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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Pengembangan 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah research and development (penelitian dan 

pengembangan), sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2013: 297) bahwa 

metode penelitian dan pengembangan adalah metode yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Produk 

yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan media pembelajaran interaktif 

yang dibatasi dengan memanfaatkan teknologi komputer. Teknologi komputer 

yang dimaksud adalah software macromedia flash 8. 

 

Pada penelitian ini dikembangkan media pembelajaran interaktif materi 

perpindahan kalor secara konduksi melalui pembelajaran inkuiri untuk SMA. 

Media pembelajaran yang dikembangkan berisi materi, gambar, simulasi, dan 

animasi yang didesain sedemikian rupa. Hasil akhir media disimpan dalam CD 

pembelajaran interaktif yang berisi: tujuan pembelajaran, materi yang dilengkapi 

sajian animasi, simulasi, dan gambar. Pada proses pengembangan terdapat uji 

validasi ahli, revisi produk, dan uji coba produk. 
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B. Prosedur Penelitian 

 

Untuk dapat menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian dan 

pengembangan yang diawali dengan analisis kebutuhan. Selanjutnya, untuk 

menguji keefektifan produk agar dapat berfungsi di masyarakat luas, maka 

diperlukan penelitian dan pengembangan untuk menguji keefektifan produk 

tersebut. Dalam menguji produk yang telah dibuat ada beberapa prosedur yang 

harus dilakukan. Beberapa ahli telah mengemukakan prosedur penelitian dan 

pengembangan, diantaranya sebagai berikut. 

 

1. Prosedur Penelitian dan Pengembangan oleh Sugiyono 

Prosedur pelaksanaan penelitian dan pengembangan dilakukan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan untuk menguji keefektifan produk. Menurut 

Sugiyono (2013:298) prosedurnya tertera pada Gambar 3.1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Gambar 3.1 Tahapan Penelitian dan  

 Pengembangan Produk oleh Sugiyono. 

Tahap 1. Potensi dan Masalah 

 

Tahap 3. Desain Produk 

 

Tahap 4. Validasi Desain 

 

Tahap 5. Revisi Desain 

 

Tahap 7. Revisi Coba Produk 

 

Tahap 2. Pengumpulan Informasi 

 

  Tahap 8. Uji Coba Pemakaian 

 

Tahap 9. Revisi Produk 

 

Tahap 10. Produksi Masal 

 

  Tahap. 6 Uji Produk 
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2. Prosedur Penelitian dan Pengembangan oleh Borg dan Gall 

Prosedur penelitian dan pengembangan versi Borg and Gall (1989: 784-785) 

meliputi sepuluh kegiatan seperti pada Gambar 3.2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 3.2 Tahapan Penelitian dan Pengembangan  

Produk dari Borg dan Gall. 

 

3. Prosedur Penelitian dan Pengembangan oleh Thiagarajan, dkk. 

Model penelitian dan pengembangan menurut Thiagarajan, dkk (dalam Trianto 

2010: 189) adalah 4-D dengan melalui tahapan utama, yaitu Define, Design, 

Develop, dan Disseminate atau diadaptasi menjadi model 4-P, yaitu  

pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Prosedur 

pengembangannya dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

 

Tahap 1. Penelitian dan 

Pengumpulan Data 

 

Tahap 3. Desain Produk Awal 

 

Tahap 4. Uji coba produk Terbatas 

 

Tahap 5. Revisi Hasil Uji 

Terbatas 

 

Tahap 7. Revisi Hasil Uji 

coba produk 

 

Tahap 2. Perencanaan 

 

Tahap 8. Uji Kelayakan 

 

Tahap 9. Revisi Hasil Uji 

Kelayakan 

 

Tahap 10. Dimensi dan 

Sosialisasi Produk 

 

Tahap. 6 Uji coba 

produk Lebih Luas 
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Gambar 3.3 Prosedur Pengembangan 4-P 

 

Penelitian dan pengembangan harus memiliki prosedur yang cocok. Menurut 

Sugiyono (2013: 297) mengungkapkan bahwa, penelitian dan pengembangan 

dilakukan untuk menghasilkan produk tertentu yang kemudian dilakukan uji 

keefektivitasannya. Menurutnya, penelitian dan pengembangan akan berjalan jika 
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adanya potensi dan masalah disuatu tempat. Karena adanya potensi dan masalah, 

maka diperlukan pemecahan masalah melalui pengembangan dari suatu produk. 

Dalam pembelajaran, masalah yang sering ditemukan adalah rendahnya semangat 

belajar siswa sehingga menimbulkan kesulitan untuk memahami isi materi 

pembelajaran. Setelah menemukan suatu potensi dan masalah yang ada disuatu 

tempat, maka dilakukan pengumpulan-pengumpulan informasi yang berkaitan 

dengan produk yang dapat memecahkan masalah pada tempat itu. Pengumpulan 

infomasi ini dapat dilakukan melalui studi literatur. Informasi yang dicari seperti, 

bagaimana produk yang akan dibuat, fungsinya seperti apa, dan bagaimana 

penggunaan produknya. Jika pengumpulan infarmasi sudah dilakukan, barulah 

merancang produk awal kemudian diuji kevalidannya sampai benar-benar dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian produk diuji keefektivitasannya 

melalui evaluasi atau tes formatif. 

 

Prosedur pengembangan berdasarkan Borg dan Gall (1989: 784-785) memenuhi 

10 langkah. Tahap pertama harus melalui penelitian dan pengumpulan data. 

Penelitian yang dimaksud adalah menggunakan analisis kebutuhan. Selanjutnya 

dilakukan pengumpulan informasi melalui studi literatur. Setelah didapat 

informasi dan kebutuhan pengembangan, maka dilakukan perencanaan untuk 

mencapai tujuan yang akan dicapai. Perencanaan ini memuat spesifikasi produk 

yang akan dibuat, tujuan pembuatan produk, kemudian instrumen evaluasi. Ketika 

tahap perencanaan selesai, maka dilakukan pembuatan produk awal yang 

kemudian diuji kevalidannya hingga produk dapat digunakan untuk uji keefektifan 

di dalam pembelajaran. 
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Adapun prosedur penelitian dan pengembangan 4-P  yang dikemukakan oleh 

Thiagarajan, dkk (dalam Trianto 2010: 189) yaitu, pendefinisian, perencanaan, 

pengembangan, dan penyebaran. Pendefinisian melingkupi analisis awal-akhir, 

siswa, konsep, dan tugas. Berdasarkan analisis ini, akan diperoleh informasi 

tentang apa yang dibutuhkan siswa ketika dalam pembelajaran sehingga 

dihasilkan spesifikasi tujuan pembelajaran. Kemudian untuk perencanaan, 

melingkupi penyusunan tes, penyusunan media, penyusunan format media lalu 

didapatkan produk awal. Tahap perencanan ini bertujuan untuk menyiapkan 

prototipe perangkat pembelajaran. Ketika tahap penyiapan perangkat 

pembelajaran selesai, barulah dilakukan pengembangan melalui uji ahli yang 

kemudian dilakukan revisi dan selanjutnya uji pengembangan produk pada siswa. 

Tahap terakhir adalah penyebaran yang melingkupi pengemasan serta penyebaran 

dan pengadopsian. Produk yang telah jadi dikemas dan disebarkan ke publik. 

 

Dari kajian di atas, penilitian dan pengembangan memerlukan waktu yang cukup 

lama, sehingga tidak semua prosedur dilakukan seutuhnya karena keterbatasan 

waktu studi dari peneliti. Tahap penelitian dan pengembangan yang dilakukan 

peneliti ini hanya melalui 6 tahapan, yaitu mengungkap potensi dan masalah, 

mengumpulkan informasi, pengembangan produk awal (prototipe), validasi ahli, 

revisi produk awal, dan uji coba produk. Uji coba produk dilakukan di SMA 

Negeri 1 Seputih Agung. Berikut penjabaran prosedur penelitian pengembangan 

ini. 
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1. Mengungkap Potensi dan Masalah 

 

1.1 Potensi 

 

Penelitian dan pengembangan dilakukan karena adanya potensi dan masalah. 

Menurut Sugiyono (2013: 298), potensi adalah sesuatu yang dapat didayagunakan 

akan memiliki nilai tambah. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang pengembangan media 

pembelajaran interaktif melalui pembelajaran inkuiri. Potensi yang dilihat dari 

pengembangan ini adalah fasilitas yang ada di sekolah yang bersangkutan dan 

kualitas sumber daya tenaga pengajar maupun siswa.  

 

1.2 Masalah 

 

Masalah juga bisa dijadikan sebagai potensi, apabila kita dapat 

mendayagunakannya. Masalah akan terjadi jika terdapat penyimpangan antara 

yang diharapkan dengan yang terjadi. Masalah ini dapat diatasi melalui R&D 

dengan cara meneliti sehingga dapat ditemukan suatu model, pola atau sistem 

penanganan terpadu yang efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah 

tersebut. Dalam langkah ini peneliti melakukan analisis kebutuhan untuk 

mendapatkan informasi awal sebagai penyusunan latar belakang penelitian 

pengembangan. Analisis kebutuhan ini menggunakan angket yang ditujukan 

kepada guru dan siswa. 
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2. Mengumpulkan Informasi  

 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukan secara faktual dan up to date, maka 

selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai 

bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi 

masalah tersebut. Informasi dikumpulkan melalui studi literatur untuk 

mendapatkan konsepkonsep atau landasan-landasan teoritis yang memperkuat 

suatu produk. Disini peneliti akan mengembangkan produk media pembelajaran 

interaktif yang diproduksi menggunakan komputer. Untuk menggali konsep-

konsep atau teori-teori yang mendukung produk tersebut, maka perlu dilakukan 

kajian literatur secara intensif. Melalui studi literatur juga dikaji ruang lingkup  

produk, keluasan penggunaan, kondisi-kondisi pendukung agar produk dapat 

digunakan atau diimplementasikan secara optimal, serta keunggulan dan 

keterbatasannya. Studi literatur juga diperlukan untuk mengetahui langkah-

langkah yang paling tepat dalam pengembangan produk tersebut. 

 

3. Pengembangan Produk Awal (Prototipe) 

 

Langkah selanjutnya adalah mengembangkan produk awal yang berupa media 

pembelajaran interaktif materi perpindahan kalor secara konduksi melalui 

pembelajaran inkuiri. Langkah pengembangan produk awal adalah: 

 

a. Penetapan spesifikasi produk 

b. Membuat storyboard 

c. Membuat produk awal 
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Media pembelajaran interaktif yang akan dikembangkan memiliki komponen 

sebagai berikut. 

a. Desain tampilan, yaitu suatu gambar, animasi, atau simulasi yang ditampilkan 

melalui komputer sebagai pengamatan awal.  

b. Materi pembelajaran, pada media pembelajaran interaktif diberikan sedikit 

materi tambahan sebagai bahan pengetahuan. Materi ini disisipkan pada media 

pembelajaran interaktif sebagai bahan informasi tahap pengumpulan data/studi 

pustaka.  

c. Bahan penyelidikan, yaitu manipulasi percobaan dengan menggunakan 

gambar, animasi, atau simulasi yang disesuaikan dengan keadaan aslinya. 

d. Latihan soal, pada akhir pembelajaran siswa diberikan latihan soal untuk 

pemantapan materi yang telah dibelajarkan. 

 

Dari komponen di atas, dapat ditabulasikan menjadi susunan alur cerita yang 

memberikan gambaran tentang apa yang akan disampaikan pada tahapan uji coba 

produk. Susunan alur cerita yang dimaksud tertera pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Susunan Alur Cerita Pengembangan Media Pembelajaran. 

 

File 

Program 
Isi Keterangan 

Starting.exe Aplikasi induk yang berisi menu utama dan 

layout dasar yang diperlukan/ditampilkan: 

1. menu materi 

2. tombol close 

3. tombol informasi 

4. musik latar 

Menggunakan 

file “stand 

alone” untuk 

memanggil file 

home, close, 

dan info. 

 

Home.swf Berisi introduction yang menggambarkan 

seluruh materi perpindahan kalor secara 

konduksi yang ada dalam materi. 

 

 

Pada folder 

SWF 
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File 

Program 
Isi Keterangan 

 File inti materi yang akan disampaikan: 

1. terjadinya hantaran konduksi 

2. faktor yang mempengaruhi besar 

kelajuan kalor konduksi 

3. aplikasi perpindahan kalor konduksi 

 

 

Pengembangan media pembelajaran interaktif ini berupa produk yang didesain 

menggunakan teknologi komputer. Software yang digunakan adalah macromedia 

flash 8. Pada software ini dapat dibuat berbagai macam animasi dan simulasi serta 

gambar. Materi yang dimuat adalah perpindahan kalor secara konduksi untuk 

kelas XI SMA. Salah satu contoh animasi yang dapat dibuat menggunakan 

software macromedia flash 8 pada materi ini adalah proses terjadinya perpindahan 

kalor secara konduksi. Animasi yang dibuat didesain sedemikian rupa sehingga 

terlihat menarik dan membuat siswa tertarik untuk belajar.  

 

4. Validasi Ahli 

 

Validasi ahli merupakan langkah yang ditujukan pada ahli desain dan ahli materi, 

yaitu dosen Teknologi Pendidikan Pascasarjana FKIP Unila dan FMIPA Prodi 

Fisika. Validasi ahli dilakukan menggunakan instrumen tes berupa angket. 

Sebelumnya dibuat kisi-kisi instrumen uji validasi ahli yang kemudian 

dikembangkan menjadi angket instrumen uji validasi ahli. Angket ini berisi 

pertanyaan tentang kemenarikan, keefektifan, dan kesesuaian dari segi materi, tata 

bahasa, tulisan, warna, gambar, animasi, dan simulasi.  

 

Langkah-langkah validasi ahli ini adalah: 

a. Memilih dosen prodi fisika yang tepat sebagai validator produk. 
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b. Menemui dosen Teknologi Pendidikan Pascasarjana FKIP Unila dan dosen 

MIPA prodi fisika untuk persetujuan sebagai validator dari produk yang telah 

dibuat. 

c. Setelah mendapatkan persetujuan, maka menjelaskan kepada validator bahwa 

produk ini baru tahap awal dan membutuhkan validasi apakah telah layak 

digunakan sebagai media bahan ajar atau perlu revisi. 

d. Memberikan angket kepada validator sebagai instrumen penilaian dari produk 

yang telah dibuat. Instrumen penilaian pada uji validasi berisi kemudahan 

penggunaan, dan kemanfaatan produk  memiliki 4 pilihan jawaban sesuai 

konten pertanyaan, yaitu: “4”, adalah nilai yang diberikan jika produk Sangat 

Sesuai/Sangat Tepat/Sangat Jelas/Sangat Mudah/Sangat Jelas,  “3”, adalah 

nilai yang diberikan jika produk Sesuai/Tepat/Jelas/Mudah/Jelas, “2”, adalah 

nilai yang diberikan jika produk Kurang Sesuai/Kurang Tepat/Kurang 

Jelas/Kurang Mudah/Kurang Jelas, dan “1” adalah nilai yang diberikan jika 

produk Tidak Sesuai/Tidak Tepat/Tidak Jelas/Tidak Mudah/Tidak Jelas. 

Produk akan direvisi bila jawaban yang dipilih nilai “2” dan “1” atau para ahli 

memberikan saran khusus. 

 

Validasi ahli ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan atau ketidaksesuaian pada 

produk baik dari segi materi, tata bahasa, tulisan, gambar, animasi, dan simulasi 

yang telah dibuat. Saran-saran yang telah diberikan oleh ahli desain ini akan 

digunakan untuk merevisi atau menyempurnakan produk media pembelajaran 

interaktif materi perpindahan kalor secara konduksi pada pembelajaran inkuiri. 
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5. Revisi Produk Awal 

 

Setelah dilakukan tahap uji validasi ahli, maka dilanjutkan dengan revisi 

penyempurnaan produk I berdasarkan data kesalahan yang didapat dari validasi 

ahli. Penyempurnaan menghasilkan produk yang digunakan sebagai bahan ajar 

yang digunakan pada tahap uji caba di lapangan. 

 

6. Uji Coba Produk 

 

Setelah dilakukan revisi dan didapatkan produk media pembelajaran interaktif. 

Produk diujicobakan di SMA Negeri 1 Seputih Agung. Sampel yang digunakan 

adalah kelas XI-1 yang terdiri dari 30 orang siswa dengan berbagai karakteristik 

(jenis kelamin, tingkat kepandaian, pola pikir, dan sebagainya). Uji coba produk 

ini difungsikan untuk mengetahui tingkat kemenarikan, kemudahan, kemanfaatan, 

serta keefektifan dari produk media pembelajaran interaktif melalui pembelajaran 

inkuiri. Langkah-langkah pelaksanaannya, yaitu: 

a.  Menjelaskan kepada siswa, bahwa media pembelajaran interaktif ini sedang 

dalam tahap uji coba dan memerlukan umpan balik untuk revisi dan 

menyempurnakan kembali. 

b. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 

interaktif yang dikembangkan. Isi pembelajaran yang disampaikan disesuiakan 

dengan tujuan pembelajaran yang ada pada media tersebut. 

c. Memberikan tes untuk mengetahui tingkat tujuan yang dicapai. 
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d. Membagikan dan meminta siswa mengisi angket dan soal tes formatif. Angket 

dan soal tes formatif yang dibagikan digunakan untuk mengetahui tingkat 

kemenarikan, kemudahan, kemanfaatan, serta keefektifan media. 

e. Menganalisis hasil uji coba produk untuk mengetahui kekurangan dan 

kelebihan media pembelajaran interaktif ini. Hasil uji coba lapangan tersebut 

akan dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan media pembelajaran 

interaktif yang dibuat. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

 

Teknik pengumpulan data pada penelitian dan pengembangan ini menggunakan 

angket. Angket atau kuisioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-

formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada 

seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan 

dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, angket 

digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan oleh 

penulis. Fungsi dari anget ini untuk mengetehui kelayakan dan menarik atau 

tidaknya tampilan media pembelajaran interaktif yang dibuat oleh penulis sebagai 

alternatif pembelajaran. Angket yang dibuat berupa: 

1. Angket analisis kebutuhan yang digunakan sebagai penyusunan latar 

belakang. 

2. Angket uji validasi ahli produk dan materi. 

3. Angket kesesuaian produk.  
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D. Teknik Analisis Data  

 

Teknik pengolahan data adalah teknik yang dibutuhkan untuk mengolah data yang 

telah dikumpulkan untuk kebutuhan penelitian agar mendapat suatu kesimpulan. 

Dalam penelitian pengembangan ini diperlukan pengolahan data angket untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dalam menilai objek yang dibuat atau diteliti.  

Data  hasil angket analisis kebutuhan yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan 

data digunakan untuk menyusun latar belakang dan mengetahui tingkat 

keterbutuhan rancangan pengembangan.  Data kesesuaian isi, konstruksi, gambar, 

animasi, dan bahasa pada produk diperoleh dari ahli materi, ahli desain atau 

praktisi melalui uji validasi produk. Data mengenai kemudahan penggunaan, 

kemanfaatan, dan keefektifan produk serta respon siswa diperoleh melalui uji 

coba produk kepada pengguna secara langsung. Data kesesuaian, kemudahan 

penggunaan, kemanfaatan, dan keefektifan produk tersebut digunakan untuk 

mengetahui tingkat kelayakan produk yang dihasilkan untuk digunakan sebagai 

alternatif media pembelajaran.  

 

Analisis data berdasarkan instrumen uji  validasi dan uji coba produk dilakukan 

untuk menilai sesuai atau tidaknya produk yang dihasilkan sebagai media 

pembelajaran interaktif pada pembelajaran inkuiri. Instrumen penilaian pada uji 

validasi dan uji coba produk tentang kemudahan penggunaan, kemanfaatan, dan 

keefektifan produk  memiliki 4 pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan, yaitu: 

“sangat sesuai”,  “sesuai”,  “kurang sesuai”, dan “tidak sesuai”. Produk akan 

direvisi bila jawaban yang dipilih “kurang sesuai” dan “tidak sesuai” atau para 
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ahli memberikan saran khusus terhadap produk media pembelajaran interaktif 

malalui pembelajaran inkuiri. 

 

Penilaian produk yang dikembangkan  adalah dengan menjumlahkan skor  yang  

diperoleh dari uji validasi oleh beberapa ahli dan angket kemenarikan yang 

dibagikan ke siswa kemudian dibagi dengan jumlah skor maksimal dan hasilnya 

dikalikan dengan banyaknya pilihan jawaban. Skor penilaian dari tiap pilihan 

jawaban ini dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Skor Penilaian terhadap Pilihan Jawaban. 

 

 

Sumber: Suyanto dan Sartinem (2009: 227) 

 

Instrumen yang digunakan memiliki empat pilihan jawaban, sehingga skor 

penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus: 

Skor penilaian =
Jumlah skor pada instrumen

Jumlah skor maksimal
× 4 

Data yang diperoleh dari hasil validasi ahli dan uji coba produk akan diketahui 

kualitasnya berdasarkan skor. Skor ditentukan berdasarkan 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 dan Sartinem (2009: 227). 

 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat sesuai 4 

Sesuai 3 

Kurang sesuai 2 

Tidak sesuai 1 
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Hasil skor penilaian tersebut dihitung rata-ratanya kemudian dikonversi ke 

pernyataan kualitas. Konversi skor menjadi pernyataan kualitas dapat dilihat pada 

Tabel 3.3. Produk media pembelajaran interaktif pada pembelajaran berbasis  

inkuiri akan dinyatakan berkualitas sangat baik bila memenuhi skor 3,26 – 4,00 

dan akan berkualitas jelek bila mendapatkan skor 1,01 – 1,75. Produk 

pengembangan media pembelajaran interaktif akan bernilai efektif dan layak 

digunakan sebagai alternatif media pembelajaran bila pada tahap uji coba produk 

75% dari jumlah siswa nilainya mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 


