
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Model Pengembangan 

Metode penelitian ini adalah research and development atau penelitian 

pengembangan. Pengembangan yang dilakukan merupakan pengembangan 

multimedia interaktif tutorial pada kompetensi dasar 3.1. Menganalisis alat optik 

secara kualitatif dan kuantitatif dengan pokok bahasan optika geometri untuk 

siswa kelas X semester 2. 

Model pengembangan produk yang menjadi pedoman dalam penelitian ini 

diadaptasi dari model pengembangan program media menurut Sadiman, dkk 

(2008: 99-187) 

 

B. Prosedur Pengembangan 

Penelitian ini memodifikasi model pengembangan  media instruksional 

pembelajaran menurut Sadiman, dkk (2008: 39). Langkah-langkah pokok 

penelitian pengembangan yang akan menghasilkan produk, yaitu : 

(1)menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa; (2)merumuskan tujuan 

instruksional pembelajaran; (3)merumuskan butir-butir materi; (4)menyusun 

instrumen penilaian; (5)menulis naskah media; (6)validasi ahli dan revisi; (7)uji 

coba dan revisi; (8)produk akhir. 
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Gambar  3.1 Bagan Arus (Stream Chart) : Modifikasi Prosedur pengembangan  

         media instruksional menurut Sadiman, dkk. 

 

 

1. Analisis kebutuhan 

Need assessment pembelajaran sesungguhnya merupakan proses sistematis 

yang mengkaji tujuan (kompetensi) yang ingin dicapai. Dalam pembelajaran, 

yang dimaksud dengan kebutuhan adalah adanya kesenjangan antara 

kompetensi (kemampuan, keterampilan dan sikap) peserta didik yang 

diinginkan dengan kompetensi yang mereka miliki sekarang. Perlu 

diperhatikan disini ialah bahwa penetapan kompetensi yang  ingin dicapai 

bisa didasarkan pada standar normatif yang ditetapkan di sekolah atau 

lembaga masing-masing, atau bisa didasarkan pada kebutuhan masa datang 

(future need). Disinilah pentingnya seorang pendidik memiliki visi ilmiah 
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(science vission) dan mampu membaca market signal, sehingga 

mengembangkan media pembelajaran yang sesuai kebutuhan. 

Hasil analisis kebutuhan didapatkan dari hasil observasi berupa wawancara 

terhadap guru fisika kelas X SMA N 1 Bandar Lampung dan angket yang 

diberikan kepada siswa kelas XI IPA 4, diperoleh data bahwa diperlukannya 

multimedia interaktif tutorial untuk lebih memahami materi optika geometri 

secara konkret. 

 

2. Tujuan 

Tujuan pembelajaran juga menjadi dasar bagi pendidik dalam memilih 

metode pembelajaran, bentuk dan format media serta menyusun instrumen 

evaluasinya. 

Tujuan pembelajaran ini pula yang mendasari pembuatan media, dengan 

tujuan yang jelas, pendidik dapat mengetahui sejauh mana kemampuan siswa 

dalam ketercapaian tujuan tersebut. 

Tujuan pembelajaran ini harus disesuaikan dengan standar isi SK (Standar 

Kompetensi), dan KD (Kompetensi Dasar) Fisika SMA. 

 

3. Pokok materi 

Perumusan butir materi didasarkan pada rumusan tujuan. Perumusan butir 

materi diperoleh berdasarkan pada standar isi SK dan KD Dalam sebuah 

program media diharuskan berisi materi yang harus dikuasai oleh peserta 

didik. 
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4. Instrumen Penilaian 

Tahap ini dilakukan untuk mengukur pencapaian pembelajaran, apakah tujuan 

sudah tercapai atau tidak. Instrumen Penilaian  dikembangkan sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai dan pokok-pokok materi pembelajaran yang akan 

disajikan kepada siswa. Pengembangan instrumen penilaian berupa kisi-kisi 

soal, butir soal, bentuk soal, dan teknik penilaian evaluasi/tes, dimana soal-

soal evaluasi tersebut ditujukan kepada siswa. 

5. Naskah media 

Naskah ini dibuat sebagai pedoman dalam pembuatan media pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, naskah digunakan tergolong naskah media audio-visual, 

yang didalamnya berisi pedoman tertulis yang berisi informasi dalam bentuk 

visual, grafis dan audio yang dijadikan acuan dalam pembuatan media.  

 

6. Validasi ahli dan revisi 

Naskah dan protipe media pembelajaran yang telah selesai disusun, divalidasi 

oleh tim ahli yang terdiri dari ahli materi pembelajaran dan ahli desain. Dari 

aspek materi yaitu kesesuaian materi dengan kurikulum (standar isi) 

kebenaran, kecukupan, dan ketepatan pemilihan aplikasi dan contohnya. 

Sedangkan dari aspek desain yaitu mengkaji kaidah, pemilihan kata sesuai 

dengan karakteristik sasaran dan aspek kebahasaan secara menyeluruh serta 

bentuk, tata letak, pilihan warna komponen penyusunnya. 

Selanjutnya, jika ada saran atau masukan untuk perbaikan dan 

penyempurnaan, maka naskah perlu direvisi. 
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7. Uji coba dan revisi 

Media atau prototipe media yang sudah selesai dibuat, selanjutnya kemudian 

diuji cobakan dalam kegiatan pembelajaran. Uji coba ini dimaksudkan untuk 

melihat kessuaian dan efektifitas media dalam pembelajaran. Hasil dari uji 

coba lapangan ini dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan media 

pembelajaran yang dibuat.  

 

8. Produk akhir 

Hasil dari uji coba dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan multimedia 

interaktif tutorial yang dikembangkan sehingga menghasilkan produk akhir 

yang siap digunakan di sekolah. 

   

C. Validasi dan Uji Coba Produk 

1. Validasi Produk 

Validasi ini dilakukan agar produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang 

baik. Validasi ini terdiri dari dua aspek, yaitu validasi ahli desain dan validasi 

ahli materi. Setiap ahli dipilih berdasarkan kemampuannya sesuai dengan 

maksud dari validasi yang dilakukan. 

  

2. Desain Uji Coba 

Dalam pengembangan ini, peneliti menggunakan dua tahapan uji coba, yaitu: 

a) Uji satu lawan satu 

Pada tahap ini memilih dua siswa atau lebih yang dapat mewakili populasi 

target dari media yang dibuat, kemudian menyajikan media kepada mereka 

secara individual, siswa dibiarkan belajar mandiri dan mempelajarinya 
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sementara peneliti mengamati, kedua orang siswa yang terpilih hendaknya 

satu orang dari populasi target yang kemampuan umumnya sedikit 

dibawah rata-rata dan satu orang lagi diatas rata-rata. Setelah mendapat 

hasil uji satu lawan satu, kemudian direvisi(jika diperlukan), lalu 

dilanjutkan ke uji lapangan. 

 

b) Uji lapangan  

Pada uji ini dilakukan uji lapangan yang terdiri dari 38 orang siswa dengan 

berbagai karakteristik (tingkat kepandaian, kelas, latar belakang, jenis 

kelamin, usia, kemajuan belajar, dan sebagainya) sesuai dengan 

karakteristik populasi sasaran. 

Atas dasar itu, media diperbaiki dan semakin disempurnakan. 

   

3. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba terdiri atas ahli materi dan ahli desain, yaitu dosen fisika 

FKIP Unila. Dalam menentukan para ahli tersebut didasarkan pada 

kemampuan mereka dalam aspek yang akan dinilai pada pengujian. 

Sedangkan subjek uji pada uji satu lawan satu dan uji lapangan adalah siswa-

siswi kelas X SMA N 1 Bandar Lampung, mereka dipilih karena belum 

mendapat materi optika geometri, sehingga efektifitas media pembelajaran 

akan diperoleh setelah digunakan dalam pembelajaran terhadap siswa-siswi 

tersebut. 

4. Jenis Data 

Data yang dihasilkan dari validasi ahli dan uji coba berupa penilaian terhadap 

produk yang diujicobakan yang terhimpun melalui instrumen evaluasi 
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program media pembelajaran. Ada dua jenis data, yaitu data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari angket uji ahli maupun dari hasil 

konsultasi yang berupa masukan, komentar, kritik dan saran, dan diperoleh 

juga dari angket uji satu lawan satu. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif 

berupa penilaian yang diperoleh dari hasil uji coba produk pada saat kegiatan 

uji lapangan. 

 

5. Instrumen Pengumpulan Data 

a) Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mendata subjek penelitian 

pengembangan. 

b) Metode Angket 

Metode angket digunakan untuk mengukkur indikator program yang 

berkenaan dengan kriteria pendidikan, tampilan program, dan kualitas 

teknis. Instrumen meliputi tiga tahap, yaitu angket analisis kebutuhan, 

angket uji ahli dan angket respon pengguna. Instrumen angket analisis 

kebutuhan digunakan untuk mengumpulkan data akan kebutuhan siswa 

pada media pembelajaran. 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 digunakan 

untuk mengumpulkan data tingkat kemenarikan, kemudahan, dan 

kemanfaatan.    
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c) Metode Tes Khusus 

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat efektifitas ketergunaan 

produk yang dihasilkan sebagai media pembelajaran. Pada tahap ini 

produk digunakan sebagai media belajar pengguna (siswa) diambil 

berdasarkan teknik acak atas dasar kesetaraan subjek penelitian untuk 

memenuhi kebutuhan berdasarkan analisis kebutuhan dan menggunakan 

desain penelitian One-Shot Case Study. Gambar dari desain yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.2 One-Shot Case Study 

Keterangan: X = Treatment, penggunaan Multimedia Interktif tutorial 

           O = Hasil belajar siswa 

Tes khusus ini dilakukan oleh satu kelas sampel siswa kelas X SMA N 1 

Bandar Lampung, pada tahap ini siswa menggunakan Multimedia 

Interaktif tutorial sebagai sumber belajar dan media pembelajaran 

kemudian siswa diberi soal post test. Hasil post test dianalisis 

ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan nilai KKM yang harus 

terpenuhi. 

  

6. Teknik Analisis Data 

Data hasil analisis kebutuhan diperoleh dari guru dan siswa yang kemudian 

dijadikan sebagai latar belakang permasalahan untuk mengetahui tingkat 

kebutuhan program yang dikembangkan. 

X O 
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Data kesesuaian desain dan materi pembelajaran pada produk diperoleh dari 

ahli desain, ahli materi, atau praktisi melalui uji/validasi ahli. Data kesesuaian 

tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan produk yang 

dihasilkan yang 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 penggunaan produk digunakan 

untuk menetukan tingkat efektifitas produk sebagai media pembelajaran. 

Analisis data berdasarkan instrumen uji ahli dan uji lapangan dilakukan 

dilakukan untuk menilai sesuai atau tidaknya produk yang dihasilkan sebagai 

sumber belajar dan media pembelajaran. Instrumen penilaian uji ahli, baik uji 

spesifikasi maupun uji kualitas produk oleh uji ahli desain dan ahli materi, 

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

dan disertai masukan atau komentar dari para ahli terhadap media atau 

prototipe yang sudah dibuat. 

 

Analisis data berdasarkan uji satu laawan satu dilakukan untuk mengetahui 

respon dari siswa terhadap media yang sudah dibuat. Instrumen 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”. 

 

Data kemudahan, kemenarikan, kemanfaatan dan efektifitas media sebagai 

sumber belajar diperoleh dari guru dan siswa sebagai pengguna. Angket 

respon terhadap penggunaan produk memiliki 4 pilihan jawaban sesuai 
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konten pertanyaan, misalnya “Sangat menarik”, “Menarik”, “Kurang 

Menarik”, dan Tidak menarik”. Masing-masing pilihan jawaban memiliki 

skor berbeda yang mengartikan tingkat kesesuaian produk bagi pengguna. 

Penilaian instrumen total dilakukan dari jumlah skor yang diperoleh 

kemudian dibagi dengan jumlah skor total kemudian hasilnya dikalikan 

dengan banyaknya pilihan jawaban. Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban 

ini dapat dilihat dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Skor Penilaian terhadap Pilihan Jawaban 

Pilihan Jawaban Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Menarik Sangat Baik 4 

Menarik Baik 3 

Kurang Menarik Kurang Baik 2 

Tidak Menarik Tidak Baik 1 

  

Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga skor 

penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus: 

                
                                   

                       
     

 

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

sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan untuk menentukan kualitas 

dan tingkat kemanfaatan produk yang dihasilkan berdasarkan pendapat 

pengguna. Pengkonversian 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 

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 

Menurut Suyanto (2006:20) 

Sedangkan data hasil tes, digunakan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) mata pelajaran fisika disekolah sebagai pembanding. Apabila 75% 

nilai siswa yang diuji coba telah mencapai KKM,dapat disimpulkan produk 

pengembangan digunakan sebagai media pembelajaran. 


