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III. METODE PENELITIAN

A. Setting Pengembangan

Metode penelitian ini yaitu research and development atau penelitian dan

pengembangan. Penelitian yang dilakukan adalah pembuatan media interaktif

dengan menggunakan Autodesk Maya 2014 untuk pembelajaran momentum

linear dan impuls berbasis inkuiri. Standar Kompetensinya adalah

Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda

titik. Sedangkan Kompotensi Dasarnya adalah menunjukkan hubungan antara

konsep impuls dan momentum untuk menyelesaikan masalah tumbukan

untuk Fisika SMA/MA. Media interaktif yang dikembangkan berisi materi,

animasi, simulasi dan contoh soal. Subjek evaluasi terdiri atas ahli bidang isi

atau materi, ahli media/desain pembelajaran instruksional, dan uji satu lawan

satu. Uji ahli materi dilakukan oleh ahli bidang isi/materi untuk mengevaluasi

isi/materi pembelajaran pada momentum linear dan impuls untuk SMA/MA,

dan ahli media/desain dilakukan oleh salah seorang dosen Magister

Pendidikan Unila yang memahami bidang teknologi pendidikan untuk

mengevaluasi desain media interaktif. Uji satu lawan satu diambil sampel

penelitian yaitu 6 orang siswa SMA/MA yang dapat mewakili populasi target.
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Selanjutnya uji lapangan dikenakan kepada satu kelas yang dipilih secara

acak.

B. Prosedur Pengembangan

Borg & Gall (1983) menyatakan bahwa prosedur penelitian pengembangan

pada dasarnya terdiri dari dua tujuan utama, yaitu: (1) mengembangkan

produk, dan (2) menguji keefektifan produk dalam mencapai tujuan. Tujuan

pertama disebut sebagai fungsi pengembangan, sedangkan tujuan kedua

disebut sebagai validasi. Dengan demikian konsep penelitian pengembangan

lebih tepat diartikan sebagai upaya pengembangan yang sekaligus disertai

dengan upaya validasinya.

Desain penelitian yang digunakan yaitu memodifikasi proses pengembangan

media instruksional oleh Sadiman (2008: 39). Bagan arus proses

pengembangan media instruksional sebagai berikut:

Gambar 3.1 Bagan Arus (Stream Chart): Proses Pengembangan Media
Instruksional.
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1. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengumpulkan informasi bahwa

diperlukan adanya media pembelajaran di sekolah. Pada tahap analisis

kebutuhan dilakukan penelitian pendahuluan berupa observasi dan

penyebaran angket.

Observasi  dilakukan untuk mengetahui ketersediaan fasilitas pendukung

yang menunjang proses pembelajaran seperti buku, LKS, LCD Projektor,

Perangkat Pembelajaran, Laboratorium Komputer dan lain-lain serta untuk

mengetahui bentuk media pembelajaran yang pernah digunakan sebagai

salah satu sumber belajar siswa. Sedangkan Penyebaran angket dilakukan

untuk mengetahui sumber belajar yang digunakan, sejauh mana

penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran serta mengetahui

hambatan-hambatan dalam penggunaan media pembelajaran, dan untuk

mengetahui pentingnya penggunaan media interaktif  yang dikembangkan

untuk kegiatan pembelajaran

2. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan yang menunjukkan perilaku yang harus

dapat dilakukan siswa setelah mengikuti proses tertentu. Tujuan

didasarkan pada kompetensi akhir yang ingin dicapai dari suatu proses

pembelajaran. Tujuan ini menjadi dasar dalam pembuatan media

pembelajaran dan menggambarkan dengan jelas apa yang harus dicapai,

apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, materi apa yang

harus disiapkan, dan bagaimana merealisasikannya.
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3. Pokok Materi

Pokok materi yang disusun adalah materi Momentum Linear dan Impuls.

Materi dikutip dari  berbagai sumber seperti internet dan E-book. Materi

ini disusun berdasarkan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator

pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Penyajian materi dalam media ini

menggunakan program Autodesk Maya 2014.

4. Sinopsis

Sinopsis adalah uraian berbentuk esai yang menggambarkan alur

penyajian program yang dikembangkan.  Dengan membaca sinopsis akan

didapatkan gambaran tentang urutan visual yang akan nampak pada media

serta alur penyajian animasi dan simulasi yang terdapat pada media

interaktif yang dibuat.

5. Naskah Awal

Naskah awal pembelajaran berisi materi yang hendak disajikan dalam

media yang akan dibuat. Pada tahap ini, dilakukan langkah- langkah

sebagai berikut

a. Menentukan indikator dan tujuan pembelajaran,

b. Menentukan garis-garis besar isi media,

c. Membuat jabaran teks materi yang akan ditampilkan pada media,

d. Membuat story board script

Berdasarkan naskah awal yang telah dibuat maka prototipe siap

diproduksi.
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6. Produksi Prototipe

Pengembangan produk dibuat berdasarkan naskah/desain materi yang

telah dirancang sebelumnya. Software yang digunakan untuk

mengembangkan media interaktif ini adalah Autodesk Maya 2014. Pesan

yang disajikan disusun sebaik mungkin, mudah dioperasikan dan

dimengerti oleh pengguna. Ini merupakan bagian dari penilaian yang

menentukan baik tidaknya media sehingga layak digunakan. Dalam tahap

ini, dilakukan pengembangan dari desain materi untuk memperoleh hasil

yang lebih baik. Produk media interaktif  hasil pengembangan pada tahap

ini disebut produk prototipe I

7. Evaluasi

Ada tiga kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, yaitu:

a. Uji Ahli Materi

Uji ahli materi merupakan evaluasi formatif I yang bertujuan

mengevaluasi kelengkapan materi, kebenaran materi, sistematika materi

dan berbagai hal berkaitan dengan materi seperti contoh-contoh dan

fenomena serta pengembangan soal-soal latihan.

Prosedur evaluasi formatif 1 menggunakan langkah-langkah sebagai

berikut.

1) Menentukan indikator penilaian yang akan digunakan untuk menilai

prototipe 1 yang telah dibuat.

2) Menyusun instrumen evaluasi formatif 1 berdasarkan indikator

penilaian yang telah ditentukan.
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3) Melaksanakan evaluasi formatif 1 yang dilakukan oleh ahli isi/materi

yang digunakan.

4) Melakukan analisis terhadap hasil evaluasi untuk mendapatkan

materi pelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran yang

digunakan.

5) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis hasil

evaluasi formatif 1.

Prototipe 1 disempurnakan sesuai rekomendasi perbaikan yang

diperoleh dari ahli isi/materi. Hasil perbaikan ini akan diperoleh

prototipe 2.

b. Uji Ahli Desain Media Pembelajaran

Uji ahli desain merupakan evaluasi formatif 2. Evaluasi ini dilakukan

oleh ahli desain media instruksional atau pembelajaran yang merupakan

seorang dosen yang memahami bidang teknologi pendidikan. Evaluasi

ini dilakukan untuk mendeskripsikan kemenarikan dan efektivitas

visual siswa atau pengguna media interaktif.

Prosedur evaluasi formatif 2 menggunakan langkah-langkah sebagai

berikut:

1) Menentukan indikator penilaian yang digunakan untuk menilai

prototipe 2 yang telah dibuat.

2) Menyusun instrumen evaluasi formatif 2 berdasarkan indikator

penilaian yang telah ditentukan.
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3) Melaksankan evaluasi formatif 2 yang dilakukan oleh ahli desain

media pembelajaran, dalam hal ini dosen teknologi pendidikan.

4) Melakukan analisis terhadap hasil evaluasi formatif 2 untuk

memperoleh desain paket pembelajaran yang lebih baik.

5) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi

formatif 2.

c. Uji Satu Lawan Satu

Pada evaluasi ini dipilih enam orang siswa yang dapat mewakili

populasi target dari media yang dibuat. Manyajikan media tersebut

kepada mereka secara individual. Kalau media itu didesain untuk

belajar mandiri, biarkan siswa mempelajarinya. Uji satu lawan satu

bertujuan untuk mengetahui kemenarikan, kemudahan dan

kebermanfaatan dalam pemakaian produk

Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1) Menjelaskan kepada siswa tentang media baru yang dirancang dan

ingin mengetahui bagaimana reaksi siswa terhadap media yang

sedang dibuat

2) Mengusahakan agar siswa bersikap rileks dan bebas mengemukakan

pendapatnya tentang media tersebut.

3) Memberikan instrumen uji satu lawan satu yang berisi tentang

komponen media yang dibuat.

4) Mencatat waktu yang diperlukan siswa untuk mempelajari materi

dalam media tersebut.
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5) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil uji satu

lawan satu.

8. Revisi

Setelah melakukan evaluasi uji ahli materi, uji ahli desain pembelajaran,

dan uji satu lawan satu maka hasil produksi dikenakan perbaikan (revisi).

9. Naskah Akhir

Berdasarkan hasil tiga tahapan evaluasi dan dilakukan revisi terhadap hasil

produksi, maka naskah awal pun dilakukan revisi sehingga naskah awal

pengembangan manjadi naskah akhir yang siap diprodukasi kembali yang

kemudian dilakukan uji produk.

10. Uji Coba

Pada tahap ini, uji coba produk yang dilakukan yaitu uji lapangan. Uji

lapangan adalah tahap akhir dari evaluasi formatif yang perlu dilakukan.

Uji lapangan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu uji efektivitas dan uji

kelompok kecil. Uji efektivitas digunakan untuk mendeskripsikan

keefektifan media interaktif sebagai sumber belajar sedangkan uji

kelompok kecil bertujuan untuk mendeskripsikan kemenarikan,

kemudahan dan kebermanfaatan media interaktif. Uji lapangan ini

dikenakan kepada satu kelas sesuai dengan karakteristik populasi sasaran.

Prosedur pelaksaannya adalah sebagai berikut:

a. Menjelaskan kepada siswa tentang media interaktif yang akan

digunakan dan tujuan kegiatan uji coba serta mekanisme

pelaksanaannya
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b. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri. Isi

pembelajaran yang disampaikan minimal tujuan pembelajaran yang

ada pada media yang dikembangkan.

c. Memberikan waktu bagi siswa untuk menggunakan media interaktif

yang dibuat.

d. Meminta siswa mengerjakan soal post-test untuk mengetahui tingkat

tujuan yang dapat dicapai.

e. Membagikan angket dan meminta siswa mengisinya. Angket yang

dibagikan yaitu untuk mendeskkripsikan kemenarikan, kemudahan

dan kebermanfaatan media sedangkan hasil post-test digunakan

untuk menentukan keefektifan media sebagai sumber belajar.

f. Menganalisis hasil uji lapangan untuk melihat kekurangan dan

kelebihan media interaktif yang digunakan.

11. Program Final

Setelah tahap demi tahap dilalui maka diperoleh produk akhir dari

pengembangan berupa media pembelajaran interaktif Autodesk Maya 2014

yang efektif sebagai sumber belajar.

C. Uji Coba Produk

1. Desain Uji Coba

Uji coba produk ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang

dikembangkan efektif dan menarik untuk digunakan. Hal tersebut dapat

diketahui berdasarkan analisis data yang diperoleh pada uji coba produk.

Uji coba produk yang dilakukan yakni uji lapangan. Adapun desain
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X  O

penelitian yang digunakan pada saat uji lapangan yaitu One-Shot Case

Study. Dalam desain ini, siswa menggunakan program Autodesk Maya

2014 sebagai media pembelajaran dan di akhir pembelajaran siswa diberi

post test (tes akhir). Desain ini digunakan untuk mendeskripsikan

keefektifan dari produk yang dibuat. Berikut merupakan tabel desain

penelitian One-Shot Case Study.

Tabel 3.1 Desain Penelitian One-Shot Case Study.

Sumber: Sugiono (2010)

Keterangan:

X = Treatment, penggunaan Media Interaktif

O = Hasil belajar siswa

Setelah siswa mengerjakan post-test, siswa disuruh mengisi angket untuk

mendeskripsikan kemenarikan dari produk yang dibuat, angket

kemenarikan ini juga mencangkup kemudahan dan kebermanfaatan dari

produk yang dibuat.

2. Subjek Uji Coba

Penelitian dilakukan di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, dengan

subjek penelitiannya adalah ahli materi, ahli desain dan siswa/siswi SMA

Al-Kautsar kelas XI IPA yang belum pernah mendapatkan materi

momentum linear dan impuls menggunakan media yang serupa dengan

media yang dikembangkan. Ahli materi dan ahli desain melakukan
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pengujian kevalidan dari media yang dikembangkan serta memberikan

rekomendasi perbaikan sebagai dasar perevisian oleh peneliti. Begitupun

siswa sebagai subjek untuk uji kemenarikan yang juga mencangkup uji

kemudahan dan uji kebermanfaatan dari media yang dibuat.

3. Jenis Data

Data yang digunakan ada 2, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data

kualitatif diperoleh dari analisis kebutuhan, angket uji materi, uji ahli

desain, dan uji satu lawan satu dan uji kemenarikan, kemudahan serta

kebermanfaatan. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari post test.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian pengembangan ini digunakan tiga macam metode

pengumpulan data. Ketiga macam metode tersebut meliputi:

1. Metode Observasi

Metode observasi dilakukan untuk mengetahui kelengkapan sarana

dan prasarana di sekolah yang menunjang proses pembelajaran.

Dalam melakukan observasi ini digunakan lembar observasi (terdapat

pada Lampiran 1).

2. Metode Angket

Data dalam penelitian pengembangan ini diperoleh menggunakan

instrumen angket yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan guru

serta siswa dalam menggunakan sumber belajar seperti media

pembelajaran interaktif. Angket diberikan kepada guru serta siswa

siswi SMA untuk mengetahui kebutuhan akan media pembelajaran

interaktif dalam bentuk animasi dan simulasi 3D sebagai salah satu
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sumber belajar (terdapat pada Lampiran 3 dan Lampiran 4); Instrumen

angket uji ahli digunakan untuk mengumpulkan data tentang

kelayakan produk berdasarkan kesesuaian desain dan isi materi pada

produk yang telah dikembangkan (Lampiran 9 dan Lampiran 10);

instrumen angket respon pengguna digunakan untuk mengumpulkan

data kemenarikan, kemudahan, dan kebermanfaatan (terdapat pada

Lampiran 12).

3. Metode Tes Tertulis

Metode tes tertulis digunakan untuk mengetahui tingkat efektifitas

produk yang dihasilkan sebagai sumber belajar. Data efektivitas

program diukur dari hasil belajar siswa. Pada tahap ini produk

digunakan sebagai sumber belajar, pengguna (siswa) diambil sampel

penelitian satu kelas siswa SMA, dimana sampel diambil

menggunakan teknik Sampling jenuh yaitu semua anggota populasi

digunakan sebagai sampel.

Tes tertulis ini dilakukan oleh satu kelas sampel siswa kelas XI IPA

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, siswa menggunakan media

interaktif sebagai sumber belajar, selanjutnya siswa tersebut diberi

soal post-test (instrumen ditampilkan pada lampiran 14). Hasil post-

test dianalisis ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan nilai

KKM yang harus terpenuhi.
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5. Teknik Analisis Data

1. Data hasil analisis kebutuhan yang diperoleh dari guru dan siswa

digunakan untuk menyusun latar belakang dan mengetahui tingkat

kebutuhan program pengembangan. Data hasil identifikasi kebutuhan

ini kemudian dilengkapi dengan data hasil identifikasi sumber daya

digunakan untuk menentukan spesifikasi produk yang mungkin

dikembangkan.

2. Data yang diperoleh dari sampel pakar, dianalisis dengan teknik

Deelphi (sangat perlu, perlu, tidak perlu). Responden diminta untuk

meranking tingkat pentingnya suatu butir yang berupa penggunaan

penggunaan media pembelajaran interaktif dalam bentuk animasi dan

simulasi 3D. Suatu butir dinyatakan sebagai suatu kebutuhan apabila

lebih dari 2/3 atau 70% responden menyatakan cukup penting-sangat

penting sekali.

3. Data efektivitas program akan diukur dari hasil belajar siswa yang

dilihat dari data hasil tes, dalam teknik ini digunakan nilai Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Fisika di sekolah sebagai

pembanding setelah menggunakan media pembelajaran interaktif

dalam bentuk animasi dan simulasi 3D. Apabila 75% dari siswa yang

belajar menggunakan media interaktif ini telah tuntas KKM, maka

media pembelajaran interaktif dalam bentuk animasi dan simulasi 3D

ini dapat dikatakan efektif dan layak digunakan sebagai media

pembelajaran.
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Adapun nilai postest dirumuskan sebagai berikut:

Nilai =
	 		 	 	X 100

4. Analisis data berdasarkan instrumen uji ahli dilakukan untuk menilai

sesuai atau tidaknya produk yang dihasilkan sebagai sumber belajar.

Instrumen uji ahli oleh ahli desain dan ahli isi/materi pembelajaran,

memiliki 4 pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan, yaitu: “sangat

sesuai”, “sesuai”, “kurang sesuai”, “tidak sesuai”. Revisi dilakukan

pada konten pertanyaan yang diberi pilihan jawaban “kurang” dan

“tidak”, atau para ahli memberikan masukan khusus terhadap

media/prototipe yang sudah dibuat.

5. Data kemenarikan, kemudahan dan kebermanfaatan media sebagai

sumber belajar diperoleh dari uji satu lawan satu dan uji kelompok

kecil kepada siswa sebagai pengguna. Angket respon terhadap

pengguna produk memiliki 4 pilihan jawaban sesuai konten

pertanyaan, yaitu: “sangat menarik”, “menarik”, “kurang menarik”

dan “tidak menarik”. Sedangkan untuk memperoleh data kemudahan

produk memiliki 4 pilihan jawaban, misalnya “sangat

mempermudah”, “mempermudah”, ”kurang mempermudah”, “tidak

mempermudah”, dan untuk memperoleh data kebermanfaatan produk

memiliki 4 pilihan jawaban, misalnya “sangat membantu”,

“membantu”, “kurang membantu” dan “tidak membantu”. Masing-

masing pilihan jawaban memiliki skor berbeda yang mengartikan

tingkat kesesuaian produk bagi pengguna. Penilaian instrumen total
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dilakukan dari jumlah skor yang diperoleh kemudian dibagi dengan

jumlah total skor, selanjutnya hasilnya dikalikan dengan banyaknya

pilihan jawaban. Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban ini dapat

dilihat dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2 Skor Penilaian Uji Coba Lapangan terhadap Pilihan
Jawaban

Pilihan
Jawaban

Pilihan Jawaban Pilihan Jawaban Skor

Sangat menarik Sangat Mudah Sangat membantu 4
Menarik Mudah Membantu 3

Kurang menarik Sulit Kurang membantu 2
Tidak menarik Sangat sulit Tidak membantu 1

Sumber: Suyanto (2009)

Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga skor

penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus:

Skor	penilaian = Jumlah	skor	pada	instrumenJumlah	nilai	total	skor	tertinggi 	x	4
Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari

sejumlah sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan penilaian

untuk menentukan kualitas dan tingkat keefektifan produk yang

dihasilkan berdasarkan pendapat pengguna. Pengonversian skor

menjadi pernyataan penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3 Konversi Skor Penilaian menjadi Pernyataan Nilai Kualitas

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

Sumber: Suyanto (2009)


