
 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

 

Jenis penelian yang digunakan di dalam  penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (Reseacrh and Development). Maksud dari penelitian dan 

pengembangan adalah menjembatani jurang pemisah yang sering ditemui antara 

penelitian pendidikan dengan praktik pendidikan sehari-hari.  

 

Hasil dari produk Penelitian ini berupa multimedia interaktif untuk mata pelajaran 

TIK tentang materi Microsoft Excel. Multimedia interaktif ini dimaksudkan 

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

pada saat siswa belajar di laboratorium komputer dan dapat digunakan secara 

mandiri oleh siswa. Dikembangkannya produk multimedia interaktif ini tidak 

dimaksudkan untuk menggantikan peran guru dalam proses pembelajaran, 

walaupun memang dimungkinkan untuk itu. 

     

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

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

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

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

final product revision, and dissemination and implementation”. 
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Masing-masing dari tahapan tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

1) melakukan penelitian pendahuluan (prasurvei) untuk mengumpulkan 

informasi (kajian pustaka dan pengamatan kelas), identifikasi permasalahan 

yang ditemukan dalam pembelajaran, dan merangkum permasalahan. 

2) melakukan perencanaan. Aspek yang penting dalam perencanaan adalah 

pernyataan tujuan yang harus dicapai pada produk yang akan dikembangkan 

termasuk penyusunan GBPM, flowchart, storyboard dan mengumpulkan 

bahan.  

3) mengembangkan jenis/bentuk produk awal meliputi: penyiapan materi 

pembelajaran, penyusunan buku pegangan, dan perangkat evaluasi termasuk 

pemrograman produk. 

4) melakukan uji coba tahap awal, yaitu validasi ahli substansi materi, ahli desain    

pembelajaran dan ahli media komputer. 

5) melakukan uji coba terbatas dan revisi terhadap produk utama, berdasarkan 

masukan dan saran-saran dari hasil uji coba tahap awal, yang melalui uji satu-

satu, uji kelompok kecil dan uji kelompok besar. 

6) melakukan uji coba luas, digunakan untuk mendapatkan evaluasi atas produk. 

Angket dibuat untuk mendapatkan umpan balik dari siswa yang menjadi 

sampel penelitian. 

7) menghasilkan produk operasional untuk dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran sesuai tujuan pengembangan. 

 

Tahap ke-8 uji coba operasional, tahap ke-9 perbaikan produk akhir, dan tahap ke-

10 deseminasi tidak dilakukan. Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada tahap ke-

1 sampai tahap ke-7 sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian pengembangan ini dilakukan di SMA Negeri 1 Seputih Banyak kelas 

XI semester genap dan di uji cobakan pada beberapa sekolah yaitu SMA Negeri 1 

Seputih Banyak tempat peneliti bertugas, SMA Negeri 1 Seputih Raman dan 

SMA Paramarta Lampung Tengah tahun pelajaran 2012/2013. 

 

3.3 Langkah-Langkah Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang mengacu pada R&D  

cycle Borg and Gall (1983) yang digabungkan dengan model pengembangan 

multimedia interaktif Riyana (2007) dengan uraian penjelasan yang telah di 

modifikasi dan diselaraskan sesuai tujuan dan kondisi penelitian yang sebenarnya. 

Prosedur pengembangan multimedia interaktif dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.1 Model Alur Pengembangan Multimedia Interaktif Mata Pelajaran  

     TIK di adaptasi dari Borg&Gall (1983) & Riyana (2007) 
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Tahap Pendahuluan 

Tahap Pengembangan 

Tahap Penerapan 

 
Langkah pertama:  

Penelitian pendahuluan untuk 

mengumpulkan informasi 

 

Langkah ketiga:  

Mengembangkan jenis/bentuk 

produk awal (pemrograman) 

Langkah keempat: 

Validasi ahli (substansi materi, 

desain pembelajaran, media 

komputer) 

Langkah kelima:  

Uji coba produk dan revisi 

(uji one-one, kelompok kecil, 

kelompok besar) 
 

 
 

Langkah keenam :  

Uji coba luas 

Langkah ketujuh:   

menghasilkan produk operasional 

Langkah kedua: 

Melakukan perencanaan. 

(GBPM, flochart, storyboard, 

mengumpulkan bahan) 
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Dari gambar di atas, terdapat tiga tahap dengan tujuh langkah, dimana setiap tahap 

yang terdiri dari beberapa langkah secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

3.3.1 Tahap Pendahuluan 

 

Pada tahap ini terdiri dari satu langkah sebagai berikut: 

a.  Langkah pertama: penelitian pendahuluan untuk mengumpulkan informasi. 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar terkait 

dengan rencana pengembangan produk multimedia interaktif yang akan 

dikembangkan dengan cara memberikan test unjuk kerja siswa dan lembar 

angket yang bisa dilihat pada halaman 261,264 dan 268. Hasil dari test dan 

angket tersebut digunakan sebagai bahan informasi yang dimaksudkan untuk 

mengetahui berbagai informasi yang dimiliki baik siswa, guru, sarana dan 

prasarana yang memungkinkan untuk menerapkan produk hasil 

pengembangan di SMA Lampung Tengah. 

 

Adapun algoritma dalam tahap pendahuluan ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

                                                                            Y 

                                              

                                                  N 

 

mulai 

unjuk kerja, 

angket 

rekapitulasi unjuk kerja, angket 

Valid ? 
Data unjuk 

kerja, angket 

Selesai 
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 Tahap Pengembangan, terdiri dari empat langkah (dimulai dari  langkah kedua  

                     sampai dengan langkah ke lima) 

 

b. Langkah kedua: melakukan perencanaan. 

   Berdasarkan analisis hasil penelitian pendahuluan dan kajian teoritik, mulai  

    merancang desain multimedia interaktif yang mencakup: (a) merumuskan  

    GBPM, (b)  mengembangkan flowchart, (c) merancang frame (storyboard),  

   (d) mengumpulkan bahan. 

     c. Langkah ke tiga: mengembangkan jenis/bentuk produk awal (pemrograman). 

Dikembangkan produk awal dengan menggunakan berbagai tools 

Macromedia Flash CS3 dan Authorware 7  untuk menyatukan animasi, dan 

penyatuan berbagai material (teks, gambar, audio/suara), suara/narasi yang 

direkam menggunakan Camtasia versi 8.0. 

     d. Langkah ke empat: validasi ahli 

Validasi dilakukan oleh 3 orang ahli yang berkualifikasi akademik minimal 

S2 yaitu satu ahli substansi materi, satu ahli desain pembelajaran dan satu 

ahli media komputer yang masing-masing sudah berpengalaman 

dibidangnya. 

e. Langkah ke lima: uji coba terbatas 
 

Berdasarkan hasil uji ahli dan revisi yang pada langkah ke empat dilakukan 

uji coba terbatas yang melibatkan siswa dalam uji satu-satu, uji kelompok 

kecil dan uji kelompok besar.  
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3.3.3 Tahap Penerapan 

   Pada tahap ini terdiri dari dua langkah yaitu langkah ke enam dan ke tujuh 

    yaitu: 

        f. Langkah ke enam: uji coba luas. 

   Uji coba luas merupakan evaluasi untuk mengetahui efektifitas dan daya 

   tarik produk utama multimedia interaktif  Teknologi Informasi dan  

   Komunikasi. Pada tahap ini dilakukan dengan melibatkan siswa dan guru  

   TIK dibeberapa sekolah yaitu SMA Negeri 1 Seputih Banyak, SMA Negeri  

   1 Seputih Raman dan SMA Paramarta Lampung Tengah. 

g. Langkah ke tujuh: menghasilkan produk operasional. 

    Produk yang dihasilkan pada langkah ke tujuh ini adalah produk final 

pengembangan multimedia yang dibuat. Produk inilah yang nantinya akan 

digunakan secara luas oleh siswa dan guru TIK di SMA Lampung Tengah.  

 

3.3 Metode Penelitian Tahap I 

 
Metode penelitian tahap I adalah pelaksanaan tahap pendahuluan dan tahap 

pengembangan yang terdiri dari langkah 1 sampai langkah 5 dari tujuh langkah 

yang akan dilakukan dalam penelitian ini.  

 
3.4.1 Populasi dan Sampel 

 

Populasi untuk uji coba terbatas yaitu dengan melakukan uji coba satu-satu, uji 

coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Uji coba satu-satu terdiri dari 

satu sampai tiga siswa, uji coba kelompok kecil melibatkan 10 siswa dan uji coba 

kelompok besar melibatkan 30 siswa yang seluruhnya adalah siswa kelas XI SMA 
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Negeri 1 Seputih Banyak. Sedangkan untuk uji coba luas selain melibatkan SMA 

Negeri 1 Seputih Banyak sebagai tempat dilakukannya pengembangan penelitian 

ini, juga melibatkan siswa dari sekolah lain yaitu SMA Negeri 1 Seputih Raman 

dan SMA Paramarta beserta guru mata pelajaran TIK di sekolah tersebut. Populasi 

dari masing-masing sekolah untuk siswa diambil dua rombongan belajar yang 

memiliki intake mendekati sama, yaitu XI IPA1 dan XI IPA2 yang dijadikan 

sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan jumlah populasi 90 siswa. 

Sedangkan untuk guru, dari sejumlah guru mata pelajaran TIK diambil 2 guru 

yang dijadikan sebagai sample.  

 

Dalam menetapkan sampel pada masing-masing tahap penelitian, penulis 

mengacu pada prosedur penelitian pengembangan Borg & Gall dan Riyana, 

sehingga penetapan sampel sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing tahapan 

penelitian. 

 

3.4.2 Sampel Analisis Kebutuhan 

 

Sampel yang digunakan pada tahap analisis kebutuhan (need assessment) yaitu 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Seputih Banyak Lampung Tengah. Penetapan 

sampel dilakukan dengan teknik random sampling dari populasi siswa yang ada. 

Dasar pemilihan sampel yaitu untuk menentukan kesenjangan penguasaan siswa 

terhadap materi yang di sajikan dan diterima siswa di sekolah.  
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3.4.3 Sampel Uji Coba Kelompok Kecil 

 

Pada tahap uji coba kelompok kecil ini prototype produk multimedia interaktif 

hanya diujikan kepada 10 orang siswa di SMA Negeri 1 Seputih Banyak. 

Penetapan sampel akan dilakukan secara acak (random sampling) terhadap siswa 

yang nantinya akan menggunakan produk multimedia interaktif ini. 

 

3.4.4 Sampel Evaluasi Ahli 

 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan multimedia interaktif 

materi Microsoft Excel. Sampel evaluasi ahli (expert judgement) ditetapkan 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu Drs. Wajiran, MT, untuk ahli 

substansi materi, Dr. Eng. Helmy Fitriawan, ST, MSc, untuk ahli desain 

pembelajaran, dan Rangga Firdaus, S.Kom, M.Kom, untuk ahli media komputer. 

 

3.4.5 Sampel Kelompok Besar 

 

Uji coba kelompok besar merupakan uji eksperimen apakah produk multimedia 

interaktif hasil penelitian pengembangan ini dapat mengatasi kesulitan guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran TIK materi Microsoft Excel. Pada uji coba 

kelompok besar ini produk multimedia interaktif ini diujikan terhadap 3 (tiga) 

sekolah di Lampung Tengah. Sampel yang menjadi responden pada uji coba 

kelompok besar ini terdiri dari 2 (dua) kelas XI IPA1 dan XI IPA2 di SMA Negeri 

1 Seputih Banyak, SMA Negeri 1 Seputih Raman dan SMA Paramarta Lampung 

Tengah. Dari kedua kelas pada masing-masing sekolah tersebut, kelas XI IPA2 

adalah kelas eksperimen yaitu kelas yang diberi perlakuan menggunakan produk 

multimedia interaktif yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini. 
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Sedangkan kelas XI IPA1 adalah kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan 

menggunakan produk multimedia interaktif. 

 

3.5 Definisi Konseptual dan Operasional 

 

3.5.1 Efektifitas Pembelajaran 

 

3.5.1.1 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. 

 

3.5.1.2 Definisi Operasional 

Efektifitas pembelajaran pada penelitian ini adalah peningkatan prestasi belajar 

siswa menggunakan multimedia interaktif pada kompetansi dasar mengolah 

dokumen pengolah angka dengan variasi teks, tabel, grafik dan gambar 

diagram untuk menghasilkan informasi yang dianalisis secara statistik dengan 

t-tes independen (independent t-tes) yaitu uji yang digunakan untuk 

membandingkan selisih dua rata-rata (mean) dari dua sampel yang independen. 
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3.5.2 Efisiensi Pembelajaran 

3.5.2.1 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. 

3.5.2.2 Definisi Operasional 

Efisiensi pembelajaran pada penelitian ini adalah jika rasio perbandingan 

antara waktu yang digunakan pada pembelajaran menggunakan multimedia 

interaktif lebih besar dari pada pembelajaran yang tidak menggunakan 

multimedia interaktif dengan rumus sebagai berikut: 

 

      Efisiensi Pembelajaran = Waktu yang diperlukan     

                 Waktu yang dipergunakan 

 
 

 

Keterangan: 

 

Produk dikatakan efisien bilamana waktu yang diperlukan lebih kecil dibanding 

dengan waktu yang dipergunakan, sebaliknya dikatakan tidak efisien bilamana 

waktu yang diperlukan lebih besar dari waktu yang dipergunakan. 
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3.5.3 Daya Tarik Pembelajaran 

 

 

3.5.3.1 Definisi Konseptual 

 

 

Daya tarik pembelajaran adalah kreteria pembelajaran dimana siswa yang 

menikmati belajar cenderung ingin terus belajar ketika mendapatkan 

pengalaman yang menarik. 

 

3.5.3.2 Definisi Operasional 

 

Daya tarik pembelajaran pada penelitian ini dilihat dari aspek kemenarikan 

dan kemudahan penggunaan yang ditetapkan dengan rentang prosentase 

sebagai berikut: 

90%-100% = Sangat Baik 

70%-89%  = Baik 

50%-69%  = Cukup Baik 

0%-49%  = Kurang Baik 

 

3.5.4 Motivasi Belajar 

 

3.5.4.1 Definisi Konseptual 

Motivasi belajar adalah dorongan yang berhubungan dengan prestasi belajar 

siswa, yakni kecenderungan untuk mencapai keberhasilan atau tujuan, dan 

melakukan kegiatan yang mengarah pada kesuksesan atau kegagalan di dalam 

belajar pada siswa kelas XI semester genap SMA Lampung Tengah. 
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3.5.4.2 Definisi Operasional 

Motivasi belajar adalah dorongan yang berhubungan dengan prestasi belajar 

siswa, yakni kecenderungan untuk mencapai keberhasilan atau tujuan, dan 

melakukan kegiatan yang mengarah pada kesuksesan atau kegagalan di dalam 

belajar, untuk mengukur motivasi indikator yang dipergunakan sebagai 

berikut: 

1)  tekun dalam menghadapi tugas 

2)  ulet dalam menghadapi kesulitan 

3)  menunjukkan kemauan belajar 

4)  giat belajar mandiri 

5)  cepat bosan pada tugas-tugas pelajaran 

6)  dapat mempertahankan pendapatnya 

7)  mencari dan memecahkan masalah 

Dengan kriteria sebagai berikut: 

1 = Tidak Pernah 

2 = Kadang-kadang 

3 = Sering 

4 = Selalu 

 

Teknik penskoran dilakukan dengan menjumlahkan jawaban siswa sesuai dengan 

kriteria pilihan yang sudah ditentukan dimana skor 1 untuk jawaban tidak pernah, 

skor 2 untuk jawaban kadang-kadang, skor 3 untuk jawaban sering dan skor 4 

untuk jawaban selalu, untuk pernyataan positif dan berlaku kebalikan untuk 

pernyataan negatif. 
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Selanjutnya masing-masing jawaban siswa dikelompokkan berdasarkan skor 

jawaban dan kemudian diprosentasikan, untuk keperluan ini dipergunakan 

program Microsoft Excel 2007.    

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan tes unjuk kerja dan 

menyebarkan angket kepada siswa dan guru. Untuk evaluasi ahli (expert 

judgement) dilakukan dengan melakukan uji coba produk dan angket evaluasi 

kelayakan produk yang sudah dibuat untuk memberikan tingkat kepercayaan 

bahwa produk multimedia interaktif memang benar-benar layak dikembangkan. 

 

Jenis data yang dikumpulkan pada tahap penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

data kualitatif. Data-data tersebut dikumpulkan melalui tes unjuk kerja dan 

angket. Data  kuantitatif merupakan hasil tes unjuk kerja siswa mengoperasikan 

Microsoft Excel untuk mengetahui kesenjangan penampilan siswa dengan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Sedangkan data kualitatif berupa ringkasan hasil 

angket yang disebarkan ke siswa dan guru dalam proses pembelajaran TIK. 

Dengan aneka ragam teknik yang digunakan peneliti berharap bahwa data yang 

akan didapat akan lebih valid sehingga akan mempermudah  peneliti dalam 

mengidentifikasi kebutuhan dalam melakukan penelitian pengembangan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

92 

3.7 Kisi-Kisi dan Intrumen Penelitian 

 

3.7.1 Kisi-kisi Penilaian Kebutuhan 

 
 

Penilaian kebutuhan (need assessment) dalam penelitian ini berguna untuk 

mendapatkan data-data sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam 

pengembangan multimedia interaktif materi pengolah angka dengan variasi teks, 

tabel, grafik dan gambar diagram untuk menghasilkan informasi di SMA 

Lampung Tengah. 

Kisi-kisi instrumen analisis kebutuhan ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Analisis Kebutuhan Siswa 

 

No Aspek yang 

diamati 

Indikator Jumlah 

Butir 

Jenis 

Instrumen 

1. Kesenjangan 

Penampilan 

Siswa 

1. Menjalankan software 

microsof excel 

2. Mengelola worksheet 

3. Mengatur format teks 

4. Mengatur format tabel 

dengan fungsi formula 

5. Menyisipkan tabel dan 

grafik 

6. Mencetak file lembar 

kerja 

1 Test unjuk 

kerja 

 

 

Tabel 3.2 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  
 

 



 

 

93 

Instrumen penelitian pada langkah analisis kebutuhan penulis lampirkan pada 

lampiran 13,17 dan 19 halaman 260,264 dan 267.  

 

3.7.2 Kisi-kisi Instrument Uji coba 

 

3.7.2.1 Kisi-kisi Uji coba Tahap Awal 

 

Uji coba kelompok kecil bertujuan untuk menentukan apakah produk yang 

dikembangkan telah menunjukkan performansi sebagaimana kriteria yang sudah 

ditetapkan. Peneliti menggunakan angket untuk ujicoba kelompok kecil seperti 

pada (lampiran 23 halaman 271) sedangkan untuk evaluasi  ahli (expert 

judgement) instrumen yang digunakan adalah lembar penilaian dari validasi ahli 

(halaman 276-278). 

 

Pedoman hasil angket digunakan untuk mengumpulkan data dari evaluasi ahli 

substansi materi, ahli desain pembelajaran dan ahli media komputer. Instrument 

ini akan digunakan pada uji coba awal. Beberapa aspek yang diamati untuk 

dijadikan indikator adalah: 

1) kreteria pembelajaran (instructional criteria). 

2) kreteria materi (material review), yang mencakup isi (content), materi, dan 

aktivitas belajar. 

3) kreteria penampilan (presentation criteria) yang mencakup desain antar muka, 

kualitas dan penggunaan media serta interaktivitas media (Lee&Owen, 

2008:367). 

 

Aspek-aspek yang akan diamati di atas dikembangkan dalam bentuk kisi-kisi 

untuk dijadikan instrumen sebagaimana tertera pada tabel berikut: 
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Tabel 3.3 Kisi-Kisi Angket Kemenarikan untuk Uji Kelompok Kecil 

 

No Aspek yang 

dievaluasi 

Indikator Jumlah 

Butir 

Jenis 

Intrumen 

1. Kemenarikan 

software 

multimedia 

interaktif  

1. Komposisi warna 

2. Keterbacaan teks 

3. Keselarasan musik 

pengiring 

4. penggunaan video dalam 

memperjelas isi pesan 

2 

1 

1 

 

1 

Angket 

2. Interaktivitas 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   

    dan contoh 

10. Memungkinkan siswa 

belajar secara mandiri 

11. Penumbuhan motivasi 

     belajar  

1 

 

2 

 

1 

Total 14  

 

Instrumen penelitian pada uji coba kelompok kecil penulis lampirkan pada 

lampiran 23 halaman 271.  

 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli 

 

No

. 

Aspek yang 

dievaluasi 

Indikator Jumla

h 

Butir 

Validator 

1. Aspek 

Substansi 

Materi 

1. Kebenaran materi secara teori 

dan konsep 

2. Ketepatan penggunaan istilah 

sesuai bidang keilmuwan 

3. Kedalaman materi 

4. Kontekstualitas 

5 

 

3 

 

5 

2 

Ahli 

Substansi 

Materi 

2. Aspek 

Pembelajar

an 

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 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Ahli Desain 

Pembelajar

an 



 

 

95 

10. Pemberian umpan balik 

terhadap hadil evaluasi 

11. Penggunaan bahasa yang baik 

dan benar 

12. Penumbuhan motivasi belajar 

13. kemudahan operasioanal 

program yang memungkinkan 

siswa belajar secara mandiri 

7 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3. Aspek 

Penampilan 

14. Kualitas tampilan 

15. Daya tarik tampilan 

16. Pengorganisasian materi 

a. Konsistensi 

b. Pengorganisasian  

c. Kemudahan 

operasioanl 

8 

6 

 

3 

3 

6 

Ahli 

Komputer 

 

Instrumen validasi ahli penulis lampirkan pada halaman 276 sampai dengan 

halaman 278 

 

3.7.2.2 Kisi-kisi Uji Coba Kelompok Besar 

 

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

tarik menggunakan instrumen-instrumen yang disesuaikan dengan kebutuhan uji 

coba. Untuk menguji efektifitas produk baik pada pretest maupun Posttest 

digunakan instrumen berupa tes unjuk kerja. Untuk uji efisiensi peneliti 

menggunakan lembar observasi. Sedangkan untuk uji daya tarik menggunakan 

angket. Kisi-kisi instrumen uji coba dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: 

 

 

 

 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Pretest 
 

 

Kompetensi Dasar Kreteria unjuk Jumlah Bentuk test 



 

 

96 

kerja/indikator soal 

Mengolah 

dokumen 

pengolah angka 

dengan variasi 

teks, tabel, grafik 

dan gambar 

diagram untuk 

menghasilkan 

informasi 

 mengatur tata letak 

worksheet 

 mencetak worksheet 

 memasukkan formula 

 menggunakan referensi 

absolute dan relative 

 menyalin formula 

kedalam range dengan 

drag 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

Total 1  

 

Instrumen pretest pada uji coba kelompok besar penulis lampirkan pada lampiran 

27 halaman 280. 

 

Tabel 3.6 Kisi-kisi instrumen Posttest 

 

Kompetensi 

Dasar 

Kreteria unjuk kerja/indikator Jumlah 

soal 

Bentuk 

Mengolah 

dokumen 

pengolah angka 

dengan variasi 

teks, tabel, 

grafik dan 

gambar diagram 

untuk 

menghasilkan 

informasi 

 print preview worksheet 

 mengatur tataletak worksheet 

 mencetak worksheet 

 memasukkan formula 

 menggunakan referensi 

absolute dan relative 

 menyalin formula kedalam 

range dengan drag 

 membuat grafik 

 memodifikasi grafik 

 pengurutan data 

 menggunakan filter data 

 melakukan proses penyisipan 

data lembar kerja kedalam 

program pengolah angka 

1 

 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

Total 1  

 

Instrumen posttest  pada uji coba kelompok besar penulis lampirkan pada 

lampiran 29 halaman 282. 

 

 

 

Tabel 3.7 Rubrik Penilaian Pretest 

Skala 1 2 3 4 Skor 
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Kriteria 

 mengatur tata letak worksheet 

   (Bobot 5) 

     

 mencetak worksheet 

   (Bobot 4) 

     

 memasukkan formula 

   (Bobot 7) 

     

 menggunakan referensi absolute dan relative 

   (Bobot 5) 

     

 menyalin formula kedalam range dengan drag 

(Bobot 4) 

     

Jumlah skor      

Skor maksimum      

Nilai      

 

Tabel 3.8 Rubrik Penilaian Posttest 

Skala 

Kriteria 
1 2 3 4 Skor 

 print preview worksheet  

   (Bobot 1) 

     

 mengatur tataletak worksheet  

   (Bobot 2) 

     

 mencetak worksheet  

   (Bobot 1) 

     

 memasukkan formula 

   (Bobot 4) 

     

 menggunakan referensi absolute dan relative 

(Bobot 3) 

     

 menyalin formula kedalam range dengan drag 

(Bobot 2) 

     

 membuat grafik  

   (Bobot 3) 

     

 memodifikasi grafik  

   (Bobot 2) 

     

 pengurutan data 

   (Bobot 2) 

     

 menggunakan filter data 

   (Bobot 2) 

     

 melakukan proses penyisipan data lembar kerja 

kedalam program pengolah angka (Bobot 3) 

     

Jumlah skor      

Skor maksimum      

Nilai      

Hasil evaluasi pretest dan posttest  pada uji coba kelompok besar penulis 

lampirkan pada lampiran 30, 31, 32 halaman 283, 284 dan 285. 
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Tabel 3.9 Kisi-kisi instrumen Uji Efisiensi 

Pokok Bahasan 
Jumlah Waktu Tatap Muka 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

-  Membuat karya dengan  

   worksheet dan pengolah angka 

2 x 45 menit 4 x 45 menit 

-  Formula, grafik dan format data 2 x 45 menit 4 x 45 menit 

-  Mengelola pencetakan 2 x 45 menit 2 x 45 menit 

 

Instrumen uji efisiensi pada uji coba kelompok besar penulis lampirkan pada 

lampiran 33, 34, 35, 36,37 dan 38 halaman 286, 287, 288, 289, 290 dan 291. 

Tabel 3.10 Kisi-kisi angket kemenarikan untuk uji coba kelompok besar 

 

NO 
Aspek yang 

dievaluasi 
Indikator 

Jumlah 

Butir 

1. Kemenarikan 

Multimedia  

Interaktif 

 

1. Komposisi warna  

2. Keterbatasan teks 

3. Keselarasan musik pengiring  

4. Penggunaan video dalam 

memperjelas isi pesan  

2 

1 

1 

1 

2. Interaktivitas       Kemudahan interaktivitas  1 

3. Kemudahan  

Penggunaan  

5. Kemudahan pengoperasian  

6. Kemudahan navigasi  

7. Ketersediaan petunjuk  

2 

1 

1 

4. Peran  

Multimedia  

Interaktif 

dalam 

Proses 

pembelajaran 

8. Kejelasan uraian materi dan contoh  

9. Memungkinkan siswa belajar 

secara mandiri 

10. Penumbuhan motivasi belajar  

1 

 

2 

 

1 

Total  14 
 

Instrumen uji daya tarik pada uji coba kelompok besar penulis lampirkan pada 

lampiran 40 halaman 293. 

 

 

 

 

Tabel 3.11 Kisi-kisi Angket Motivasi Belajar 

 

No Variabel Indikator Pernyataan Jumlah 
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Soal 

Positif Negatif  

1 Motivasi 

Belajar 

Berorientasi sukses 1,2,3 4 4 

2 Tekun dalam 

menghadapi tugas 

5,6,7 8 4 

3 Ulet dalam menghadapi 

kesulitan 

9 10,11 3 

4 Menunjukkan kemauan 

belajar 

12 13,14 3 

5 Giat belajar mandiri 15 16 2 

6 Cepat bosan pada 

tugas-tugas pelajaran 

17 18 2 

7 Mencari dan 

memecahkan masalah 

soal-soal 

19 20 2 

Jumlah Butir 20 

 

Instrumen motivasi belajar siswa penulis lampirkan pada lampiran 42 halaman 

296. 

3.8 Metode Penelitian Tahap II 

 

Penelitian  pada tahap ini merupakan pelaksanaan tahap penerapan langkah yang 

terdiri dari langkah ke-6 dan langkah ke-7. Pada penelitian pengembangan Borg 

and Gall (1983), yaitu langkah keenam: Melakukan uji coba lapangan secara luas 

dan langkah ketujuh: menghasilkan produk utama untuk produk operasional dan 

melihat efektifitas, daya tarik serta efisiensi produk. 

 

3.8.1 Model Rancangan Eksperimen Untuk Menguji Produk 

 

Produk yang telah dikembangkan di uji cobakan menggunakan desain true 

experimen dengan bentuk Pretest Posttest group design. Dalam desain ini terdapat 

dua kelas yang menjadi sampel penelitian, kelas pertama adalah kelas kontrol 

merupakan kelas yang pada saat pembelajaran dilakukan secara teori di dalam 

kelas media yang digunakan adalah presentasi, dan kelas kedua adalah kelas 
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eksperimen yaitu kelas yang pembelajarannya diberikan produk multimedia 

interaktif. Desain eksperimen yang digunakan ditunjukkan pada bagan berikut: 

                             R                                             X 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Pretest posttest group design (Tim Puslitjaknov. 2008:6) 

 

Keterangan: 
 

O1 = Nilai kemampuan awal kelas eksperimen 

O2 = Nilai kemampuan awal kelas kontrol 

O3 = Nilai kinerja kelas eksperimen 

O4 = Nilai kinerja kelas kontrol 

 

 

3.8.2. Teknik Analisis Data  

 

Uji efektifitas terhadap produk hasil pengembangan didasarkan atas hasil belajar 

pretest dan posttest yang berupa data kuantitatif, selanjutnya dianalisis secara 

statistik dengan menggunakan uji t-test independent (independent t-test) yaitu uji 

yang digunakan untuk membandingkan selisih dua rata-rata (mean) dari dua 

sample yang independent.  

 

Sebelum dilakukan uji t-test independent, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas 

dan uji homogenitas menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social 

Scence) versi 17, tujuannya untuk menguji kenormalan dan homogenitas data 

sebagai prasarat untuk dilakukan uji t-test independent. 

 

 

 

 

 

 

 

Kreteria uji-t test independent: 

O1 O2 

O3 O4 
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- Jika nilai thitung > ttabel, maka H0 ditolak 

- Jika nilai thitung < ttabel, maka H0 diterima 

 

Uji efisiensi produk multimedia interaktif dalam pembelajaran dilakukan dengan 

menghitung rasio jumlah tujuan pembelajaran yang dicapai siswa dibandingkan 

dengan jumlah waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, dengan 

rumus sebagai berikut: 

                               Waktu yang diperlukan    

                              Waktu yang dipergunakan 

 

 

Uji kemenarikan produk bertujuan untuk melihat kemenarikan dan kemudahan 

dalam penggunaan produk hasil pengembangan. Ada empat indikator yang akan 

diujikan untuk menguji daya tarik produk (lampiran 40). Data hasil dari jawaban 

subjek penelitian kemudian diprosentasikan selanjutnya dinarasikan terkait 

dengan kemenarikan produk. 

 

Selanjutnya untuk mengetahui dan menentukan tingkat kemenarikan produk hasil 

pengembangan ditentukan berdasarkan tabel berikut: 

Score (%) Kriteria 

86 - 100 Sangat menarik 

76 - 85 Cukup menarik 

66 - 75 Menarik 

50 -  65 Kurang menarik 

                                                  (diadaptasi dari Arikunto 2002:180) 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Pengantar Analisis 
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Efektifitas berupa peningkatan kemampuan diukur dengan independent t-test. 

Sebelum melakukan uji statistik ini penulis melakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas sebagai uji prasyarat. 

 

3.9.1 Uji Normalitas 

 

Setelah dilakukan uji normalitas pada kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-

masing sekolah dengan menggunakan SPSS 17, diperoleh data sebagai berikut: 

 

Tabel 3.12 Hasil Uji Normalitas kelas eksperimen SMAN 1 Seputih Banyak 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest .148 30 .091 .935 30 .065 

Posttest .154 30 .068 .918 30 .023 

 

a. Lilliefors Significance Correction 

  

Tabel 3.13 Hasil Uji Normalitas kelas eksperimen SMA Paramarta 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest .158 30 .053 .896 30 .007 

Posttest .153 30 .069 .911 30 .016 

 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.14 Hasil Uji Normalitas kelas eksperimen SMAN 1 Seputih Raman 
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest .151 30 .080 .920 30 .027 

Posttest .146 30 .101 .938 30 .079 

 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan output tersebut diketahui bahwa uji normalitas yang ditampilkan 

menggunakan Metode Kolmogorov-Smirnov untuk kelas ekperimen di SMAN 1 

Seputih Banyak memiliki nilai sig lebih besar dari α (0,05). Nilai signifikasi 

pretest dan posttest lebih besar dari 0,05 (0.091>0,05 dan 0,068>0,05), maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai pretest dan posttest untuk kelas ekperimen di 

SMAN 1 Seputih Banyak berdistribusi normal. 

 

Uji normalitas yang ditampilkan untuk kelas ekperimen di SMA Paramarta 

memiliki nilai sig lebih besar dari α (0,05). Karena nilai signifikasi pretest dan 

posttest lebih besar dari 0,05 (0.053>0,05 dan 0,069>0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai pretest dan posttest untuk kelas eksperimen di SMA 

Paramarta berdistribusi normal. 

Uji normalitas yang ditampilkan untuk kelas ekperimen di SMAN 1 Seputih 

Raman memiliki nilai sig lebih besar dari α (0,05). Karena nilai signifikasi pretest 

dan posttest lebih besar dari 0,05 (0.080>0,05 dan 0,101>0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai pretest dan posttest untuk kelas ekperimen di SMAN 1 

Seputih Raman berdistribusi normal. 

 

 

 

Selanjutnya pada uji normalitas kelas kontrol didapat hasil sebagai berikut: 
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Tabel 3.15 Hasil Uji Normalitas kelas kontrol SMAN 1 Seputih Banyak 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest .153 30 .070 .904 30 .011 

Posttest .156 30 .060 .919 30 .025 

 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Tabel 3.16 Hasil Uji Normalitas kelas kontrol SMA Paramarta 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest .155 30 .062 .921 30 .029 

Posttest .151 30 .078 .943 30 .107 

 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Tabel 3.17 Hasil Uji Normalitas kelas kontrol SMAN 1 Seputih Raman 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest .156 30 .060 .941 30 .097 

Posttest .153 30 .072 .937 30 .073 

 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan output tersebut diketahui bahwa uji normalitas yang ditampilkan 

menggunakan Metode Kolmogorov-Smirnov untuk kelas kontrol di SMAN 1 

Seputih Banyak memiliki nilai sig lebih besar dari α (0,05). Karena nilai 

signifikasi pretest dan posttest lebih besar dari 0,05 (0.070>0,05 dan 0,060>0,05), 

maka dapat disimpulkan bahwa nilai pretest dan posttest untuk kelas kontrol di 

SMAN 1 Seputih Banyak berdistribusi normal. 
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Uji normalitas yang ditampilkan untuk kelas kontrol di SMA Paramarta memiliki 

nilai sig. lebih besar dari α (0,05). Karena nilai signifikasi pretest dan posttest 

lebih besar dari 0,05 (0.062>0,05 dan 0,078>0,05), maka dapat disimpulkan 

bahwa nilai pretest dan posttest untuk kelas kontrol di SMA Paramarta 

berdistribusi normal. 

 

Uji normalitas yang ditampilkan untuk kelas kontrol di SMAN 1 Seputih Raman 

memiliki nilai sig lebih besar dari α (0,05). Nilai signifikasi pretest dan posttest 

lebih besar dari 0,05 (0.060>0,05 dan 0,072>0,05), maka dapat disimpulkan 

bahwa nilai pretest dan posttest untuk kelas kontrol di SMAN 1 Seputih Raman 

berdistribusi normal. 

 

3.9.2 Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas dilakukan dengan test of homogeneity of variance dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 3.18 Hasil Uji Homogenitas nilai posttest SMAN 1 Seputih Banyak 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Posttest 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.017 1 58 .897 

 

Berdasarkan output tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05, yaitu 0,897>0,05, hal ini berarti data hasil posttest pada kelas kontrol dan 

eksperimen SMAN 1 Seputih Banyak adalah homogen. 
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Tabel 3.19 Hasil Uji Homogenitas nilai posttest SMA Paramarta 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Posttest 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.000 1 58 1.000 

 

Berdasarkan output tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05, yaitu 1,000>0,05, hal ini berarti data hasil posttest pada kelas kontrol dan 

eksperimen SMA Paramarta adalah homogen. 

 

Tabel 3.20 Hasil Uji Homogenitas nilai posttest SMAN 1 Seputih Raman 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Posttest 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.134 1 58 .715 

 

Berdasarkan output tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05, yaitu 0,715>0,05, hal ini berarti data hasil posttest pada kelas kontrol dan 

eksperimen SMAN 1 Seputih Raman adalah homogen. 

 

Tabel 3.21 Hasil Uji Homogenitas pada Uji Coba Kelompok Besar 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Posttest Eksperimen 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.398 2 87 .673 
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Tabel 3.21 di atas, terlihat bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 

(0,673>0,05), maka dapat disimpulkan bahwa nilai posttest untuk kelas 

eksperimen pada ketiga sekolah adalah homogen. 

 

3.9.3 Uji Independent T-Test 

 

Berdasarkan uji independent t-test menggunakan aplikasi SPSS 17 didapatkan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.22 Hasil Perhitungan Independent T-Test SMAN 1 Seputih Banyak 

Group Statistics 

 
Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai Posttest Ekperimen 30 80.83 6.170 1.127 

Kontrol 30 74.83 6.226 1.137 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Nilai 

Posttest 

Equal 

variances 
assumed 

.017 .897 3.749 58 .000 6.000 1.600 2.796 9.204 

Equal 
variances 

not 

assumed 

  

3.749 57.995 .000 6.000 1.600 2.796 9.204 

 

Tabel 3.23 Hasil Perhitungan Independent T-Test SMA Paramarta 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai Posttest Ekperimen 30 81.33 6.288 1.148 

Kontrol 30 76.33 6.424 1.173 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Nilai 

Posttest 

Equal 

variances 
assumed 

.000 1.000 3.047 58 .003 5.000 1.641 1.715 8.285 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

3.047 57.974 .003 5.000 1.641 1.715 8.285 

 

Tabel 3.24 Hasil Perhitungan Independent T-Test SMAN 1 Seputih Raman 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai Posttest Ekperimen 30 79.00 7.120 1.300 

Kontrol 30 75.33 6.814 1.244 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Nilai 

Posttest 

Equal 

variances 

assumed 

.134 .715 2.038 58 .046 3.667 1.799 .065 7.268 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

2.038 57.889 .046 3.667 1.799 .065 7.269 

 

Hasil pengolahan dengan SPSS 17, diperoleh nilai signifikansi 0,000 untuk 

perhitungan independent t-test SMAN 1 Seputih Banyak, nilai signifikansi 0,003 

untuk perhitungan independent t-test SMA Paramarta dan nilai signifikansi 0,046 

untuk perhitungan independent t-test SMAN 1 Seputih Raman. Analisisnya adalah 

nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak dan jika nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
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Berdasarkan kriteria uji t-test diperoleh: 

1) SMA Negeri 1 Seputih Banyak nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 

yang berarti H0 ditolak. 

2) SMA Paramarta Seputih Banyak nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari 

0,05 yang berarti H0 ditolak. 

3) SMA Negeri 1 Seputih Raman nilai signifikan 0,046 lebih kecil dari 0,05 

yang berarti H0 ditolak 

 

Dari hasil uji t-test independent dapat disimpulkan bahwa produk hasil 

pengembangan efektif dalam meningkatkan prestasi belajar.  

 

Hal tersebut diperkuat, jika nilai posttest pada kelas eksperimen untuk masing-

masing sekolah dibandingkan dengan menggunakan uji One-Way Anova, maka 

akan diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 3.25 Hasil Uji One-Way Anova 

 ANOVA 

Nilai Posttest Eksperimen 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 90.556 2 45.278 1.059 0.351 

Within Groups 3720.833 87 42.768   

Total 3811.389 89    

 

Berdasarkan output diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 

0,351. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai posttest pada kelas ekperimen 

ketiga sekolah adalah identik (sama secara signifikan) yang berarti memang 

prestasi siswa yang menggunakan produk multimedia lebih besar dibandingkan 

prestasi siswa yang tidak menggunakan produk multimedia. 


