
 
 

 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian 

 
Metode penelitian ini adalah research and development atau penelitian 

pengembangan. Metode pengembangan produk yang menjadi pedoman dalam 

penelitian ini diadaptasi dari pengembangan media pendidikan menurut  Sadiman 

dkk (2011: 99-187) dengan prosedur meliputi: 1) analisis kebutuhan dan 

karakteristik siswa,  2) merumuskan tujuan pembelajaran, 3) merumuskan butir-

butir materi, 4) perumusan alat pengukur keberhasilan, 5) menyusun naskah/draft  

media, 6)  melakukan validasi ahli, 7) melakukan uji coba dan revisi, 8) produk 

akhir. 

 

3.2  Subjek Penelitian 

 
Penelitian pengembangan ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2012/2013 di SMP Negeri 12 Bandar Lampung. Peneliti memilih sekolah tersebut 

didasarkan pada hasil observasi pada tahap analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan 

menunjukan bahwa guru dan siswa membutuhkan multimedia interaktif tutorial 

materi gaya, hukum newton dan pesawat sederhana dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah para ahli 

yang menguji kevalidan multimedia interaktif tutorial dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual yang terdiri atas ahli desain, ahli materi, ahli kesesuaian 
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pendekatan kontekstual,  2 siswa kelas VIII sebagai pengguna untuk melihat 

kesesuaian media yang dikembangkan dan satu kelas sampel secara acak terhadap 

siswa kelas VIII SMP Negeri 12 Bandar Lampung sebagai pengguna untuk 

melihat tingkat kemenarikan, kemanfaatan, dan kemudahan, serta keefektifan 

multimedia interaktif tutorial materi gaya, hukum newton dan pesawat sederhana 

dengan menggunakan pendekatan kontekstual.  

 

3.3  Prosedur Pengembangan  

 
Penelitian ini menggunakan prosedur pengembangan yang mengacu pada 

prosedur pengembangan media pendidikan menurut Sadiman dkk (2011: 99-187). 

Prosedur pengembangan dalam penelitian ini meliputi:  1) analisis kebutuhan dan 

karakteristik siswa, 2) merumuskan tujuan pembelajaran, 3) merumuskan butir-

butir materi, 4) perumusan alat pengukur keberhasilan, 5) menyusun naskah/draft  

media, 6)  melakukan validasi ahli, 7) melakukan uji coba dan revisi, 8) produk 

akhir. Tahapan menyusun rancangan media dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 3.1. Prosedur pengembangan media pembelajaran menurut 

Sadiman dkk (2011: 99-187). 

 
1. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengumpulkan informasi bahwa 

diperlukannya media pembelajaran di sekolah. Analisis kebutuhan ini 

dilakukan dengan cara obsevasi, menggunakan angket kemampuan guru 

dalam mengoperasikan komputer dan wawancara kepada guru serta 

membagikan angket kebutuhan siswa kelas VIII, dalam tahap ini dicari data 

kesediaan sumber, media, dan fasilitas yang mendukung pembelajaran pada 

materi gaya, hukum newton dan pesawat sederhana. Hasil observasi, angket 

dan wawancara ini menyatakan bahwa kurangnya media media tersebut. Hal 

tersebut kemudian dijadikan landasan dalam penyusunan latar belakang 

masalah dan gambaran dari analisis kebutuhan. 

1. Menganalsis Kebutuhan    
    dan Karakteristik Siswa 

2.Perumusan Tujuan  
   Pembelajaran 

3. Perumusan Butir Materi 

4. Perumusan Alat   
    Pengukur Keberhasilan 

5. Penulisan Naskah  
    Media/Prototipe 

6. Validasi Ahli 

7.a. Uji Coba 

7.b. Revisi 

8. Produk Akhir 
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2.  Merumuskan  Tujuan Pembelajaran 

Tujuan didasarkan pada kompetensi akhir yang ingin dicapai dari suatu 

proses pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran dirumuskan 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) menganalisis kompetensi dasar yang digunakan; 

b) menentukan indikator berdasarkan ranah kognitif kompetensi dasar yang 

digunakan; 

c) membuat silabus/garis-garis besar isi media; 

Tujuan yang ingin dicapai memiliki empat unsur pokok yang dapat kita 

akronimkan dalam ABCD (Audience, Behavior, Condition  dan Degree). 

Penjelasan masing-masing komponen tersebut diantaranya: 

A = Audience adalah menyebutkan sasaran/audien yang dijadikan sasaran 

pembelajaran. 

B =  Behavior adalah menyatakan prilaku spesifik yang diharapkan atau yang 

dapat dilakukan setelah pembelajaran langsung. 

C = Condition adalah menyebutkan kondisi yang bagaimana atau dimana 

sasaran dapat mendemontrasikan kemampuan atau keterampilannya. 

D = Degree adalah menyebutkan batasan tingkatan minimal yang diharapkan 

dapat dicapai. 

3. Merumuskan Butir-butir Materi 

Selanjutnya, berdasarkan standa isi, SK, KD, Indikator dan tujuan 

pembelajaran dirumuskan butir-butir materi yang menjadi topik materi. 

Kemudian butir-butir materi yang dirumuskan, dimasukan kedalam sub 

materi multimedia interaktif tutorial.  
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4. Menyusun Alat Ukur Keberhasilan 

Alat ukur keberhasilan dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai. Alat pengukur keberhasilan berupa intrumen evaluasi seperti tes, 

penugasan, atau daftar cek prilaku. 

5. Menyusun Naskah/Draft Media 

Naskah media yang dikembangkan peneliti adalah naskah audio visual. 

Naskah audio-visual yang dikembangkan adalah multimedia interaktif 

tutorial. Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) membuat sinopsis; 

b) membuat flowchart; 

c) membuat storyboard; 

d) menyusun soal evaluasi; 

6.  Melakukan Validasi Ahli 

Setiap naskah dan prototipe media pembelajaran yang sudah selesai disusun 

akan divalidasi oleh tim ahli yang terdiri dari ahli desain, ahli materi dan ahli 

kesesuaian pendekatan kontekstual. Uji ahli materi yaitu seorang dosen 

pendidikan fisika FKIP untuk mengevaluasi materi pembelajaran gaya dan 

hukum newton serta pesawat sederhana, seperti mengkaji aspek sajian materi 

dan aspek pembelajaran. Misalnya aspek materi: kesesuaian materi, 

kebenaran, kecakupan materi dan pemilihan aplikasi atau contohnya. Uji ahli 

desain merupakan seorang dosen program studi pascasarjana Teknologi 

Pendidikan Unila untuk  mengevaluasi desain yang telah dibuat  seperti 

mengkaji, pemilihan font, suara dan aspek keinteraktifan multimedia 

interaktif  tutorial secara menyeluruh serta bentuk, tata letak, pilihan warna 
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komponen penyusunnya. Selanjutnya uji ahli kesesuaian pendekatan 

kontekstual merupakan dosen FKIP Pendidikan Fisika untuk mengkaji aspek 

komponen pendekatan kontekstual yang tersaji dalam multimedia interaktif 

tutorial. Selanjutnya, jika ada saran atau masukan untuk perbaikan dan 

penyempurnaan, maka naskah perlu direvisi. 

7. Melakukan Uji Coba dan Revisi 

Media atau prototipe media yang selesai dibuat dan divalidasi oleh tim ahli, 

selanjutnya diujicobakan. Uji coba ini dimaksud untuk melihat kesesuaian 

dan efektivitas media. Hal ini diperlukan karena kadang-kadang apa yang 

dikonsepkan oleh peneliti dan para ahli belum tentu sesuai dengan kenyataan 

dilapangan. Uji coba ini terbagi menjadi dua tahap yaitu  

a)  Uji Satu Lawan Satu 

Uji satu lawan satu dilakukan untuk melihat kesesuaian produk yang 

dibuat. Uji ini dilakukan dengan memilih 2 siswa yang dapat mewakili 

populasi target dari media. Pemilihan ini berdasarkan satu orang dari 

populasi target yang kemampuan umumnya sedikit dibawah rata-rata dan 

satu orang lagi memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Kemudian 

menyajikan multimedia interaktif tutorial tersebut kepada mereka.  

Prosedur pelaksanaan uji satu lawan satu adalah sebagai berikut  

1) Menjelaskan kepada siswa bahwa anda sedang merancang suatu media 

baru dan ingin mengetahui bagaimana reaksi siswa terhadap media 

yang dibuat. 

2) Mengusahakan agar siswa bersikap rileks dan bebas mengemukakan 

pendapatnya tentang media tersebut. 
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3) Mensajikan media interaktif tutorial kepada siswa, biarkan siswa 

mempelajarinya. 

4) Siswa diminta mencurahkan pendapat tentang multimedia interaktif 

yang dibuat. 

5) Menganalisis informasi yang terkumpul. 

Setelah didapatkan hasil pada uji satu lawan satu dan revisi (jika 

diperlukan), selanjutnya dilakukan uji lapangan. 

b) Uji Lapangan 

Uji coba dikenakan kepada  satu kelas sampel yaitu sebanyak 31 orang 

siswa dengan berbagai karakteristik (tingkat kepandaian, latar belakang, 

jenis kelamin, kemajuan belajar dan sebagainya). Tujuan dari uji coba ini, 

untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami media, kemudahan 

dan kemenarikan.   

Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1) Menjelaskan bahwa media ini berada pada tahap uji coba dan 

memerlukan umpan balik untuk menyempurnakannya. 

2) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran yang dikembangkan. Isi pembelajaran yang 

disampaikan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ada pada 

media yang dikembangkan. 

3) Memberikan tes untuk mengetahui tingkat tujuan yang tercapai. 

4) Membagikan kuesioner dan meminta siswa mengisinya. Kuesioner 

yang dibagikan yaitu mengetahui tingkat kemudahan, kemanfaatan, 

dan kemenarikan serta efektivitas media sebagai sumber belajar. 
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5) Menganalisis hasil uji lapangan untuk melihat kekurangan dan 

kelebihan media pembelajaran yang digunakan. 

Data hasil uji coba ini akan dijadikan sebagai dasar merevisi prosuk, 

sehingga produk yang dihasilkan benar-benar layak untuk digunakan 

dalam pembelajaran. 

8. Produk Akhir 

Setelah produk direvisi dan layak digunakan, selanjutnya produk 

disebarluaskan ke sekolah, guru fisika dan beberapa siswa. Produk akhir yang 

dihasilkan berupa multimedia interaktif tutorial (movie Flash). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

 
Data dalam penelitian pengembangan ini menggunakan dua metode pengumpulan 

data. Kedua metode tersebut ialah : 

1. Metode Angket dan Observasi 

Metode angket digunakan untuk mengukur indikator program yang berkenaan 

dengan kriteria pendidikan, tampilan program, dan kualitas teknis. Instrumen 

meliputi dua tahap yaitu angket uji ahli dan angket respon pengguna. 

Instrumen angket uji ahli digunakan untuk menilai dan mengumpulkan data 

tentang kelayakan produk berdasarkan sesuai atau tidaknya produk yang 

dihasilkan sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. Sedangkan 

angket respon pengguna dilakukan melalui uji satu lawan satu dan uji 

lapangan. Uji satu lawan satu untuk melihat respon peguna terhadap produk 
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yang telah dibuat. Sedangkan uji lapangan digunakan untuk mengumpullkan 

data tingkat kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan produk. 

 
2. Metode Tes Khusus 

Metode tes khusus untuk mengetahui tingkat efektifitas ketergunaan produk 

yang dihasilkan sebagai media pembelajaran. Pada tahap ini produk 

digunakan sebagai sumber belajar, pengguna (siswa) diambil berdasarkan 

teknik acak dasar kesetaraan subjek penelitian untuk memenuhi kebutuhan 

berdasarkan analisis kebutuhan dan menggunakan desain penelitian One Shot 

Case Study, yaitu memberikan perlakukan tertentu pada subjek, kemudian 

dilakukan pengukuran terhadap variabel tanpa adanya kelompok pembanding 

dan tes awal. Perlakuan tersebut dilakukan pada tahap uji coba lapangan.  

Desain penelitian tersebut mempunyai pola sebagai berikut: 

 

 

 
 (Borg, 2003: 385) 

Gambar 3.2  Desain Penelitian One Shot Case Study 

Dimana X adalah perlakukan terhadap produk yang diuji dan O adalah 

observasi mengenai hasil perlakuan tersebut.  

Tes Khusus ini dilakukan oleh satu kelas sampel siswa kelas VIII C SMP N 

12 Bandar Lampung, Pada tahap ini siswa menggunakan multimedia 

interaktif tutorial sebagai sumber sekaligus media pembelajaran, kemudian 

siswa diberi soal post-test. Hasil post-test dianalisis ketercapaian tujuan 

pembelajaran sesuaai dengan KKM yang diggunakan disekolah tersebut. 

 
X 

 
O 
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3.5 Teknik Analisis Data 

 
Data hasil analisis kebutuhan yang diperoleh dari guru dan siswa digunakan untuk 

menyusun latar belakang dan mengetahui tingkat kebutuhan  program 

pengembangan. Data kesesuaian desain dan materi pembelajaran pada produk 

diperoleh dari ahli materi dan ahli desain  melalui uji validasi ahli. Data 

kesesuaian tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan produk yang 

dihasilkan untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Data kemenarikan, 

kemudahan pengguna dan kemanfaatan produk diperoleh melalui evaluasi 

lapangan kepada pengguna secara langsung. Sedangkan data hasil belajar yang 

diperoleh melalui tes setelah menggunakan produk digunakan untuk menentukan 

tingkat keefektifan produk sebagai media pembelajaran. 

Analisis data berdasarkan instrumen uji ahli dan lapangan dilakukan untuk 

menilai sesuai atau tidaknya produk yang dihasilkan sebagai sumber belajar dan 

media pembelajaran. Intrumen penilaian ujia ahli spesifikasi  maupun uji kualitas 

produk oleh ahli desain dan ahlli isi/materi memiliki 2 pilihan jawaban sesuai 

konten pertanyaan, yaitu “Ya” dan “Tidak”. Revisi dilakukan pada konten 

pertanyaan yang diberi pilihan jawaban “Tidak”, atau para ahli memberikan 

masukan khusus terhadap media/prototipe yang sudah dibuat. 

Data instrumen uji satu lawan satu dilakuakn untuk mengetahui respon dari siswa 

terhadap media yang sudah dibuat. Intrumen penilaian uji satu lawan satu 

memiliki 2 pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan, yaitu: “Ya” dan “Tidak”. 

Revisi dilakukan pada konten pertanyaan yang diberi pilihan jawaban “Tidak”. 
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Data kemudahan kemenarikan, kemanfaatan dan efektivitas media sebagai sumber 

belajar diperoleh dari siswa sebagai pengguna angket respon terhadap pengguna 

produk memiliki 4 pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan, misalnya : “sangat 

menarik”, “menarik”, “kurang menarik” dan “tidak menarik” atau “sangat baik”, 

“baik”,”kurang baik” dan “tidak baik”. Masing-masing pilihan jawaban memiliki 

skor berbeda yang mengartikan tingkat kesesuaian produk bagi pengguna. 

Penilaian intrumen total dilakukan dari jumlah skor yang diperoleh kemudian 

dibagi dengan jumlah total skor kemuadian  hasilnya dikalikan dengan banyaknya 

pilihan jawaban. Skor penilaian dari setiap pilihan jawaban ini dapat dilihat dalam 

Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Skor Penilaian terhadap Pilihan Jawaban dalam suyanto 

Pilihan 
Jawaban 

Pilihan 
Jawaban 

Skor 

Sangat menarik Sangat baik 4 
Menarik Baik 3 
Kurang Menari Kurang Baik 2 
Tidak Menarik Tidak baik 1 

 

Intrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga skor penilaian 

total dapat dicari dengan menggunkan rumus :  

푆푘표푟 푃푒푛푖푙푎푖푎푛 =
퐽푢푚푙푎ℎ 푆푘표푟 푝푎푑푎 퐼푛푡푟푢푚푒푛
퐽푢푚푙푎ℎ 푛푖푙푎푖 푡표푡푎푙 푡푒푟푡푖푛푔푔푖  푥 4 

Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah 

subjek sampel uji coba dan dikonversikan ke pertanyaan penilaian untuk 

menentukan kualitas dan tingkat kemanfaatan produk yang dihasilkan berdasarkan 

pendapat pengguna. Pengkonversikan skor menjadi pernyataan penilaian ini dapat 

dilihat dalam Tabel 3.2 
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Tabel 3.2. Konversi Skor Penilaian Menjadi Pernyataan Nilai Kualitas  
              dalam Suyanto (2009:227) 

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 

  

Sedangkan untuk hasil tes, digunakan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

mata pelajaran fisika disekolah sebagai pembanding. Apabila 75% nilai siswa 

yang diberlakukan uji coba telah mencapai KKM, dapat disimpulkan produk 

pengembangan layak dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran. 


