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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan

Model pengembangan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model 

pembembangan yang dikemukakan oleh Lee & Owens. Alasan peneliti megunakan 

model tersebut, karena model tersebut cocok untuk mengembangkan multimedia. 

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Akbar (2016:1122) yang mengungkapkan 

bahwa model Lee & Owens merupakan model yang dikhususkan untuk 

mengembangkan multimedia, karena urutan dan langkah dalam prosesnya tersusun 

secara sistematis dan setiap langkah pengembangan memiliki urutan langkah 

pengembangan yang tersusun secara jelas.  

Prosedur penelitian dan pengembangan dalam model Lee & Owens meliputi 

lima tahap, yaitu (1) penilaian/analisis yang meliputi analisis kebutuhan dan analisis 

awal-akhir, (2) desain, (3) pengembangan, (4) implementasi dan (5) evaluasi. 

Rancangan pengembangan produk disusun dalam bagan berikut ini : 

Gambar 3.1. Model Pengembangan Lee & Owens (2004:3

Penilaian/analisis 

Ananlisis kebutuhan 
Analisis awal-

akhir 

Pengembangan Implementasi 

desain 
Evaluasi 
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B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Prosedur pengembangan meliputi 5 langkah penelitian yang dikemukakan 

oleh Lee & Owens. Langkah-langkah pengembangan disesuaikan dengan 

kebutuhan pengembangan dan penelitian yang dilakukan. Adapun prosedur 

penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam pengembangan multimedia 

interaktif berbasis kearifan lokal sebagai berikut : 

1. Analysis 

Tahap penilaian dan analisis (assessment/analysis) yang dibagi menjadi dua 

bagian yaitu penilaian kebutuhan (need asessment) dan analisis awal-akhir (front-

end analysis) (Lee & Owens, 2004:XXVIII). 

a. Need Asessment (Analisis Kebutuhan) 

Tahap analisis kebutuhan ini beranngkat dari observasi dan wawancara di 

lapangan. Peneliti melakukan penelitian di SDN Kauman 2 Malang. Wawancara 

awal yang dilakukan terhadap siswa dan guru untuk mengetahui kondisi nyata dan 

kondisi ideal. Kegiatan ini merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan dalam pengembangan yang disesuaikan dengan multimedia interaktif 

berbabasis kearifan lokal yang akan dikembangkan.  Hasil dari wawancara dan 

observasi digunakan untuk mengetahui permasalahan dan solusi pemecahan 

masalahnya.  

b. Front-end Analysis (Analisis Awal-akhir) 

Tahap Analisis awal akhir dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

lengkap mengenai produk yang dikembangkan. Analisis awal-akhir dilakukan 

dengan analisis (1) siswa, (2) teknologi, (3) situasi, (4) tugas, (5) kejadian penting, 
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(6) tujuan, (7) masalah, (8) media, (9)  data yang sudah ada, (10) biaya. Berikut 

penjelasan dari masing-masing tahapan : 

1) Audience Analysis  

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik siswa. Hasil 

analisis akan disesuaikan dengan pengembangan multimedia interaktif. Tahap ini 

akan dilakukan identifikasi jumlah siswa kelas IV SDN Kauman 2 Malang, 

karakter dan kondisi belajar siswa kelas IV saat belajar tematik dan keteramplan 

siswa dalam menggunakan komputer. 

2) Technology Analysis  

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan teknologi yang ada di 

SD Kauman 2 Malang. Tahap ini dilakukan identifikasi sarana dan prasarana 

teknologi yang tersedia di sekolah.  Sarana dan prasarana seperti laboratorium 

komputer, proyektor, LCD, dan laptop yang dimiliki guru perlu diobservasi.  

3) Situation Analysis 

Analisis situasi belajar yaitu mengidentifikasi lingkungan dimana siswa itu 

belajar dan situasi atau cara siswa belajar. Tahap analisis ini dilakukan identifikasi 

letak sekolah dan kondisi lingkungan belajar siswa yaitu di SDN Kauman 2 

Malang. Hasil dari analisis juga berpengaruh terhadap perancangan media 

pembelajaan yang akan dikembangkan. 

4) Task Analysis  

Analisis tugas merupakan prosedur untuk tugas-tugas yang perlu dikuasai 

oleh siswa terhadap materi pembelajaran. materi diambil pada pembelajaran yang 

diangap sulit dipahami siswa. Pada tahap analisis ini peneliti mengkaji tentang 

kompetensi dasar dan indikator yang ditentukan dalam proses pembelajaran. Hasil 
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dari analisis ini digunakan sebagai penentuan materi pembelajaran yang akan 

digunakan dalam media. 

5) Critical Analysis  

Analisis ini dilakukan untuk menentukan keahlian dan pengetahuan yang 

ditargetkan pada multimedia interaktif dalam pembelajaran. Tahap ini akan 

dilakukan penentuan keterampilan yang akan dimiliki oleh siswa setelah 

menggunakan multimedia interaktif.  

6) Objective Analysis 

Analisis tujuan digunakan untuk menentukan isi (materi pengetahuan), 

keefektifan keberhasilan  dan memilih media yang akan digunakan. Perumusan 

tujan juga disesuaikan dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Tahap ini 

akan dilakukan penentuan tujuan belajar sesuai dengan silabus tematik pada 

subtema keunikan daerah tempat tinggalku. 

7) Issue Analysis 

Analisis masalah yaitu kegitan mengidentifikasi pokok persoalan untuk 

menentukan media yang dibutuhkan siswa. Kegiatan ini diperlukan karena untuk 

lebih focus terhadap produk yang dikembangkan. Identifikasi pokok persoalan ini 

lebih mengacu pada tingkat pemahaman dan gaya belajar siswa. Hasil dari analisis 

ini digunakan sebagai penentuan materi pembelajaran dan media yang sesuai 

dengan permasalahan dan kebutuhan. 

8) Media Analysis  

Analisis media dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan 

ketersediaan teknologi yang ada di SDN Kauman 2 Malang. Tahap ini akan 

dilakukan identifikasi berdasarkan analisis kebutuhan dan ketersediaan teknologi 
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yang ada dalam menentukan media yang sesuai untuk siswa. multimedia 

disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sekolah dan karekateristik siswa. 

9) Extand-data Analysis  

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ketersediaan sumber belajar, 

sarana multimedia, bahan pengembang multimedia interaktif yang di dalamnya 

terdapat konten yang sesuai dengan kompetensi dasar dan untuk mendukung 

kejelasan materi yang dibutuhkan, visualisasi seperti gambar, audio dan video. 

10) Cost Analysis  

Analsis biaya merupakan kegiataan untuk mengukur tingginya biaya yang 

diperlukan atau dikeluarkan dalam pembuatan multimedia interaktif. Pada tahap 

analisis ini mencakup penentuan biaya desain, biaya penelitian, biaya pembelian 

kaset CD, transportasi dan biaya cetak laporan. Banyakna biaya yang diperlukan 

dalam pembuatan multimedia dijelaskan secara rinci. 

2. Desain 

Pada tahap ini dilakukan perencanaan proyek multimedia yang akan 

dikembangkan. Pada tehap desain ini dilakukan kegiatan yang meliputi : (1) 

merancang jadwal berkenaan dengan kapan multimedia ini akan mulai 

dikembangkan, diimplementasikan dan dilakukan uji coba kepada para ahli, guru 

dan siswa. (2) tim proyek, pengembangan multimedia melibatkan ahli materi, ahli 

media, tim pembuat produk, guru dan siswa. (3) spesifikasi media meliputi cover 

produk, tampilan layar, lingkup materi, komponen multimedia, dan perangkat 

komputer. (4) struktur materi berisi materi keunikan daerah tempat tinggalku dan 

(5) kontrol konfigurasi, berisi menu-menu yang ada pada multimedia yang dapat 

dikendalikan oleh siswa secara bebas.  
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3. Pengembangan  

Tahap ini merupakan proses mewujudkan produk dari tahap desain menjadi 

bentuk fisik/kenyataan berupa multimedia interaktif. Tahap pengembangan ini 

meliputi pembuatan storyboard. Storyboard tersebut berfungsi sebagai pedoman 

bagi pengembang dalam input materi, pengembangan desain interface yang akan 

digunakan dalam produk multimedia interaktif.  melakukan interview  atau 

perbaikan yang diperlukan sehingga produk dinilai layak untuk di implementasikan 

dalam proses pembelajaran dan yang terakhir pengemasan produk dalam bentuk 

CD (compact disk). 

4. Pelaksanaan 

Tahap ini merupakan langkah penerapan multimedia interaktif yang 

dikembangkan untuk mendapatkan masukan dan saran terhadap produk yang 

dikembangkan. Sebelum produk diimplementasikan di sekolah, terlebih dahulu 

produk divalidasi oleh ahli materi dan media. Setelah produk dinyatakan layak oleh 

ahli, selanjutnya diujicobakan kepada siswa. Tahap implementasi ini mencakup 

serangkaian ujicoba perorangan yang terdiri dari uji coba kelompok kecil dan 

kelompok sedang. Uji coba kelompok kecil melibatkan beberapa sampel siswa yang 

diambil berdasarkan tingkat pemahaman materi atau hasil belajar yang dicapai 

melalui data nilai dari guru kelas, ujicoba kelompok sedang melibatkan siswa dua 

kelas, namun siswa yang telah mengikuti ujicoba kelompok kecil tidak 

diikutsertakan pada ujicoba kelompok sedang. 

5. Tahap Evaluasi 

Tahap kelima adalah tahap evaluasi, pengembang melakukan evaluasi 

terhadap produk multimedia interaktif. Tahap ini menuji kelayakan produk 
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multimedia interaktif untuk mengatasi permasalahan yang dalam pembelajaran, 

sehingga membantu tercapainya tujuan yang ditentukan.  Evaluasi yang dilakukan 

pada penelitian pengembangan ini, penelitian tidak hanya dari hasil belajar siswa, 

namun berupa evaluasi formatif yaitu melakukan klarifikasi data hasil uji coba para 

ahli (ahli media, ahli materi) dan uji coba perorangan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Kauman 2 Malang. Peneliti memilih SDN 

ini karena terdapat permasalahan dalam proses pembelajaran. Alasan lain yaitu 

karena belum pernah diadakan penelitian pembelajaran yang berkaitan dengan 

penggunaan multimedia interaktif berbasis kearifan lokal Malang Raya Subtema 

keunikan daerah tempat tinggalku kelas IV SD. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian mulai dilaksanakan Bulan Maret 2018, pada tahun ajaran 2017-

2018. Lama waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di 

lapangan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data kelayakan 

multimedia interaktif berbasis kearifan lokal Malang Raya subtema keunikan 

daerah tempat tinggalku kelas IV SD dengan melakukan wawancara,  observasi, 

kuisioner dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dijelaskan sebagai berikut :  

1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan 

pengamatan selama kegiatan yang berlangsung. Observasi ini digunakan untuk 
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menganalisis kebutuhan dalam pengembngan multimedia interaktif. Observasi 

dilakukan selama peneliti magang di SDN Kauman 2 Malang yang sudah 

mendapatkan izin dari kepala sekolah.  

2. Wawancara 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diawali dengan melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan. Teknik yang dilakukan adalah 

dengan cara melakukan wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara 

terstruktur, pertanyaannya diajukan sesuai daftar pertanyaaan yang telah disusun. 

Pada saat wawancara berlangsung, peneliti bertindak sebagai pewawancara 

sedangkan responden sebagai pemberi informasi yaitu guru kelas IV SDN Kauman 

2 Malang. Teknik pengumpulan data ini dilakukan sebagai langkah awal yang 

dilakukan untuk memperoleh suatu data untuk mendukung pengembangan 

multimedia interaktif berbasis kearifan lokal Malang Raya yang akan 

dikembangkan.  

3. Angket 

Angket pengumpulan data yang digunakan untuk menguji produk yang 

dikembangkan yaitu menmanfaatkan angket penilaian. Angket penilaian digunakan 

untuk mengetahui penilaian responden terhadap multimedia interaktif berbasis 

kearifan lokal Malang Raya subtema keunikan daerah tempat tinggalku. Uji coba 

produk menggunakan angket berupa angket tertutup. Pada penelitian 

pengembangan angket dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut :  

a. Angket Validasi  

Angket validasi digunakan sebagai pengumpulan data tentang kesesuaian 

isi atau materi dan ketepatan desain multimedia yang dikembangkan. Angket 



35 

 

 

 

validasi dibagikan kepada dua ahli validasi yaitu pertama, angket diberikan pada 

ahli media pembelajaran dan yang kedua, angket diberikan kepada ahli materi. 

Kemudian melakukan analisis hasil angket untuk menentukan kelayakan 

multimedia pembelajaran yang dikembangkan dan sebagai pedoman perbaikan 

multimedia agar lebih baik dan valid. 

Penetapan ahli media media berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : 

Pertama, memiliki latar belakang minimal pendidikan terakhirnya S2 (Magister) 

dalam bidang pengembangan media dan sumber belajar. Kedua, memiliki keahlian 

dalam bidang media elektronik khususnya komputer dan memahami perancangan 

tentang media pembelajaran. Kemudian untuk penetapan ahli materi berdasarkan 

pertimbangan sebagai berikut : Pertama, seseorang yang memiliki latar belakang 

pendidikan minimal S2 (Magister) dalam bidang pendidikan dasar. Kedua, 

memahami materi tematik tingkat sekolah dasar. 

b. Angket siswa  

Angket siswa ini bertujuan untuk mengetahui pendapat siswa terhadap 

pembelajaran tematik menggunakan multimedia interaktif berbasis kearifan lokal. 

Angket ini bertujuan untuk memberikan penilaian, komentar dan saran siswa 

tentang multimedia yang sedang dikembangkan. Siswa mengisi angket setelah 

melihat multimedia yang ditampilkan oleh guru, kemudian siswa memberikan 

tanda checklist (√) pada angket yang telah diberikan. Angket respon siswa 

diberikan kepada siswa kelas IV SDN Kauman 2 Malang dan masih menempuh 

pembelajaran tematik pada semester genap. 
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4. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan dalam ujicoba produk yaitu bertujuan untuk 

pengambilan data. Dokumentasi ini digunakan untuk mendokumentasikan segala 

kegiatan saat uji coba produk yang dilakukan oleh guru dan siswa. Dokumentasi 

yang digunakan pada saat uji coba pemakaian berbentuk hasil angket dan validasi 

ahli media, materi, dan pembelajaran, hasil angket respon siswa, foto pada saat uji 

coba media berlangsung. 

E. Instrumen Penelitian 

Kuwalitas alat pengambilan atau alat pengukur data sangat berpengaruh 

terhadap kuwalitas data yang diperoleh. Kuwalitas data yang diambil atau 

dikumpulkan akan reliabel dan valid, apabila alatnya reliabel dan valid (Sugiyono 

2015:305). Alat pengumpulan data yang digunakan sebagai alat memperoleh data 

pada pengembangan multimedia pembelajaran tematik berbasis kearifan lokal 

Malang Raya sebagai berikut : 

1. Instrumen Wawancara 

Pedoman wawancara ini disusun sebelum mengembangkan media 

pembelajaran berupa multimedia interaktif. sebelum melakukan 

pengemgembangan multimedia, dilakukan wawancara kepada guru kelas IV 

sekolah dasar di SDN Kauman 2 Malang untuk mengetahui permasalahan yang 

terjadi selama proses pembelajaran. Hasil wawancara ini akan dijadikan bahan 

masukan dalam pengembangan multimedia interaktif berbasis kearifan lokal. 
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2. Instrumen Observasi 

Lembar observasi dalam penelitian ini meliputi lembar observasi aktivitas 

siswa. Lembar observasi aktifitas siswa digunakan untuk mengamati sikap dan 

keterampilan siswa pada saat pembelajaran menggunakan multimedia interaktif. 

3. Instrumen Angket 

Alat pengumpulan data untuk penelitian pengembagan ini berupa : angket 

validasi, angket uji coba (kemenarikan dan keefektifan),  pedoman observasi dan 

wawancara. Angket penelitian pengembangan yang digunakan sebagai alat 

pengumpulan data pada pengembangan multimedia pembelajaran tematik berbasis 

kearifan lokal Malang Raya sebagai berikut : 

a. Angket Validasi 

Angket validasi digunakan untuk memperoleh data hasil kevalidan produk 

dari validator. Angket validasi diberikan kepada ahli validator untuk mendapatkan 

komentar/tanggapan, kritik dan saran yang membangun dari para ahli terhadap 

perbaikan produk.  

b. Angket Uji Coba 

Angket uji coba digunakan untuk memperoleh data tentang kemenarikan 

dan keefektifan multimedia interaktif. Angket tersebut diberikan kepada siswa, 

guru dan observer. Guru, siswa dan observer dapat memberikan penilaian terhadap 

multimedia interaktif dan aktivitas siswa selama uji coba. Guru, siswa dan observer 

juga dapat memberikan saran dan pendapat terhadap multimedia interaktif maupun 

kegiatan selama uji coba. 
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4. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar dilakukan diakhir pembelajaram untuk memperoleh data 

keefektifan multimedia interaktif yang dikembangkan berupa nilai siswa. Skor tes 

hasil belajar didapatkan dari soal-soal yang diberikan kepada siswa diakhir 

pembelajaran. Jenis penilian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penilaian 

mandiri/individu. 

Berdasarkan uraian diatas, teknik pengumpulan data akan dijabarkan pada 

tabel berikut : 

Tabel 3.1. Kisi-kisi Pengumpulan Data 

Aspek yang 

Dinilai 

Data Instrumen Data yang Dinilai Responden 

Kelayakan 

Produk 

Validasi 

Produk 

Angket 

Validasi 

Multimedia 

Interakif 

Kevalidan Multimedia Ahli media 

dan ahli 

materi 

Kemenarikan Angket Daya tarik siswa menggunakan 

multimedia interaktif berbasis 

kearifan lokal Malang Raya dalam 

pembelajaran 

Guru dan 

Siswa 

Keefektifan Lembar 

observasi 

Aktivitas siswa selama 

pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia interaktif 

Observer 

 Angket 1) Pemahaman siswa terhadap 

materi melalui multimedia 

interaktif berbasis kearifan 

lokal. 

Guru 

 Tes Hasil belajar siswa Siswa 

 Wawancara Mendeskripsikan tentang kesan, 

pesan dan komentar mengenai 

multimedia interaktif berbasis 

kearifan lokal Malang Raya. 

Guru 

(Olahan Peneliti) 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis. Hal tersebut 

bertujuan untuk melihat dan menyeleksi tingkat realibilitas dan validitasnya. Pada 

penelitian pengembangan ini, peneliti menggunakan dua jenis analisis data, 

meliputi analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
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1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Teknik analisis data deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengelola data 

hasil penilaian ahli materi, media, tanggapan siswa, guru dan observer. Teknik 

analisis data ini dilakukan dengan mendeskripsikan data kualitatif berupa saran, 

tanggapan dan kritikan yang didapat dari angket. Tahap terakhir dalam analisis data 

kualitatif yaitu penarikan kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk 

menentukan tahapan selanjutnya. Analisis data digunakan untuk memperbaiki 

produk multimedia interaktif berbasis kearifan lokal.  

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Teknik analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk membuat kesimpulan 

data-data dari hasil penelitian. Data kuantitatif dalam penelitian pengembangan ini 

diperoleh dari nilai-nilai yang diberikan oleh validator terhadap produk multimedia 

interaktif berbasis kearifan lokal yang telah dibuat berdasarkan instrumen penilaian 

terhadap multimedia interaktif yang dikembangkan. Data kuantitatif ini diperoleh 

oleh peneliti pada langkah validasi desain dan uji coba produk. Nilai yang diperoleh 

tersebut didapat dengan menggunakan angket dan analisis validitas ahli media, 

materi dan angket data uji coba terhadap penggunaan multimedia interaktif berbasis 

kearifan lokal Malang Raya subtema keunikan daerah tempat tinggalku. 

a. Analisis Data Tingkat Kevalidan Produk 

Analisis data pada tingkat kevalidan produk diperoleh dari hasil validasi ahli 

melalui instrument angket. Validitas yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan multimedia interaktif ini dimaksud untuk menguji kevalidan 

multimedia yang dikembangkan dan apakah multimedia tersebut dapat digunakan 

sebagai salah satu multimedia yang baik atau tidak, sehingga dapat diketahui 
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tingkat kebenaran dan ketepatan multimedia tersebut. Rumus yang digunakan untuk 

mengetahui nilai angket kevalidan produk sebagai berikut : 

𝑉 =  
𝑇𝑆𝑉

𝑆 − 𝑚𝑎𝑥
 

 

V : Validitas 

TSV : Total Skor Validator 

S-max : Skor Maksimal  

 

Setelah mengetahui nilai validasinya, untuk mendeskripsikan hasil validasi 

dapat dilihat dari kriteria validasi berikut : 

Tabel 3.2. Kriteria Kevalidan Multimedia Interaktif 

No Kriteria Validasi 
Kategori Tingkat 

Validitas 
Keterangan 

1 75% - 100% Sangat valid Dapat digunakan tanpa revisi 

2 50% - 75% Valid Dapat digunakan dengea revisi kecil 

3 25% - 50% Kurang valid Disarankan untuk tidak dipergunakan 

4 00% - 25% Tidak valid Tidak dapat digunakan 

(Akbar, 2011:208) 

b. Analisis Data Tingkat Kemenarikan Produk 

Analisis data pada tingkat kemenarikan produk didapatkan dari hasil angket 

penilaian siswa setelah menggunakan multimedia interaktif. Rumus yang 

digunakan untuk mengetahui nilai angket kemenarikan produk sebagai berikut : 

𝑉𝑚 =
𝑇𝑆𝐸𝑚

𝑆 − 𝑚𝑎𝑥
 × 100% 

 

Vm = Kemenarikan 

TSEm = Total skor kemenarikan 

S-max = Skor maksimal  

 

Setelah mengetahui nilai validasinya, untuk mendeskripsikan hasil validasi 

tingkat kemenarikan dari hasil angket siswa dapat dilihat dari kriteria sebagai 

berikut :  

Tabel 3.3 Kriteria Kemenariksn Multimedia Interaktif 

No Kriteria Validasi 
Kategori Tingkat 

Validitas 
Keterangan 

1 75% - 100% Sangat menarik Dapat digunakan tanpa revisi 

2 50% - 75% Menarik Dapat digunakan dengea revisi kecil 

3 25% - 50% Kurang menarik Disarankan untuk tidak dipergunakan 

4 00% - 25% Tidak menarik Tidak dapat digunakan 

(Akbar, 2011:208) 
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c. Analisis Data Tingkat Keefektifan Produk 

Analisis keefektifan multimedia interaktif digunakan untuk mengatahui 

ketercapaian tujuan pembelajaran. Tingkat keefektifan produk multimedia 

interaktif dilihat dari hasil belajar siswa berupa nilai post tes, aktifitas belajar siswa 

selama menggunakan multimedia interaktif, persebaran angket kepada guru dan 

observer sebagai pengguna dan engamat berlangsungnya proses uji coba.  

1) Kriteria keefektifan multimedia interaktif dari hasil belajar siswa 

Rumus persentase untuk mengolah data keefektifan dari hasil pst tes siswa  

sebagai berikut : 

𝑃 =
𝐹

𝑁
 × 100% 

 

P = Prosentase 

F = Jumlah siswa yang mendapat nilai diatas KKM 

N = Banyak siswa 

 

Kriteria pengukuran analisis hasil post tes siswa dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.4. Konversi Tingkat Keefektifan Multimedia Interaktif Berdasarkan Persentase 

Siswa yang Memenuhi KKM 

No Rentang Kualifikasi 

1 91% - 100% Sangat efektif 

2 81% - 90% Efektif 

3 71% - 80% Cukup efektif 

4 61% - 70% Kurang efektif 

5 < 60 % Tidak efektif 

(Diadaptasi dari Wiyono (2009 : 53)) 

 

2) Kriteria keefektifan multimedia interaktif ditinjau dari aktivitas siswa 

Analisis aktivitas siswa dapat diperoleh dari pengamatan proses 

pembelajaran yang berlangsung. Observer dan guru berperan sebagai pengamat 

dalam menilai aktivitas siswa selama pembelajaran.  Rumus untuk mendapatkan 

data aktivitas siswa  selama kegiatan pembelajaran menggunakan multimedia 

adalah sebagai berikut : 
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𝑃𝑠 =
𝑎

𝑛
 × 100% 

 

Ps = Presentase aktivitas siswa 

a = total perolehan skor 

n = total skor maksimal 

 

Pengukuran analisis aktivitas siswa menggunakan kriteria dalam tabel 

berikut : 

Tabel 3.5. Kriteria Keaktifan Siswa 

No Rentang Kualifikasi 

1 80% - 100% Sangat aktif 

2 60% - 79% Aktif 

3 40% - 59% Cukup aktif 

4 ≤ 30 % Tidak aktif 

(Siswoyo, 2012 : 57) 

 

Multimedia interaktif dinilai efektif jika rata-rata hasil belajar ≥ 70 (KKM) 

dan aktivitas siswa minimal mendapatkan kriteria aktif. Hasil dari kedua kriterian 

tersebut dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑉𝑡 =
𝑇𝑆𝐸𝑓

𝑆 − 𝑚𝑎𝑥
 × 100% 

 

Vf = Keefektifan 

TSEf = Total skor keefektifan 

S-max = skor maksimal  

(Sriwijaya, 2011 : 208) 

 

Setelah mengetahui nilai validasinya, untuk mendeskripsikan hasil validasi 

tingkat keefektifan dari hasil angket guru dan lembar observasi dapat diketahui dari 

kriteria berikut :  

Tabel 3.6.  Kriteria Keefektifan Multimedia Interaktif Hasil Angket Guru dan Lembar 

Observasi 

No Kriteria Validasi 
Kategori Tingkat 

Validitas 
Keterangan 

1 75% - 100% Sangat efektif Dapat digunakan tanpa revisi 

2 50% - 75% Efektif Dapat digunakan dengea revisi kecil 

3 25% - 50% Kurang efektif Disarankan untuk tidak dipergunakan 

4 00% - 25% Tidak efektif Tidak dapat digunakan 

(Akbar, 2011:208) 

 

 

 


