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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan Research and Development atau penelitian dan 

pengembangan mengenai media CD Pembelajaran Bahasa Inggris untuk SMA 

kelas sebelas .   

 

Putra (2012: 67) mendefinisikan R&D sebagai metode penelitian yang secara 

sengaja, sistematis, bertujuan/diarahkan untuk mencaritemukan, merumuskan, 

memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, menguji keefektivan produk, 

model, metode/strategi/cara, jasa, prosedur tertentu yang lebih unggul, baru, 

efektif, efisien, produktif dan bermakna. Penelitian dan pengembangan di bidang 

pendidikan merupakan suatu  proses yang yang digunakan untuk mengembangkan 

dan mengesahkan produk bidang pendidikan. Langkah-langkah dalam proses ini 

dikenal sebagai siklus R&D, yang terdiri dari: pengkajian terhadap hasil-hasil 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan validitas komponen-komponen pada 

produk yang akan dikembangkan, mengembangkannya menjadi sebuah produk, 

pengujian terhadap produk yang dirancang, dan peninjauan ulang dan mengoreksi 

produk tersebut berdasarkan hasil uji coba. Sebagai indikasi bahwa produk 

temuan dari kegiatan pengembangan yang dilakukan mempunyai berbagai tujuan. 

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Borg & Gall (2003:772) Educational    

research  and development (R & D) is a process used to develop and validate 

educational products. The steps of this process are usually  referred to as the R & 
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D cycle, which consists of studying research findings pertinent to the product to 

be developed, developing the product based on the finding, field testing it in the 

setting where it will be used eventually, and revising it to correct the deficiencies 

found in the field testing stage. It indicates that product meets its behaviorally 

defined objectives.  

 

Menurut Alessi dan Trollip (2001:  245-248) pengembangan dilakukan dalam 

sepuluh tahap yaitu : (1) menentukan tujuan dan kebutuhan, (2) mengumpulkan 

bahan acuan, (3) mempelajari isi, (4) mengembangkan ide, (5) mendesain 

pembelajaran, (6) membuat flowchart materi, (7) membuat storyboard, (8) 

memprogram materi, (9) membuat materi pendukung dan (10) melakukan 

evaluasi dan revisi. 

Sedangkan Borg & Gall (2003: 772) menguraikan 10 langkah yang harus 

dilakukan dalam penelitian dan pengembangan, 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”. Hal ini dapat dilihat seperti model di bawah ini: 
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Gambar 3.1 : Skema prosedur pengembangan hasil adaptasi dari Borg & 

Gall (2003: 775) 
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studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dan persiapan 

untuk merumuskan kerangka kerja penelitian, melakukan penelitian 
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data yang relevan), identifikasi pemasalahan yang dijumpai dalam 

pembelajaran serta merangkum permasalahan. 

2. Planning atau Perencanaan termasuk dalam langkah ini merumuskan kecakapan 

dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan serta menentukan tujuan 

yang akan dicapai pada produk yang akan dikembangkan.  

3. Develop preliminary form of product, yaitu mengembangkan bentuk permulaan 

dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini adalah 

mempersiapkan materi pembelajaran, penyusunan buku pegangan dan 

perangkat evaluasi. 

4. Preliminary field testing atau melakukan ujicoba lapangan awal dalam skala 

terbatas. Yang termasuk dalam langkah ini adalah evaluasi pakar di bidang 

desain pembelajaran, teknologi informasi dan multimedia. Uji coba terbatas 

ini melibatkan 9 subjek dari 3 sekolah yang berbeda 

5. Main product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang 

dihasilkan berdasarkan hasil ujicoba awal. Hal ini berdasarkan masukan dan 

saran-saran dari hasil uji lapangan awal. 

6. Main field testing atau melakukan uji coba utama yang melibatkan seluruh 

subjek penelitian untuk mendapatkan evaluasi terhadap produk yang 

dikembangkan. Untuk mendapat umpan balik, siswa diberikan angket. 

7. Operational product revision, yaitu melakukan perbaikan/penyempurnaan 

terhadap hasil uji coba lebih luas, sehingga produk yang dikembangkan sudah 

merupakan desain model operasional yang siap divalidasi; 

8. Operational field testing, atau uji validasi terhadap model operasional yang 

telah dihasilkan . 
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9.  Final product revision,atau perbaikan produk akhir  

10. Dissemination and implementation. Langkah kesepuluh merupakan 

diseminasi dan penerapan serta distribusi produk akhir. 

Dari sepuluh langkah yang ada prosedur pengembangan Borg & Gall (2003: 772), 

hanya tahap pertama hingga tahap ke tujuh yang dijalankan. Hal ini disesuaikan 

dengan kebutuhan penelitian dalam tesis ini. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian pengembangan  ini dilaksanakan pada tiga sekolah yaitu: Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, 

Sekolah Menengah Atas Buana Lampung Timur dan Sekolah Menengah Atas  

Kosgoro Lampung Timur.  Penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun 

pelajaran 2014/2015 .  

 

3.3. Langkah-langkah Penelitian 

 

Langkah- langkah penelitian dan pengembangan ini merujuk pada R&D Borg & 

Gall (2003: 772)  yang disesuaikan dengan tujuan dan kondisi penelitian 

yang sebenarnya. Dari sepuluh langkah yang dikembangkan oleh Borg and Gall, 

pada penelitian kali ini implementasinya hanya sampai pada langkah ke tujuh (7). 

Hal ini dilakukan karena keterbatasan, baik dari segi waktu maupun biaya pada 

penelitian ini. Sukmadinata dalam  Abdurahim (2011:106) menyatakan bahwa 

dalam Penelitian dan pengembangan dapat dihentikan sampai dihasilkan draft 

final, tanpa pengujian hasil. Hasil atau dampak dari penerapan model sudah ada, 

baik pada uji terbatas maupun uji coba lebih luas karena selama  pelaksanaan 
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pembelajaran ada tugas-tugas yang dilakukan siswa juga dilaksanakan test akhir 

setiap pokok bahasan. Hasil penilaian tugas dan test akhir tiap pokok bahasan bisa 

dipandang sebagai hasil atau dampak dari penerapan model. 

Langkah-langkah prosedur pengembangan dari tujuh (7) langkah dari model 

pengembangan Borg and Gall dapat digambarkan seperti pada Gambar 3.1. 

berikut ini : 
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Gambar 3.2  Alur Pengembangan CD Pembelajaran    
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PENGEMBANGAN MODEL 

LAngkah Kesatu. Penelitian Pendahuluan dan pengumpulan data. Hasil berupa 

kebutuhan belajar  dan potensi pembelajaran menggunakan CD. 

Langkah Kedua. Perencanaan Pengembangan. Hasil berupa tujuan 

instruksional, GB Program ,Flowchart dan Storyboard 

Langkah Ketiga. Pengembangan produk awal 

Langkah Keempat. Uji coba awal 

Langkah Kelima. Revisi produk awal untuk mendapatkan produk utama 

PENERAPAN  MODEL 

LAngkah Keenam. Uji coba akhir 

Langkah Ketujuh. Produk Akhir 

TAHAP 2 

ALUR PENGEMBANGAN CD PEMBELAJARAN 



53 
 

3.3.1 Penelitian dan Pengumpulan Data 

 

Dalam hal ini peneliti melakukan studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur 

digunakan untuk mencari landasan-landasan teoritis, ruang lingkup, kondisi 

pendukung, dan mengambil langkah tepat untuk mengembangkan produk. 

Sedangkan studi lapangan digunakan untuk menganalisis kebutuhan (need 

assesment) apakah produk CD Pembelajaran yang akan dihasilkan benar-benar 

dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Studi lapangan 

ini dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan kuesioner yang 

disebarkan kepada siswa kelas XI dan guru mata pelajaran Bahasa Inggris.   

 

3.3.2 Perencanaan 

 

Setelah mempelajari literatur selengkapnya dan memperoleh informasi yang 

diperlukan, langkah selanjutnya adalah merencanakan pembuatan produk. 

Perencanaan ini berupa: 1).Objektif produk, 2) Para pengguna, 3) Deskripsi 

komponen produk dan bagaimana menggunakannya. Pada langkah ini mulai 

dirancang desain CD Pembelajaran Bahasa Inggris, termasuk di dalamnya: (1) 

Rumusan tujuan pembelajaran dan garis besar program, (2) Mengembangkan 

flowchart, dan (3) Merancang storyboard atau frame. 

 

3.3.3 Pengembangan Produk Awal 

 

 

Produk yang dihasilkan adalah sebuah bahan CD Pembelajaran Bahasa Inggris 

untuk kelas sebelas SMA. 
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Mengembangkan produk awal CD Pembelajaran sesuai dengan frame yang telah 

dibuat pada langkah kedua. Selain itu dikembangkan produk awal dengan 

menggunakan berbagai program, antara lain : Lectora untuk menyatukan berbagai 

material, seperti teks, gambar, video dan audio. Suara/narasi direkam 

menggunakan Adobe Audition. Sementara untuk menyuarakan berbagai teks yang 

terdapat di CD tersebut, digunakan from text to speech. Macromedia Captivate 

untuk merekam pergerakan layar monitor. Xilisoft converter digunakan untuk 

mengubah bentuk file video sehingga sesuai dengan bentuk yang dapat digunakan 

di Lectora. Snagit digunakan untuk memfoto berbagai gambar, SPSS untuk 

mengolah data dan Nero untuk menggandakan  produk dan lain sebagainya.  

Gambar 3.3 Contoh menu Adobe  Audition 

 

Sumber : Tampilan menu Adobe Audition yang diambil menggunakan Snagit 
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Gambar 3.4  Contoh menu Macromedia Captivate 

Sumber : Tampilan menu Macromedia Captivate diambil menggunakan Snagit 

 

Gambar 3.5  Contoh tampilan  SPSS 

 

Sumber : Tampilan SPSS yang diambil menggunakan Snagit 
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Gambar 3.6  Contoh menu Nero 

 

Sumber : tampilan menu Nero yang diambil menggunakan Snagit 

Gambar 3.7 Contoh menu Lectora 

 

Sumber : tampilan menu Lectora yang diambil menggunakan Snagit 
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3.3.4 Uji Coba Awal 

 

Setelah produk awal selesai dibuat kemudian dilakukan uji coba awal yang terdiri 

dari 2 kegiatan yaitu 

1. Uji coba ahli  

Uji ahli dilakukan oleh beberapa ahli yang berkualifikasi akademik 

minimal S2, yaitu 1) ahli desain pembelajaran  untuk menilai kriteria 

pembelajaran (instructional criteria), 2) ahli materi bidang Bahasa 

Inggris, dan 3) ahli desain untuk menilai kriteria penampilan 

(presentation criteria).  Uji ahli dilakukan dengan menggunakan 

instrumen observasi dengan skala penilaian 1sampai dengan 4, data hasil 

observasi dapat berupa masukan, tanggapan, kritik, dan saran perbaikan 

produk yang dituangkan dalam lembar obsevasi, maupun diskusi bersama. 

 

2. Uji coba terbatas 

Uji coba terbatas  terdiri 3 tahap yaitu uji satu – satu ( terdiri dari 9 siswa 

dari 3 sekolah),  uji coba kelompok kecil ( terdiri dari 27 siswa dari 3 

sekolah) dan uji coba kelas  ( 3 kelas dari 3 sekolah) 

 

Uji coba ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan evaluasi kualitatif atas 

produk pembelajaran yang baru.  Uji coba ini dilakukan menggunakan instrumen 

dengan skala penilaian 1 sampai dengan 4.   Instrumen  dibuat untuk mendapatkan 

umpan balik pengguna, yaitu siswa dan guru mata pelajaran Bahasa Inggris. 

Selain itu dilakukan pula wawancara terhadap pengguna yang terpilih selama 

tahap uji coba awal. 
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Fokus wawancara terutama pada masalah yang khusus, kekurangan, dan saran 

untuk meningkatkan produk yang dibuat. Tanggapan dan saran dari teman sejawat 

yang memiliki pekerjaan sebagai guru juga diperlukan. Informasi yang diperoleh 

dalam tahap uji coba ini digunakan sebagai pedoman perbaikan pada saat 

pengembangan di tahap berikutnya. 

 

3.3.5 Revisi Produk 

Setelah dilakukan uji coba awal, tahap berikutnya adalah mempelajari apakah 

produk pembelajaran sudah sesuai dengan objektif yang ditentukan sebelumnya. 

Data yang diperoleh pada ujicoba tersebut dianalisa, dan dilanjutkan dengan 

perencanaan lebih lanjut serta melakukan perbaikan – perbaikan yang dibutuhkan. 

Hal ini dilakukan berdasarkan umpan balik dari para pengguna, kritik maupun 

saran dari ahli materi, ahli media dan ahli desain   

 

3.3.6 Uji Coba Akhir 

Pada tahap ini, dapat disebut juga sebagai uji lapangan. Uji ini dimaksudkan untuk 

mengetahui efektifitas, efisiensi dan daya tarik CD Pembelajaran Bahasa Inggris. 

Dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan lokasi, 

maka peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan 

sekolah yang dijadikan sasaran penelitian. Sekolah yang dijadikan sasaran 

sebanyak 3 sekolah yaitu SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono, SMA Buana  dan 

SMA Kosgoro. 
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3.4 Subjek Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA pada  SMAN 1 Bandar 

Sribhawono, SMA Kosgoro Sribhawono, dan SMA Buana dengan kelas standard. 

Teknik diambil sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing tahapan penelitian.  

 

3.4.1 Subjek Analisis Kebutuhan 

 

Pada analisis kebutuhan sampel yang digunakan adalah siswa kelas XI SMAN 1 

Bandar Sribhawono, SMA Kosgoro Sribhawono, dan SMA Buana Berdasarkan 

homogenitas siswa yang ada di SMA tersebut maka peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling. 

 

3.4.2 Subjek Uji Coba Ahli 

 

Penentuan subjek uji coba ahli berdasarkan kepakaran.  Subjek evaluasi ahli 

(expert judgement) ditetapkan menggunakan teknik purposive sampling, 

yaitu oleh ahli desain pembelajaran, ahli materi, dan untuk ahli media.  

Subjek yang dipilih untuk uji coba ahli adalah mempunyai kualifikasi pendidikan 

minimal S2.  

 

3.4.3 Subjek Uji Coba Terbatas  

 

Pada tahapan uji coba terbatas ini dilakukan dua tahap, yaitu uji coba satu 

satu,  uji coba terbatas kelompok kecil dan uji coba kelas. Untuk uji coba 

satu satu subjek berjumlah 9 siswa dari 3 sekolah yaitu SMAN 1 Bandar 

Sribhawono, SMA Buana dan SMA Kosgoro dengan masing-masing 
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sekolah diambil 3 siswa yang memiliki kemampuan baik, cukup, dan kurang 

baik.  

Sedangkan untuk uji coba terbatas kelompok kecil subjek berjumlah 27 

siswa dari 3 sekolah yaitu SMAN 1 Bandar Sribhawono, SMA Buana dan 

SMA Kosgoro Sribhawono dengan masing-masing sekolah 9 siswa yang 

memiliki kemampuan baik, cukup, dan kurang baik.  

Uji coba kelas dilakukan dengan mengambil 3 kelas. 1 Kelas dari SMAN 1 

Bandar Sribhawono, 1 kelas dari SMA Buana dan 1 Kelas dari SMA 

Kosgoro. 

Setelah dilakukan uji coba terbatas satu lawan satu, uji coba terbatas 

kelompok kecil  dan uji coba kelas kemudian dilakukan uji lapangan. 

3.4.4 Subjek Uji lapangan 

Uji lapangan dilakukan terhadap produk CD Pembelajaran Bahasa Inggris 

hasil penelitian pengembangan ini, dilakukan pada 3 sekolah yaitu di 

SMAN 1 Bandar Sribhawono, SMA Buana dan SMA Kosgoro Sribhawono 

dengan masing-masing sekolah 2 kelas, sehingga totalnya adalah 6 kelas. 

 
3.5 Definisi Konseptual dan Operasional 

Guna menghindari kesalahan penafsiran terhadap variable yang akan 

dikembangkan, variabel penelitian tersebut perlu didefinisikan secara konseptual 

dan operasional sebagai berikut : 
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3.5.1 Definisi Konseptual 

A. Kondisi belajar dan potensi pembelajaran 

1. Kondisi belajar 

Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang dapat mempengaruhi proses 

dan hasil belajar siswa. Hal ini merupakan suatu keadaan pembelajaran 

yang dialami siswa di dalam kelas. 

 

2. Potensi pembelajaran 

Kelemahan pembelajaran yang akan ditanggulangi , dikembangkan atau 

dioptimalisasi menjadi suatu kekuatan dalam pembelajaran. 

 

B. Proses pengembangan media pembelajaran 

Hal ini merupakan berbagai tahapan yang dilalui dalam mengembangkan 

media pembelajaran. 

 

C. Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas adalah  suatu kondisi yang menunjukkan tingkat ketercapaian 

suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas pembelajaran 

dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan  dalam mencapai tujuan dan 

sasaran, dilihat dari kualitas hasil belajar siswa. Pembelajaran dikatakan 

efektif apabila terjadi peningkatan hasil belajar sebagai wujud dari 

pencapaian tujuan pembelajaran. Secara operasional efektivitas adalah 

pengukuran perbandingan kemampuan siswa berdasarkan peningkatan hasil 

belajar sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran. Pengukuran dilakukan 

untuk menilai proses pembelajaran dengan memanfaatkan media CD 

Pembelajaran Bahasa Inggris. 
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D. Efisiensi Pembelajaran 

Efisiensi adalah sebuah konsep yang mencerminkan perbandingan terbaik 

antara usaha dengan hasilnya, pada pembelajaran efisiensi dapat dilihat dari 

dari waktu yang digunakan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal 

ini dilihat dari perbandingan waktu yang diberikan dengan waktu yang 

dibutuhkan  oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penekanan 

efisiensi pembelajaran dalam penelitian ini adalah efisiensi waktu yang secara 

operasional dapat diukur berdasarkan jumlah waktu yang disediakan dalam 

silabus dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan  siswa dalam  

pembelajaran. 

E. Daya Tarik Pembelajaran 

Daya tarik atau kemenarikan pembelajaran adalah suatu upaya meningkatkan 

motivasi siswa untuk tetap belajar sehingga membangun pembelajaran yang 

berpusat pada siswa. Secara operasional daya tarik ditentukan berdasarkan data 

kualitatif yang diperoleh dari penyebaran angket kemudian dikonversikan 

kedalam data kuantitatif. Skor penilaian dihitung berdasarkan jumlah skor 

jawaban responden dibagi dengan jumlah skor penilaian tertinggi.  

 

3.5.2 Definisi Operasional 

Pada penelitian ini penulis menggunakan istilah media berbantuan 

komputer. Media ini berbentuk CD yang berisi perpaduan teks, gambar, 

audio dan video. Selain itu CD ini juga berisi sembilan permainan yang 

mendidik dan menyediakan tantangan yang menyenangkan serta 

memungkinkan siswa termotivasi untuk belajar secara aktif.  
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3.6   Analisis Butir Soal 

Butir soal  dianálisis dengan menggunakan program Anates untuk mendapatkan 

tingkat validitas, reliabilitas, dan  tingkat kesukaran butir-butir soal yang diujikan.  

3.6.1 Validitas 

Pengujian validitas butir-butir instrumen dilakukan dengan melakukan  uji coba 

kemudian menganalisa dengan analisis item. Analisis item dilakukan dengan 

menghitung korelasi antara skor  butir instrumen dengan skor total, dengan 

menggunakan rumus Product Moment Pearson dan dibantu menggunakan 

komputer dengan program Anates. Uji validitas menggunakan rumus Product 

Moment Pearson merujuk pada Arikunto (2012: 72), sebagai berikut: 

 xy  = 
∑   

 ∑   ∑  

 

√{∑   
 ∑   

 
}{∑   

 ∑   

 
}

 

Keterangan: 

 xy  = Koefisien korelasi 

∑   = Jumlah skor butir soal 

∑   = Jumlah skor total 

    = Jumlah sampel     (Arikunto, 2012:72) 

 

Selanjutnya untuk mengetahui validitas setiap butir soal, teknik analisis 

dilanjutkan dengan uji t dengan rumus sebagai berikut 

           
 √   

√    
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Keterangan: 

thitung = nilai uji t 

r  : Koefisien korelasi product moment 

n : Jumlah sampel ujicoba     

Kriteria uji validitas berdasarkan uji t tersebut adalah 

a. Jika thitung > ttabel (α 0,05, db = n -1), maka butir soal adalah valid 

b. Jika thitung < ttabel (α 0,05, db = n -1), maka butir soal adalah tidak valid 

(Sugiyono, 2009:257) 

 

Selanjutnya  hasil tersebut diinterpretasikan  dengan kriteria sebagai berikut: 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 : sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 : tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 : cukup 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 : rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 : sangat rendah  

(Arikunto, 2012:75) 

Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini. 
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Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Soal  

Nomor 

Soal 

Nilai Pearson 

Correlation       

( r-hitung) 

Nilai r-tabel  

(= 0,05) 
Keterangan 

1 0,486 

0,381 

Valid 

2 0,561 Valid 

3 0,510 Valid 

4 0,560 Valid 

5 0,614 Valid 

6 0,485 Valid 

7 0,460 Valid 

8 0,638 Valid 

9 0,453 Valid 

10 0,713 Valid 

11 0,616 Valid 

12 0,965 Valid 

13 0,965 Valid 

14 0,916 Valid 

15 0,531 Valid 

16 0,965 Valid 

17 0,965 Valid 

18 0,965 Valid 

19 0,887 Valid 

20 0,965 Valid 

 

Sumber: Hasil analisis (lampiran 26) 
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Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa seluruh soal mempunyai nilai r-hitung 

> dari r-tabel.  Hal ini menunjukkan bahwa seluruh soal adalah valid dan dapat 

digunakan untuk penelitian. 

3.6.2 Reliabilitas 

Dalam penelitian ini, reliabilitas tes dihitung dengan menggunakan rumus KR 21 

menggunakan komputer dengan program Anates. Uji reliabilitas instrumen hasil 

belajar menggunakan rumus KR -21 (Arikunto, 2012:103)   dengan  rumus: 

    (
 

   
) (  

       

     
) 

Keterangan: 

r11 : Koefisien reliabilitas yang dicari 

k : Jumlah butir  

m : Rerata skor 

∑      : Jumlah varian skor tiap butir item 

   1    : Varian Total 

Selanjutnya  hasil tersebut diinterpretasikan  dengan kriteria sebagai berikut: 

Antara 0,91 sampai dengan 1,00 : sangat tinggi 

Antara 0,71 sampai dengan 0,90 : tinggi 

Antara 0,41 sampai dengan 0,70 : sedang 

Antara 0,21 sampai dengan 0,40 : rendah 

Antara 0,00 sampai dengan 0,20 : kecil 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien korelasi  0,96 (lampiran 26).  

Hal ini berarti instrumen mempunyai tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. 
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3.6.3 Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal merupakan karakteristik butir soal yang dapat 

menunjukkan kualitas butir soal tersebut yaitu mudah, sedang, dan sukar. Tingkat 

kesukaran soal dianalisis menggunakan komputer dengan program Anates. Rumus 

tingkat kesukaran  (Arikunto, 2012: 204) adalah sebagai berikut: 

P = 
JS

B  

Keterangan 

P = Indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Klasifikasi untuk tingkat kesukaran tiap butir soal dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2.  Kategori tingkat kesukaran butir soal 

 

Batasan Kategori 

       0,71 < P ≤ 1,00 Mudah 

       0,31 < P ≤ 0,70 Sedang 

      0,00< P ≤ 0,30 Sukar 

 

Hasil analisis tingkat kesukaran butir soal dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut: 
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Tabel 3.3. Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal 

No. Soal Indeks kesukaran Kriteria 

1 0,48 Sedang 

2 0,48 Sedang 

3 0,62 Sedang 

4 0,44 Sedang 

5 0,44 Sedang 

6 0,40 Sedang 

7 0,40 Sedang 

8 0,40 Sedang 

9 0,40 Sedang 

10 0,33 Sedang 

11 0,40 Sedang 

12 0,40 Sedang 

13 0,40 Sedang 

14 0,44 Sedang 

15 0,33 Sedang 

16 0,40 Sedang 

17 0,40 Sedang 

18 0,40 Sedang 

19 0,51 Sedang 

20 0,40 Sedang 

 

Sumber: Hasil analisis (lampiran 26) 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua soal mempunyai indeks 

kesukaran yang berada pada batasan 0,31 < P ≤ 0,70 (kategori sedang). 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

 

Jenis data yang dikumpulkan  berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data-data 

tersebut dikumpulkan dengan cara memberikan tes dan angket. Tes digunakan 

untuk memperoleh data kuantitatif yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan 

media CD Pembelajaran. Sementara angket digunakan untuk memperoleh data 

kualitatif yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan daya tarik media. 
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3.8. Teknik Analisis Data 

 

3.8.1 Uji Ahli 

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

ahli isi/materi, mengikuti skala penilaian yang memiliki 4 skala penilaian dengan 

nilai tertinggi 4 dan terendah 1.  Dari penilaian tersebut kemudian dilihat skor 

rata-ratanya kemudian diinterpretasikan kelayakannya.  

3.8.2  Uji Coba Terbatas Satu Lawan Satu, Uji Coba Terbatas Kelompok 

Kecil dan Uji coba kelas 

 

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 dengan nilai 

tertinggi 4 dan terendah 1.  Penilaian kelayakan pengembangan bahan ajar 

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 3.4 sebagai berikut. 
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O1   X   O2 

 

Tabel 3.4. Penilaian Kualitas Media CD Pembelajaran Bahasa Inggris 

 

 

 

 

 

3.8.3  Uji Efektifitas 

Dalam menilai efektifitas pengukuran dilakukan pada aspek kognitif dan 

psikomotorik. Uji efektivitas sesuai dengan desain Pretest-Postest Group Desain 

yaitu 

Keterangan: 

O1 = nilai pretest (sebelum diberi perlakuan) 

X = Perlakuan 

O2 = nilai posttest (setelah diberi perlakuan) 

 

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 CD Pembelajaran, 

serta untuk mengetahui efektifitas penggunaan media.  

Uji yang digunakan yaitu uji-t sampel berpasangan (paired sample t-test). 

Hipotesis yang diajukan adalah: 

H0:  hasil belajar siswa sesudah  menggunakan media CD Pembelajaran Bahasa 

Inggris lebih rendah daripada sebelum menggunakan media CD 

Pembelajaran. 

H1:  hasil belajar siswa sesudah  menggunakan media CD Pembelajaran Bahasa 

Inggris lebih tinggi daripada sebelum menggunakan media CD 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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Selanjutnya uji signifikan terhadap hipotesis menggunakan CD Pembelajaran 

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 

 

Sebelum dilakukan analisis uji -t, dilakukan uji persyaratan analisis yaitu uji 

normalitas data.  Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Tes 

menggunakan komputer dengan program SPSS, dengan kriteria uji:  

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

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

(Siregar, 2012: 167) 

 

3.8.4 Uji Efisiensi   

Pengukuran efisiensi penggunaan CD pembelajaran dengan cara membandingkan 

waktu yang disediakan berdasarkan silabus dengan waktu yang dibutuhkan 

dalam pembelajaran menggunakan CD Pembelajaran Bahasa Inggris. 

Berdasarkan pengujian tersebut akan diperoleh rasio dari perbandingan waktu 

yang disediakan dalam silabus dengan waktu yang digunakan oleh guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran siswa.  Jika rasio waktu yang dipergunakan lebih dari 

1, maka pembelajaran dikatakan efisiensinya tinggi, begitu juga sebaliknya.   

Adapun persamaan untuk menghitung efisiensi adalah  

        Degeng (2000: 154) 

 

Rumus lain untuk menghitung efisiensi adalah   = {(
 

  
  

 

  
)  

 

  
}x 100%      
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Keterangan: 

A = Jumlah siswa yang mencapai tujuan B = Jumlah siswa seluruhnya 

t1 = Jumlah waktu yang sebenarnya  t2 = Jumlah yang digunakan 

  

 

3.8.5 Uji Daya Tarik 

Data kualitatif akan diperoleh dari sebaran angket untuk mengetahui daya tarik 

CD pembelajaran sebagai media pembelajaran. Kualitas daya tarik dapat dilihat 

sub indikator strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi 

pengelolaan pembelajaran, yang ditetapkan berdasarkan indikator dengan rentang 

data.  Angket  terhadap penggunaan produk dinilai menggunakan skala penilaian 

yang memiliki 4 pilihan jawaban. Skor penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5.  Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban 

 

No. Pilihan Jawaban Skor 

1. Sangat menarik 4 

2. Menarik 3 

3. Kurang menarik 2 

4. Tidak menarik 1 

 

Penilaian instrumen total dilakukan dengan 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 penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah  

Skor Penilaian =
                          

                     
 x 4         
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sampel uji coba dan dikonversikan dalam bentuk pernyataan penilaian untuk 

menentukan kualitas produk yang dihasilkan berdasarkan pendapat pengguna.  

Interval klasifikasi menurut Sutrisno (2004: 272) diperoleh dengan menggunakan 

rumus berikut 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 media didapatkan seperti pada Tabel 3.6 

berikut ini. 

Tabel 3.6. Klasifikasi Daya Tarik 

 

 

 

 

 

 

 

Rerata Skor Klasifikasi 

3,26 - 4,00 Sangat Menarik 

2,51 - 3,25 Menarik 

1,76 - 2,50 Kurang Menarik 

1,01 - 1,75  Tidak Menarik 

Nilai Interval =
                            

                       
      

Nilai Interval =
   

  
 = 0,75 
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3.9 Kisi-kisi dan Instrumen Penelitian 

Kisi-kisi instrumen penelitian pendahuluan yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan ini ditunjukkan  pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.7 Kisi-kisi Instrumen Need Assessment untuk Guru 

No Indikator Aspek Prediktor 
No 

Soal 

1 Kebutuhan 

media 

pembelajaran  

Kebutuhan 

media  yang 

sesuai 

dengan 

materi 

Membutuhkan media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi 

1 

2 

Membutuhkan media  CD 

Pembelajaran 

3 

Membutuhkan media  CD 

Pembelajaran yang menampilkan 

berbagai permainan 

4 

2 Kemampuan 

penggunaan 

media 

pembelajaran 

Kemampu

an 

mengguna

kan media 

berupa 

CD 

Pembelaja

ran 

Membutuhkan media  CD 

Pembelajaran  yang mudah 

digunakan 

 

5 

 

 

 

3 Kemenarikan 

tampilan 

media 

Tampilan 

media 

Tampilan media selain ditambahkan 

gambar, suara yang menambah daya 

tarik, media juga harus dilengkapi 

dengan button-button yang 

memudahkan pengguna dalam 

mengoperasikan media 

pembelajaran 

6 

7 

8 

9 

4 Evaluasi  Ketersedia

an 

evaluasi  

Terdapat evaluasi penggunaan 

media  

10 

 

Dalam memperoleh data awal dari para siswa, disebarkan angket dengan kisi-kisi 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.8 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Pendahuluan Terhadap Siswa 

No. Aspek  Indikator 
No. 

Soal 

1 

' 

Kondisi siswa dalam 

pembelajaran materi 

Report, Procedure dan 

Analytical Exposition 

sebelum menggunakan 

media CD Pembelajaran 

Hasil belajar materi Report, Procedure dan 
Analytical Exposition 

1.  

Kesulitan proses pembelajaran materi 
Report, Procedure dan Analytical 
Exposition 

2. 

Kesulitan memahami materi Report, 
Procedure dan Analytical Exposition 

         3. 

Media pembelajaran yang digunakan 
saat ini 

         4. 

Media pembelajaran yang tersedia saat 
ini sudah memungkinkan untuk belajar 
mandiri 

         5. 

Perlu adanya media pembelajaran lain         6. 

2 Kondisi yang diharapkan 

Penggunaan media CD Pembelajaran 
dapat membantu dalam pembelajaran 
Bahasa Inggris 

       7. 

Penggunaan berbagai permainan sangat 
baik dalam pembelajaran Bahasa Inggris 

8. 

Program yang sesuai untuk 
pembelajaran Bahasa Inggris 

9. 

Hambatan yang dijumpai selama 
menggunakan multimedia interaktif 

       10. 

 

Kisi-kisi instrument pada uji lapangan produk awal terdiri dari kisi-kisi instrument 

ahli materi, ahli media, dan uji perseorangan (uji satu-satu) yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3.9 Kisi-kisi Instrumen Ahli Materi 

Penilaian Indikator Jumlah Soal 

Aspek Desain 

Pembelajaran 

1. Memiliki kejelasan tujuan pembelajaran. 1 

2. 
Memiliki relevansi tujuan pembelajaran dengan 

KI/KD. 
1 

3. Interaktif. 2 

4. Memotivasi siswa berkaitan dengan materi yang ada 1 

5. 
Memiliki kedalaman materi dan sesuai deng an 

tujuan serta indikator 
1 

6. Mudah untuk di ahami. 1 

7. Sistematis dan runtut. 1 

8. Memiliki soal latihan. 1 

9. 
Soal latihan sesuai dengan tujuan Pembelajaran dan 

indikator. 
1 

Jumlah 10 
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Tabel 3.10 Kisi-kisi Instrumen Ahli Media 

Penilaian Indikator Jumlah Soal 

Aspek Rekayasa 

Perangkat 

Lunak 

1. Efektif dan efesien dalam penggunaannya. 2 

2. Mudah dipelihara/dikelola 2 

3. Mudah digunakan dan sederhana dalam 

penggunaanya 
2 

4. Tepat pemilihan jenis aplikasi/sofware/ 

tool. 
2 

5. Dapat diinstalasi / dijalankan di berbagai 

hardware dan software yang ada. 
2 

6. Dapat dimanfaatkan lagi untuk 

mengembangkan media lain. 
2 

Jumlah 12 

 

Tabe1 3.11 Kisi-kisi Instrumen Ahli Desain 

Penilaian Indikator Jumlah Soal 

Aspek 

Desain 

Pembelajara

n 

1. Kejelasan tujuan pembelajaran. 1 

2. Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD. 1 

3. Desain yang interaktif 1 

4. Desain yang sistematis 1 

5. Evaluasi belajar 4 

6. Umpan balik pembelajaran 1 

7. Penggunaan bahasa 1 

8. Media dapat menumbuhkan motivasi 1 

9. Pengoperasian media 1 

Jumlah 12 

 

Tabel 3.12   Kisi-kisi Uji Kemenarikan 

No Indikator Aspek Kriteria Prediktor 
No.  

Soal 

1 

Strategi 

Pengorganisa

sian 

Tampilan 

Kemenarikan 

Tulisan  

Variasi penggunaan huruf 

(ukuran, bentuk, jenis dan 

warna) membuat media 

lebih menarik dipelajari 

1 

Pemilihan 

Ilustrasi 

Gambar  

Ilustrasi yang ada membuat 

media lebih menarik 

dipelajari 
2 
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No Indikator Aspek Kriteria Prediktor 
No.  

Soal 

Desain Lay Out  Desain lay out membuat 

media lebih menarik 

dipelajari 
3 

Penggunaan 

Warna 

Penggunaan variasi warna 

membuat media lebih 

menarik dipelajari 
4 

Penggunaan 

Gambar 

Penggunaan gambar-

gambar membuat media 

lebih menarik dipelajari 
5 

Isi 

Kesesuaian 

Permasalahan 

Kesesuaian permasalahan 

membuat media lebih 

menarik dipelajari 
6 

Kesesuaian 

Contoh 

Adanya contoh membuat 

media lebih mudah dan 

menarik dipelajari 
7 

Kesesuain 

Gambar  

Kesesuaian gambar 

membuat media lebih 

mudah dan menarik 

dipelajari 

8 

Format 

Evaluasi/Tes 

Formatif 

Format evaluasi (uji 

kompetensi) dalam media 

menarik untuk dikerjakan 
9 

Format Alur 

Penyusunan 

Masing-Masing 

Bagian  

Format keseluruhan media 

membuat media lebih 

menarik dipelajari 10 

2 
Strategi 

Penyampaian 
Isi 

Cakupan Isi 

yang Ada  

Cakupan isi media 

membantu mempermudah 

penggunaan media 
1 

Kejelasan Isi  Kejelasan isi media 

membantu mempermudah 

penggunaan media 
2 

Alur 

Penyajian/Form

at Keseluruhan 

Media 

Alur penyajian media 

membantu mempermudah 

penggunaan media 3 
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No Indikator Aspek Kriteria Prediktor 
No.  

Soal 

Kebahasa

an 

 

Kejelasan 

Penggunaan 

Bahasa 

Bahasa yang digunakan 

dalam media dapat 

dipahami secara jelas 

sehingga mempermudah 

penggunaan media 

4 

Kejelasan 

Pemaparan 

Materi 

Kejelasan pemaparan materi 

media membantu 

mempermudah penggunaan 

media 

5 

Kejelasan 

Petunjuk 

petunjuk dalam media dapat 

dipahami maksudnya secara 

jelas sehingga 

mempermudah penggunaan 

media 

6 

Kejelasan 

Pertanyaan 

Pertanyaan-pertanyaan 

dalam media dapat 

dipahami maksudnya secara 

jelas sehingga 

mempermudah penggunaan 

media 

7 

3 

 

 

 

 

Strategi 

Pengelolaan 

Pembelajaran 

Fungsi 

Membantu 

Meningkatkan 

Minat 

Mempelajari 

Materi 

Media membantu 

meningkatkan minat 

mempelajari materi 
1 

Membantu 

Mempelajari 

Materi secara 

Lebih Mudah 

Media membantu 

mempelajari materi secara 

lebih mudah 2 

Evaluasi  dalam 

Media dapat 

Digunakan 

untuk 

Membantu 

Menilai 

Penguasaan 

Kompetensi  

Evaluasi yang ada 

membantu mengetahui 

kemampuan konsep  

3 

 



79 
 

Tabel 3.13 Kisi-kisi Instrumen Uji Perseorangan 

Aspek yang dinilai/ Indikator Prediktor No 

Soal 

1. Daya Tarik Program 

 

1.1 Kesesuaian warna 

latar dengan gambar 

1.2 Kesesuaian warna 

tulisan dengan latar 

1.3 Kesesuaian ukuran 

huruf pada teks 

1.4 Kesesuaian sajian 

gambar 

1.5 Memotivasi untuk 

belajar 

 

 

 

1. Warna latar sesuai dengan gambar 

2. Warna tulisan sesuai dengan 

gambar 

3. Ukuran huruf sesuai dengan teks, 

dengan mempertimbangkan mudah 

untuk dibaca 

4. Gambar yang disajikan sesuai 

dengan isi pesan dan materi 

5. Program tersebut memotivasi siswa 

untuk belajar 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

2. Interaktivitas 

 

2.1 Memungkinkan 

terjadinya interaksi 

antara siswa/ pengguna 

dengan CD 

Pembelajaran 

 

 

 

1. CD Pembelajaran mengandung 

unsur interaktivitas dengan siswa 

atau pengguna 

2. Waktu yang disediakan memadai 

untuk  mempelajari materi dan 

menjawab soal latihan 

 

 

 

7 

 

8 

 

3. Kemudahan Penggunaan 

 

1.1  Kemudahan CD  

Pembelajaran jika 

digunakan oleh 

siswa/ pengguna 

 

1.2  CD Pembelajaran  

mempermudah siswa 

kelas XI SMA 

belajar Bahasa 

Inggris 

 

 

 

1. CD Pembelajaran  memberi  

kemudahan bagi siswa bernavigasi 

dari satu menu ke menu atau 

submenu lainnya 

2. CD Pembelajaran memudahkan 

siswa kelas XI SMA belajar 

Bahasa Inggris 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

 


