 

Data pengetahuan 

berdistribusi normal 

Postes 0,770  0,594 Sig. > 0,05 (H0 

diterima) 

Data pengetahuan 

berdistribusi normal 

Sumber : Hasil Analisis statistik SPSS 

 

Dengan asumsi probabilitanya α = 0,05 dan nilai signifikan yang lebih besar dari α 

maka hasil analisis menunjuk-kan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini berarti 

kecenderungan sampel berpola seragam dan respon yang wajar. Dengan demikian 

data yang didapat mencerminkan kondisi yang wajar dan dapat dipercaya untuk 

mewakili populasi. 

3.8.2 Uji Beda Data 

Pengujian ini berfungsi untuk memastikan bahwa dua sampel uji merupakan data 

yang berbeda, dilakukan menggunakan uji-t sampel berpasangan (paired sample t-

test) dengan program SPSS. 

Tabel 3.15 Paired samples Statistics 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Postes (Eksperiman) 82.6667 90 4.44694 .46875 

Pretes (Eksperiman) 61.1111 90 5.69732 .60055 

Sumber : Hasil Analisis statistik SPSS 
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Tabel 3.16  Paired Samples Correlation 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Postes (Eksperiman) & Pretes 
(Eksperiman) 

90 .192 .070 

Sumber : Hasil Analisis statistik SPSS  

Tabel 3.17  Paired Samples Test 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig.           

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

Postes 
(Eksperiman) 
- Pretes 
(Eksperiman) 

21.55556 6.51896 .68716 20.19019 22.92093 31.369 89 .000 

Sumber : Hasil Analisis statistik SPSS  

Hipotesis yang diajukan 

 H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan penggunaan media interaktif 

terhadap peningkatan   hasil belajar siswa. 

 Ha : Ada pengaruh yang signifikan penggunaan media interaktif 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa 

Kriteria uji hipotesis data pengetahuan adalah sebagai berikut: 

1.  Jika Sig.  (t) ≤ 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

2.  Jika Sig.  (t) < 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 
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Hasil analisis diperoleh nilai t = 31,369 dengan sig. = 0,000, karena nilai  

sig < 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada pengaruh yang 

signifikan penggunaan media interaktif terhadap peningkatan pengetahuan siswa. 

Peningkatan yang signifikan dapat terlihat dari nilai awal (pretes) sebelum siswa 

menggunakan  media interaktif nilainya adalah 61,11, sedangkan setelah 

menggunakan  media interaktif  ternyata mengalami peningkatan yang signifikan 

yaitu menjadi 82,67. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media interaktif 

efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas eksperimen. 

 

 

 

 

 

 


