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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Metode penelitian merupakan langkah dan cara dalam mencari, menggali data,

menganalisis, membahas dan menyimpulkan masalah dalam penelitian

(Musfiqon, 2012:14). Dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah

metode penelitian dan pengembagan (Research and Development ). Menurut

Sugiyono, metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk

tersebut. Borg dan Gall (dalam Nusa Putra, 2011:120-121) langkah-langkah

dalam penelitian dan pengembangan yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian pendahuluan untuk mencari potensi dan masalah

dalam pembelajaran sejarah di kelas XI IPA SMA N 1 Tumijajar.

2. Mengumpulkan data, data-data yang dikumpulkan berupa jumlah siswa di

kelas yang akan diteliti yaitu kelas XI IPA 5, dan informasi media yang

digunakan dalam pembelajaran.

3. Desain produk, mendesain media audiovisual Movie Maker yang akan

digunakan.
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4. Validasi desain, desain media audiovisual Movie Maker akan divalidasi

oleh ahli media yaitu Bapak Dedy Miswar, S.Si., M.Pd. dan ahli materi

yaitu Bapak Ersontowi, M.Pd..

5. Uji coba pemakaian, dalam hal ini peneliti mengujicobakan media

audiovisual Movie Maker ke kelas.

6. Revisi produk, memperbaiki media apabila ada kekurangan.

7. Uji coba produk, mengujicobakan media Audiovisual Movie maker ke

kelas kembali.

8. Revisi desain, memperbaiki desain pada media kembali

9. Revisi produk, revisi akhir produk.

10. Produksi massal, produk dapat diperbanyak dan digunakan menjadi media

pembelajaran.

B. Variabel Penelitian

Menurut Yatim Riyanto, variabel adalah gejala yang menjadi objek penelitian

(dalam Musfiqon, 2012:45). Sedangkan menurut Sugiyono, variabel penelitian

pada dasarnya segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:60). Dari definisi di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa variabel merupakan suatu objek yang akan diteliti

sehingga dapat diketahui pengaruhnya pada subjek.

Terdapat dua macam variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independent merupakan variabel yang sifatnya mempengaruhi,

sedangkan variabel dependent merupakan variabel yang dipengaruhi. Sehingga
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dalam penelitian ini yang menjadi variabel independent adalah media audiovisual

Movie Maker, sedangkan variabel yang akan dipengaruhi yaitu pembelajaran

sejarah siswa kelas XI.

C. Sampel penelitian

1. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:118). Sampel pada penelitian ini

yang nantinya akan digunakan untuk uji coba media audiovisual Movie Maker.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel siswa kelas XI IPA 5 yang

berjumlah 38 siswa terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan. Kelas

tersebut akan dijadikan kelas eksperimen dalam uji coba media audiovisual Movie

Maker. Pemilihan sampel ini ditetapkan melalui simple random sampling yaitu

pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan

strata yang ada dalam populasi tersebut.

2. Instrumen dan Metode Pengumpulan Data

Instrumen merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.

Sedangkan metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh

peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian. Pengumpulan data dalam

penelitian ini akan dilakukan dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut:

1. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilaakukan deengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

di jawabnya (Sugiyono, 2013:199). Sebelum membuat angket, peneliti
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mempersiapkan kisi-kisi terlebih dahulu. Kisi-kisi angket dapat dilihat dari tabel

di bawah ini.

Tabel 1. Kisi-kisi angket

No. Aspek Penilaian Indikator Jumlah
1 Audio Kualitas Suara 1

Kesesuaian Suara Dengan Gambar 1
Penggunaan Bahasa 1
Penggunaan Musik 1

2 Visual
Kesesuaian Gambar Dengan
Peristiwa

1

Kesesuaian Gambar Dengan Tokoh 1
Kesesuaian Gambar Dengan
Wilayah Peristiwa

1

Format Teks 1
3 Materi Pemahaman Siswa Tentang latar

belakang munculnya kebijakan
politik etis.

1

Pemahaman Siswa Tentang dampak
kebijakan politik etis bagi rakyat
Indonesia.

1

Pemahaman Siswa tentang
perkembangan politik pers di
Indonesia.

1

Pemahaman siswa tentang tokoh
reformasi islam

1

Jumlah 12

2. Observasi

Observasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan

mengamati secara langsung data jumlah siswa kelas XI IPA SMA N 1 Tumijajar

dan nilai-nilai tes siswa pada pelajaran sejarah. Data-data tersebut peneliti

dapatkan selama melakukan penelitian pendahuluan.

3. Test

Teknik ini digunakan untuk mengetahui data tentang peningkatan hasil belajar

sejarah siswa. Tes ialah seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada
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seseorang dengan maksud untuk mendapatkan  jawaban yang dapat dijadikan

dasar bagi penetapan skor angka (Margono, 2010:170). Bentuk test yang

digunakan adalah tertulis dengan bentuk soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda

yang akan dibuat berjumlah 10 soal.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik mengumpulkan data-data yang telah

diperoleh melalui berbagai referensi buku guna melengkapi konsep-konsep dari

variabel yang telah ditentukan, serta memperkuat suatu argumentasi yang

didapatkan menurut pendapat dari para ahli.

D. Bahan-Bahan Pembuatan Movie Maker

Dalam setiap pembuatan sebuah video pembelajaran, maka terdapat beberapa

bahan yang akan dimasukkan ke dalam program Movie Maker yang kemudian

dirangkai dan didesain sedemikian rupa sehingga menjadi suatu video yang dapat

dijadikan video pembelajaran. Adapun bahan-bahan dalam pembuatan materi

Movie Maker yaitu sebagai berikut:

1. Materi

Materi-materi yang akan dimasukan ke dalam pembuatan video Movie Maker

yaitu Tumbuhnya Ruh Kebangsaan Dan Nasionalisme dan materi Perjuangan

Organisasi Pergerakan, di dalam materi Tumbuhnya Ruh Kebangsaan Dan

Nasionalisme tersebut membuat empat indikator pencapaian kompetensi  antara

lain:

a. Menjelaskan latar belakang munculnya kebijakan politik etis.

b. Mendeskripsikan dampak kebijakan politik etis bagi rakyat Indonesia.
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c. Menjelaskan perkembangan pers di Indonesia.

d. Menyebutkan tokoh reformasi islam.

2. Gambar

Media audiovisual merupakan rangkaian gambar yang akan dijadikan suatu

video. Dalam pembuatan video ini, peneliti membutuhkan sebanyak 41

gambar. Gambar yang diambil dari internet merupakan gambar-gambar yang

sesuai dengan materi. Misal, untuk materi politik etis maka diperlukan

gambar Van Deventer, dan gambar-gambar lain yang berkaitan deengan

materi politik etis.

3. Video

Video digunakan untuk memperjelas situasi pada masa pendudukan Belanda

di Indonesia, dan peneliti memasukkan video peta pembuatan jalan Anyer-

Panarukan. Media audiovisual Movie Maker dapat menginsert video sehingga

apabila ada video asli yang berkaitan dengan materi dapat diinsert

didalamnya.

4. Suara

Setelah gambar dirangakai sesuai dengan materi pembelajaran maka peneliti

menarasikan video tersebut, dalam menarasikannya peneliti merangkum

materi terlebih dahulu. Adapun bahan yang peneliti gunakan yaitu:

1. Buku Sejarah Indonesia kelas XI IPA, penerbit Dinas Pendidikan.

2. Buku LKS Sejarah Indonesia kelas XI IPA, penerbit Dinas

Pendidikan.

3. Buku sekolah elektronik (BSE) Sejarah Indonesia XI IPA.



30

Buku-buku tersebut peneliti gunakan sebagai sumber dalam menarasikan video

Movie Maker.

E. Teknis analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif.

Penelitian yang menggunakan teknik deskriptif kuantitatif adalah menggambarkan

data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih

mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian

yang dilakukan. Data yang diperoleh berupa angka maka cara mendeskripsikan

data dapat dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. Tujuan dilakukan

analisis deskriptif dengan  menggunakan teknik statistika adalah untuk meringkas

data agar menjadi lebih mudah dilihat dan dimengerti (Sukardi, 2008:86).

Data mengenai penggunaan media audiovisual Movie Maker yang terkumpul

melalui kuesioner yang diisi oleh siswa dianalisis dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2. Kategori Skala Likert

Penilaian Nilai

Sangat setuju 4

Setuju 3

Kurang setuju 2

Tidak setuju 1

Sumber : Sugiyono, 2013:136
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(Skor tertinggi tiap butir instrumen ) x (jumlah instrumen tiap aspek)

x (jumlah responden)

Setelah data yang diperoleh dianalisis sesuai tabel 2,  kemudian dijumlahkan total

keseluruhan data. Setiap pernyataan apabila mendapat skor tertinggi yakni 4 maka

akan diperoleh  skor yang diharapkan dari tiap aspek ataupun skor yang

diharapkan dari keseluruhan pernyataan. Skor yang diharapkan merupakan skor

maksimal atau skor tertinggi dari tiap aspek apabila tiap pernyataan diberi skor 4.

Untuk mencari skor yang diharapkan maka dapat digunakan rumus sebagai

berikut :

Sumber : Sugiyono,2013:418

Skor tertinggi tiap butir pernyataan instrumen : 4

Jumlah instrumen tiap item aspek audio : 4

Jumlah responden : 38

Skor yang diharapkan tiap aspek : 4 x 4 x 38 = 608

Skor ideal yang diharapkan dari tiap aspek audio pada media audiovisual Movie

Maker berdasarkan kuesioner adalah 608.

Skor tertinggi tiap butir pernyataan instrumen : 4

Jumlah instrumen tiap item aspek visual : 4

Jumlah responden : 38

Skor yang diharapkan tiap aspek : 4 x 4 x 38 = 608

Skor ideal yang diharapkan dari tiap aspek visual pada media Audiovisual Movie

Maker berdasarkan kuesioner adalah 608.

Skor tertinggi tiap butir pernyataan instrumen : 4
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Jumlah instrumen tiap item aspek materi : 4

Jumlah responden : 38

Skor yang diharapkan tiap aspek : 4 x 4 x 38 = 608

Skor ideal yang diharapkan dari tiap aspek pemahaman materi pada media

audiovisual Movie Maker berdasarkan kuesioner adalah 608.

Tabel 3. Skor yang diharapkan dari tiap aspek media audiovisual

No.
Aspek Penilaian Indikator

Skor yang
diharapkan

1 Audio

Kualitas Suara

608

Kesesuaian Suara Dengan
Gambar

Penggunaan Bahasa

Penggunaan Musik

2 Visual

Kesesuaian Gambar
Dengan Peristiwa

608

Kesesuaian Gambar
Dengan Tokoh
Kesesuaian Gambar
Dengan Wilayah
Peristiwa

Format Teks

3 Materi

Pemahaman Siswa
Tentang latar belakang
munculnya kebijakan
politik etis.

608

Pemahaman Siswa
Tentang dampak
kebijakan politik etis bagi
rakyat Indonesia.
Pemahaman Siswa
tentang perkembangan
politik pers di Indonesia.
Pemahaman siswa
tentang tokoh reformasi
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Persentase

islam

Data yang diperoleh setelah dianalisis kemudian diolah dengan cara dijumlahkan,

dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase

(Arikunto, 1996: 244), atau dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

Sumber : Arikunto, 1996: 244

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang

diungkapkan dalam distribusi skor dan persentase terhadap kategori skala

penilaian yang telah ditentukan. Setelah penyajian dalam bentuk persentase,

langkah selanjutnya mendeskriptifkan dan mengambil kesimpulan tentang

masing-masing indikator. Kesesuaian aspek dalam pengembangan media

audiovisual dapat menggunakan tabel interpretasi skor sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel skala interpretasi kelayakan

Persentase Pencapaian Interpretasi

76 – 100 % Layak

56 – 75 % Cukup layak

40 – 55 % Kurang layak

0 – 39 % Tidak layak

Sumber: Suharsimi Arikunto (1996: 244)
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Pada tabel 4 diatas disebutkan pencapaian persentase interpretasi skor kelayakaan

media audiovisual Movie Maker. Kriteria interpretasi skor efektivitas tersebut

diatas digunakan sebagai acuan penilaian terhadap kelayakan media audiovisual

Movie Maker sebagai media pembelajaran sejarah pada siswa kelas XI IPA SMA

Tumijajar Tahun pelajaran 2014-2015. Interpretasi antara 0-39% dikatakan media

audiovisual Movie Maker tidak layak untuk dijadikan media pembelajaran.

Interpretasi 40-55% dikatakan media audiovisual Movie Maker kurang layak

untuk dijadikan media pembelajaran sehingga perlu diperbaiki agar cukup layak

untuk dijadikan sebuah media pembelajaran. Interpretasi  56-75% media

audiovisual Movie Maker dikatakan cukup layak untuk dijadikan media

pembelajaran. Interpretasi 76-100% media audiovisual dikatakan layak untuk

dijadikan media pembelajaran.


