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III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Pengembangan

Penelitian ini adalah penelitian Research and Development (R&D) atau

penelitian pengembangan. Menurut Borg & Gall (2003:772), penelitian

pengembangan adalah penelitian yang berorientasi untuk mengembangkan dan

memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan.

Pengembangan yang dilakukan adalah pengembangan media pembelajaran

berupa multimedia interaktif untuk mata diklat produktif Teknik Gambar

Bangunan, pada kompetensi dasar menggambar dengan perangkat lunak

(software).

Rangkaian tahap yang harus dilakukan seperti diungkapkan Borg and Gall

(2003), yaitu penelitian awal dan pengumpulan informasi, perencanaan,

pengembangan produk awal, uji coba produk awal, revisi produk utama, uji

coba produk utama, revisi produk operasional, uji coba produk operasional,

revisi produk final, dan diseminasi dan implementasi.

Penjelasan dari tiap-tiap langkah pengembangan Borg and Gall dijelaskan

seperti berikut:
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1) Melakukan penelitian pendahuluan (pra survei) dan pengumpulan data

awal termasuk literatur, observasi kelas, identifikasi permasalahan, dan

merangkum permasalahan

2) Melakukan perencanaan, hal penting dalam perencanaan adalah

pernyataan tujuan yang harus dicapai  produk yang akan dikembangkan

3) Mengembangkan jenis/bentuk produk awal meliputi: penyiapan materi

pembelajaran, penyusunan buku pegangan, dan perangkat evaluasi.

4) Melakukan uji coba tahap awal, yaitu evaluasi pakar bidang desain

pembelajaran, teknologi informasi, dan multimedia.

5) Melakukan revisi terhadap produk utama, berdasarkan masukan dan

saran-saran dari hasil uji lapangan awal

6) Melakukan uji coba lapangan, digunakan untuk mendapatkan evaluasi

atas produk. Angket dibuat untuk mendapatkan umpan balik dari siswa

yang menjadi Objek Uji Coba penelitian.

7) Melakukan revisi terhadap produk operasional, berdasarkan masukan

dan saran-saran hasil uji lapangan dan praktisi pendidikan.

8) Melakukan uji lapangan operasional

9) Melakukan perbaikan terhadap produk akhir, berdasarkan pada uji

lapangan

10) Melakukan desiminasi dan implementasi produk, serta

menyebarluaskan produk.

Untuk keperluan penelitian tesis ataupun disertasi merupakan penelitian

skala kecil dapat menghentikan penelitian pada langkah ke 7 (tujuh), karena
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untuk langkah ke delapan, Sembilan dan sepuluh membutuhkan biaya yang

mahal dan cakupan yang sangat luas dalam waktu yang lama.

3.2 Tempat dan Waktu Pengembangan

Penelitian pengembangan ini dilakukan di SMK Negeri 3 Kotabumi

Lampung Utara dan SMK Negeri 2 Bandar lampung, dan dilaksanakan pada

semester ganjil tahun pelajaran 2012-2013.

3.3 Langkah-langkah Pengembangan

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) 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 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.
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Gambar 3.1. Model Pengembangan Multimedia Pembelajaran Borg & Gall
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 Mengumpulkan bahan
 Pembuatan program
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Awal

Langkah 4. Uji coba produk
tahap I

Langkah 5. Revisi Produk
Operasional

Langkah 6. Uji coba produk
tahap II

Langkah 7. Produk

 Uji Efektifitas
 Uji Efisiensi
 Uji Daya Tarik
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Penjelasan dari tiap-tiap langkah pengembangan yang digambarkan seperti

diagram pada Gambar 3.1 dijelaskan seperti berikut ini.

3.3.1 Analisis Kebutuhan

Pada tahap analisis kebutuhan (need assessment) yang dilakukan

adalah studi literatur dan observasi lapangan yang mengidentifikasi

potensi atau permasalahan. Literatur dapat berupa teori-teori, konsep,

kajian yang berisi tentang model pengembangan yang baik.

Sedangkan observasi merupakan kegiatan penelitian pendahuluan

untuk mengumpulkan data awal yang dijadikan dasar

pengembangan. Data yang didapatkan berupa gambaran kondisi

pembelajaran yang berlangsung (meliputi kelengkapan administrasi,

media pembelajaran, dan sarana prasarana), serta hasil belajar siswa.

Dalam pengumpulan data awal, penulis melakukan analisis

kebutuhan dengan melakukan survey menggunakan angket yang

disebarkan kepada siswa kelas XI. Selain angket penulis juga

melakukan observasi di kelas uji coba, penelitian pendahuluan

dilakukan agar diketahui produk media yang akan dibuat memang

benar-benar penting dan dibutuhkan serta dapat dimanfaatkan dalam

proses pembelajaran. Instrumen yang digunakan dalam analisis

kebutuhan dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.3.2 Perencanaan Pembelajaran
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Pada tahap perencanaan pembelajaran, penulis menggunakan 6

langkah desain pembelajaran ASSURE, yaitu sebagai berikut :

3.3.2.1 Analyze Learners (Menganalisa Siswa/Pembelajar)

Kegiatan menganalisa pembelajar dilakukan dengan

mengidentifikasi karakteristik umum, spesifikasi kemampuan awal

dan tipe gaya belajar. Untuk mengetahui karakteritik umum dan

gaya belajar dilakukan dengan menggunakan instrumen angket

bagi siswa, sedangkan untuk mengetahui kemampuan awal

dilakukan dengan melakukan pre-test.

3.3.2.2 State Objectives (Menyatakan Tujuan)

Kegiatan perumusan tujuan terdiri dari tujuan instruksional umum

dan khusus. Penjabaran perilaku umum menjadi perilaku khusus

secara logis dan sistematis, dimaksudkan untuk mengidentifikasi

perilaku-perilaku khusus secara lebih terperinci. Perilaku-perilaku

khusus tersebut disusun berdasarkan urutan kronologisnya,

sehingga tersususn perilaku dari yang paling awal hinnga yang

paling akhir. Serta disesuaikan dengan domain yang menjadi

kognitif, afektif maupun psikomotor yang menjadi sasaran

pembelajaran.

3.3.2.3 Select Methods, Media, and Material (Memilih Strategi, Media
dan Materi)

Ada tiga hal penting dalam pemilihan metode, bahan dan media

yaitu menentukan metode yang sesuai dengan tugas pembelajaran,

dilanjutkan dengan memilih media yang sesuai untuk
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melaksanakan media yang dipilih, dan langkah terakhir adalah

memilih dan atau mendesain media yang telah ditentukan.

Materi/bahan yang kita gunakan dalam proses pembelajaran, dapat

berupa media siap pakai, hasil modifikasi, atau hasil desain baru.

Bagaimanapun caranya kita mengumpulkan materi, pada intinya

adalah materi tersebut harus sesuai dengan tujuan dan karakteristik

siswa.

3.3.2.4 Utilize Media and Materials (Menggunakan Media dan Materi)

Perencanaan yang dilakukan dalam menggunakan media dan

materi pembelajaran melalui beberapa proses, yaitu: (1) Preview

(pratinjau); (2) Mempersiapkan bahan media dan materi; (3)

Mempersiapkan lingkungan belajar; (4) Mempersiapkan siswa; (5)

Provide atau menyediakan pengalaman belajar (berpusat pada

siswa).

Penggunaan multimedia interaktif dapat diterapkan pada semua

materi pada Standar Kompetensi Menggambar dengan Perangkat

Lunak. Namun yang menjadi focus dari kompetensi yang

diharapkan adalah materi mengenal macam-macam toolbar yang

digunakan pada saat menggambar dengan AutoCAD.

3.3.2.5 Require Learner Participation (Mengharuskan Partisipasi
Siswa)

Partisipasi siswa dapat dilakukan dengan cara memberikan produk

multimedia pada setiap meja siswa, dan siswa dapat membuka dan
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mendengarkannya melalui headset. Fungsi guru adalah

mendampingi siswa jika terdapat hal yang belum dimengerti dari

penjelasan yang terdapat pada multimedia.

3.3.2.6 Evaluate and Review (Mengevaluasi dan Merevisi)

Evaluasi dan merevisi dilakukan untuk melihat seberapa jauh

pembelajaran efektif dalam pencapaian kompetensi yang telah

direncanakan. Jika kompetensi belum tercapai maka perlu

dilakukan revisi terhadap perencanaan pembelajaran.

Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui dua macam tes, yaitu tes

tertulis dan evaluasi unjuk kerja. Karena materi pembelajaran ini

bersifat praktik sehingga diperlukan evaluasi unjuk kerja untuk

melihat kemampuan siswa dalam menguasai menggambar dengan

software AutoCAD.

Bentuk perencanaan pembelajaran diterjemahkan dalam silabus dan

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dilengkapi dengan analisis

Kompetensi Dasar. Rincian dari silabus dapat dilihat pada Lampiran

4, sedangkan RPP dan analisis Kompetensi Dasar dapat dilihat pada

Lampiran 5 dan 6.

3.3.3 Desain Produk Awal

Langkah pengembangan desain produk awal terdiri dari beberapa

langkah persiapan yang diuraikan sebagai berikut :
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3.3.3.1 Analisis Bentuk Media

Analisis bentuk media menggunakan instrumen angket dan

wawancara langsung, yang isinya adalah daftar kebutuhan bentuk

media pembelajaran yang diperlukan oleh guru pengampu mata

diklat dan siswa sebagai pengguna produk media, rincian kisi-kisi

dan instrument analisis kebutuhan bentuk media dapat dilihat pada

Lampiran 2 dan 3.

Hasil dari daftar kebutuhan bentuk media tersebut yang dijadikan

acuan dalam pembuatan media, agar produk media yang dihasilkan

tepat sasaran dan bermanfaat dalam pembelajaran. Selain itu

dengan me-review produk-produk yang serupa yang telah beredar

dipasaran, agar produk yang dikembangkan layak digunakan pada

pembelajaran.

3.3.3.2 Membuat Garis Besar Isi Program Media (GBIPM)

GBIPM berisi identifikasi program, yang merupakan petunjuk

yang dijadikan pedoman bagi penulis naskah dalam pembuatan

naskah program media. GBIPM mengacu pada tujuan dan materi

yang akan dikembangkan. Rencana GBIPM dapat dilihat pada

Lampiran 7.

3.3.3.3 Membuat Flowchart

Sebelum diwujudkan dalam diagram alir atau flowchart, terlebih

dahulu direncanakan structurchart yang berisi garis besar menu

yang akan diterapkan pada bahan ajar multimedia interaktif,
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rincian structurchart dapat dilihat pada Lampiran 8. Selanjutnya

dibuatlah flowchart.

Flowchart adalah diagram yang memberikan gambaran alir dari

suatu scene (tampilan) ke scene lainnya. Dibuat mulai dari

pembuka (start), isi sampai keluar program (exit/quit),

skenario media yang akan dikembangkan secara jelas

tergambar pada flowchart. Rencana flowchart dapat dilihat

pada Lampiran 9.

3.3.3.4 Membuat Story Board

Merupakan gambaran dari cerita yang akan dibuat, maka dibuat

mudah agar dimengerti oleh semua pihak. Merupakan rangkaian

gambar manual yang dibuat secara keseluruhan sehingga

menggambarkan suatu cerita. Merupakan deskripsi dari setiap

scene yang secara jelas menggambarkan obyek multimedia serta

perilakunya.

Storyboard ini akan memuat: 1) sketsa atau gambaran layar,

halaman atau frame 2) warna, penempatan dan ukuran grafik,

3) teks asli pada halaman atau layar , 4) warna, ukuran dan

tipe font, 5) narasi, 6) animasi , 7) video, dan 8) audio.

Rincian rencana storyboard dapat dilihat pada Lampiran 10.
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3.3.3.5 Mengumpulkan Bahan

Bahan-bahan yang perlu disiapkan diantaranya literatur-

literatur yang berkaitan dengan Kompetensi Dasar berupa teks

presentasi, video, rekaman suara, animasi, dan gambar-

gambar.

Program utama yang digunakan dalam pengembangan

multimedia interaktif dalam penelitian ini adalah Lectora.

Lectora Inspire telah terintegrasi dengan berbagai tool yang

dibutuhkan untuk membuat konten multimedia yang bersifat

interaktif dengan sangat mudah dan cepat karena dibundling

dengan Camtasia®, Snaglt®, Flypaper™.

Gambar 3.2. Tampilan Camtasia Studio

Camtasia digunakan untuk merekam pergerakan monitor

(mengolah video) serta sebagai pengolah audio, tampilannya

seperti pada Gambar 3.2.
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Gambar 3.3. Tampilan SnagIt

Snagit merupakan perlengkapan untuk memudahkan menangkap

tampilan layar dan menyuntingnya, dengan kata lain pengganti dari

“Print Screen”, tampilannya seperti pada Gambar 3.3.

Gambar 3.4. Tampilan Flypaper

Aplikasi lainnya yaitu Flypaper seperti pada Gambar 3.4 adalah

software yang memiliki kemampuan untuk membuat slide show

presentasi dan animasi flash dalam satu aksi.
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Gambar 3.5 merupakan tampilan menu publish atau menu untuk

mencetak produk. Terdapat beberapa pilihan mencetak produk

yaitu publish untuk single file, publish untuk bentuk CD, publish

HTML, dan lain-lain. Pada penelitian ini publish yang digunakan

adalah publish dalam bentuk Compact Disk.

Gambar 3.5. Tampilan Menu Publish

Pada pengembangan multimedia interaktif ini untuk pembuatan

video menggunakan aplikasi Camtasia Studio, untuk pembuatan

presentasi materi menggunakan Ms.Power Point, untuk merangkai

semua menjadi aplikasi multimedia yang menarik menggunakan

Lectora.

3.3.3.6 Pembuatan Program

Tahap ini merupakan rangkaian semua bahan-bahan yang

telah dikumpulkan pada langkah-langkah sebelumnya  sesuai

dengan GBIPM, flowchart dan storyboard. Hasil pembuatan
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program ini merupakan sebuah prototype produk multimedia

interaktif, yang siap untuk diujicobakan dan dilakukan

perbaikan pada uji coba tahap 1.

3.3.4 Uji Coba Produk Tahap I

Pada langkah uji coba produk tahap pertama ini, terdapat dua (2)

kegiatan inti yang dilakukan, yaitu evaluasi produk oleh ahli, dan uji

coba terbatas siswa. Uji coba ini dilakukan untuk menganalisis

kendala yang terjadi, dan hasilnya dijadikan dasar untuk mengurangi

kendala tersebut pada saat penerapan model berikutnya. Selain

langkah evaluasi juga merupakan langkah yang melibatkan siswa

untuk menilai produk hasil pengembangan.

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 teknik sipil/arsitektur (material review), dan 3)

ahli multimedia untuk menilai kriteria penampilan

(presentation criteria).

Uji ahli dilakukan menggunakan instrumen observasi, data hasil

observasi dapat berupa masukan, tanggapan, kritik, dan saran

perbaikan produk yang dituangkan dalam lembar obsevasi, maupun

diskusi bersama. Kisi-kisi dan instrument dapat dilihat pada

Lampiran 11 dan 12.
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Untuk uji terbatas terbatas dilakukan dua (2) tahap, yaitu uji coba

satu lawan satu dan uji coba kelompok kecil. Subyek yang dipakai

adalah siswa kelas XI SMK Negeri 3 Kotabumi dan SMK Negeri 2

Bandar Lampung sebanyak 6 orang untuk uji satu lawan satu dan 12

orang untuk pengujian kelompok kecil, yang dipilih mewakili

kelompok nilai tinggi, sedang dan rendah. Uji coba ini menggunakan

instrument angket, yang berisi penilaian produk pengembangan

media. Selain itu, pada angket ini pula responden diberi ruang untuk

memberikan saran dan kritik bagi pengembangan media agar apa

yang dikembangkan memenuhi kriteria produk yang baik. Penilaian

pada tahap ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Kemudahan mengoperasikan multimedia pembelajaran

interaktif,

b. Keserasian tampilan multimedia pembelajaran interaktif

c. Kemudahan responden dalam memahami materi

pembelajaran

Rincian kisi-kisi dan instrumen untuk uji coba satu lawan satu

dan kelompok kecil dapat dilihat pada Lampiran 13 dan 14.

3.3.5 Revisi Produk Operasional

Revisi produk dilakukan dengan menganalisis kekurangan yang

ditemui, kemudian segera melakukan perbaikan terhadap produk.

Revisi produk operasional dilakukan setelah data-data hasil analisis

uji coba tahap I telah didapatkan, dari data tersebut dapat dilihat
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hasil sementara penggunaan media. Selain dari data uji coba tahap II,

juga dilakukan diskusi bersama teman sejawat serta meminta

tanggapan dan masukan dari media yang dikembangkan. Hasil

diskusi tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan produk

media yang dikembangkan.

3.3.6 Uji Coba Produk Tahap II

Pada tahap ini, peneliti kembali mengujicobakan produk dengan

sasaran yang lebih luas, dilakukan di dua sekolah yaitu SMKN

3 Kotabumi dan SMKN 2 Bandar Lampung. Tujuan dari

tahapan penelitian ini adalah menentukan apakah produk yang

dikembangkan telah menunjukkan performansi sebagaimana

kriteria yang telah ditetapkan atau tidak. Terdiri dari uji coba

efektifitas, efisiensi dan daya tarik.

Kisi-kisi dan instrumen untuk daya tarik dapat dilihat pada

Lampiran 15 dan 16, sedangkan instrumen untuk pengujian

efektifitas dapat dilihat pada Lampiran 17.

3.3.7 Produk

Produk yang yang didapatkan adalah hasil akhir yang telah melewati

uji tahap II, yang menyatakan bahwa produk siap digunakan

3.4 Subjek Uji Coba Pengembangan

Subjek uji coba pada penelitian ini adalah siswa SMK Kelas XI Jurusan

Teknik Gambar Bangunan, terdiri dari 4 (empat) kelas yaitu 2 (dua) kelas
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siswa SMK Negeri 3 Kotabumi dan 2 (dua) kelas siswa SMK Negeri 2

Bandar Lampung.

Dalam menentukan subjek uji coba pada masing-masing tahapan

penelitian, mengacu pada prosedur penelitian pengembangan, sehingga

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing tahapan

penelitian.

3.4.1 Subjek Uji Coba Analisis Kebutuhan

Subjek Uji Coba dalam menentukan analisis kebutuhan yaitu siswa

SMK kelas XI Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 3

Kotabumi yang berjumlah 50 orang. Seluruh siswa diberikan

pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk angket untuk mengetahui

seberapa besar kebutuhan siswa terhadap produk multimedia ini.

3.4.2 Validasi Ahli

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan

multimedia interaktif materi menggambar dengan perangkat

lunak (software). Validasi ahli (expert judgement) ditetapkan

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu oleh ahli desain

pembelajaran, ahli materi teknik sipil/arsitektur, dan untuk ahli

multimedia.

3.4.3 Subjek Uji Coba Terbatas

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

coba satu lawan satu dan uji coba kelompok kecil. Untuk uji
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coba satu lawan satu, subjek uji cobanya adalah enam (6) orang

responden yaitu masing-masing tiga (3) orang siswa kelas XI

SMK Negeri 3 Kotabumi dan SMK Negeri 2 Bandar Lampung.

Sedangkan untuk uji coba kelompok kecil subjek uji coba

berjumlah 12 orang yaitu masing-masing 6 orang dari SMKN 3

Kotabumi dan SMK Negeri 2 Bandar Lampung.

3.4.4 Subjek Uji Coba Kelompok Besar

Uji coba kelompok besar merupakan uji eksperimen apakah

produk multimedia interaktif hasil penelitian pengembangan ini

dapat menunjukkan performansi yang baik atau tidak.

Dilakukan di 2 (dua) sekolah yang menjadi subjek uji coba

dalam penelitian pengembangan ini, yaitu di SMK Negeri 3

Kotabumi dan SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Dengan

mengambil kelas yang belum dijadikan sebagai kelas uji coba

satu lawan satu dan uji coba kelompok kecil.

3.4.5 Subjek Uji Coba Efektifitas dan Efisiensi

Uji coba efektifitas dan efisiensi dilakukan di SMK N 3

Kotabumi, yang terdiri dari 2 (dua) kelas siswa kelas XI

Jurusan Teknik Gambar Bangunan. Dengan memberikan

perlakuan pembelajaran menggunakan multimedia interaktif.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan pada tahap penelitian ini adalah data

kuantitatif dan data kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian

pengembangan ini adalah :

a. Hasil pretest dan posttest untuk memperoleh data peningkatan hasil

belajar dan efektifitas penggunaan multimedia pembelajaran Autocad.

b. Efisiensi pemanfaatan multimedia pembelajaran Autocad dilihat

berdasarkan waktu pengerjaan uji praktik.

c. Penggunaan angket dilakukan untuk memperoleh data daya tarik

berdasarakan aspek kemenarikan dan kemudahan penggunaan

multimedia pembelajaran Autocad .

3.6 Definisi Konseptual dan Operasional

3.6.1 Efektifitas Pembelajaran

Efektifitas pembelajaran dapat dinyatakan sebagai tingkat

keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasarannya, yang dapat

dilihat dari hasil belajar siswa. Pembelajaran dikatakan efektif jika

terjadi peningkatan hasil belajar sebagai wujud dari pencapaian

tujuan pembelajaran.

Secara operasional efektifitas pembelajaran adalah pengukuran

perbandingan kemampuan siswa berdasarkan peningkatan hasil

belajar sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran.

Pengukuran dilakukan untuk menilai proses pembelajaran
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dengan memanfaatkan bahan ajar multimedia interaktif yang

dikembangkan. Dilakukan pada dua aspek, yaitu aspek kognitif

dan psikomotor yang masing-masing dilakukan pretest dan

posttest. Untuk Kompetensi Dasar (KD)yang dinilai, pada aspek

kognitif keempat KD dimasukkan pada penilaian, sedangkan

pada aspek psikomotor KD pertama tidak dimasukkan pada

komponen penilaian karena kemampuan psikomotor yang harus

dikuasai pada KD pertama telah dianggap semua siswa

menguasai.

3.6.2 Efisiensi Pembelajaran

Efisiensi adalah sebuah konsep yang mencerminkan perbandingan

terbaik antara usaha dengan hasilnya, pada pembelajaran efisiensi

dapat dilihat dari perbandingan waktu yang digunakan siswa untuk

mencapai tujuan pembelajaran. Dapat dilihat dari perbandingan

waktu yang diberikan dengan waktu yang dibutuhkan oleh siswa

untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Dalam penelitian ini, penekanan lebih ditentukan berdasarkan

efisiensi waktu yang secara operasional dapat diukur

berdasarkan jumlah waktu yang disediakan dibandingkan

dengan waktu yang dibutuhkan siswa untuk mengerjakan uji

unjuk kerja.
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3.6.3 Daya Tarik Pembelajaran

Daya tarik pembelajaran adalah suatu upaya meningkatkan

motivasi siswa untuk tetap belajar sehingga membentuk

pembelajaran yang berpusat pada siswa.

Secara operasional daya tarik ditentukan berdasarakan data

kualitatif yang diperoleh dari sebaran angket dan dikonversikan ke

dalam data kuantitatif dan skor penilaian dihitung berdasarkan

jumlah skor jawaban responden dibagi dengan jumlah skor penilain

tertinggi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui daya tarik multimedia

pembelajaran sebagai media pembelajaran guru di kelas dalam

memahami materi Autocad 2 Dimensi untuk siswa Jurusan Teknik

Gambar Bangunan.

3.7 Kisi-kisi dan Instrumen Pengembangan

3.7.1 Kisi-kisi Instrumen Uji Coba

Angket digunakan pada uji coba tahap awal dan uji coba

kelompok besar. Aspek-aspek yang diamati dalam uji coba

tahap awal dan uji coba kelompok besar adalah :

a. Kemenarikan Program Pembelajaran

b. Kemudahan Penggunaan

c. Kemanfaatan Program dalam Proses Pembelajaran

Kisi-kisi dan indikator yang digunakan dalam angket

pengembangan multimedia interaktif materi menggambar

dengan software selengkapkanya ditampilkan pada lampiran.
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3.7.2 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli

Pedoman observasi digunakan untuk mengumpulkan data

evaluasi ahli desain pembelajaran, ahli materi teknik

sipil/bangunan, dan ahli media pembelajaran.

Kisi-kisi instrumen untuk uji ahli media pembelajaran terdiri

dari beberapa aspek. Berikut ini adalah aspek-aspek yang

dinilai:

a. Outline, yang berisi tentang kesesuaian media dengan

keilmuan, karakter siswa dan Standar Kompetensi serta

Kompetensi Dasar.

b. Flowchart, berisi tentang struktur media, branching,

elemen, simbol dan keterbacaan.

c. Storyboard, berisi tentang layar, system link, konten, desain

dan informasi tambahan.

d. Keinteraktifan media

e. Kejelasan tampilan media

f. Hasil pengembangan media

g. Efisiensi media

Untuk uji ahli materi pembelajaran Autocad, kisi-kisinya

meliputi sebagai berikut:

a. Kesesuaian uraian materi dengan Standar Kompetensi dan

Kompetensi Dasar

b. Keakuratan materi
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c. Kemutakhiran materi

d. Merangsang keingintahuan

e. Pendukung penyajian materi

Kisi-kisi intrumen untuk uji ahli desain pembelajaran terdiri

dari:

a. Kesesuaian uraian materi dengan Standar Kompetensi dan

Kompetensi Dasar

b. Sistematika pembelajaran

c. Evaluasi

d. Ketersediaan latihan

e. Efisiensi media

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 Likert yang memiliki 4

pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan. Dari penilaian tersebut

kemudian dilihat skor rata-ratanya kemudian diinterpretasikan

kelayakannya.

3.8.2 Uji Coba Satu Lawan Satu dan Uji Coba Kelompok Kecil

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
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memiliki 4 skala penilaian. 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 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1. Penilaian Kualitas Pengembangan Multimedia Interaktif
AutoCAD

3.8.3 Uji Efektifitas

Dalam menilai efektifitas pengukuran dilakukan pada aspek kognitif

dan psikomotor siswa melalui uji tertulis dan uji unjuk kerjanya

dalam pembelajaran menggambar dengan AutoCAD.

Bentuk desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah desain eksperimen before after (Sugiyono; 2010; 415). Uji

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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O1 X O2

dilakukan dengan membandingkan keadaan kelas sebelum dan

sesudah menerima perlakukan.

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 menggambar dengan software

pada siswa sebelum dan sesudah menggunakan multimedia

interaktif, serta untuk mengetahui efektifitas penggunaan

multimedia.

Sebelum dilakukannya analisis tingkat efektifitas, sebelumnya akan

dilakukan uji normalitas uji-t sampel berpasangan (paired sample t-

test). Uji normalitas dilakukan untuk melihat bahwa kondisi kelas

berada pada kurva normal dan layak untuk menjadi Objek Uji Coba

uji coba, sedangkan uji-t sampel berpasangan digunakan untuk

mengetahui perbedaan antara hasil pretest dan posttest sebelum dan

setelah penggunaan multimedia interaktif. Pengujian efektifitas

dapat dilakukan dengan cara melihat gain ternormalisasinya.
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Menurut Hake 2007 rata-rata gain ternormalisasi didapatkan dari

rata-rata posttest dikurangi dengan rata-rata pretest dibagi dengan

nilai maksimum dikurangi dengan rata-rata pretest. Jika kita buat

dalam persamaan, adalah seperti pada Persamaan 1 berikut ini.

……………………(1)

Keterangan:〈 〉 = rata-rata gain ternormalisasi〈 〉 = rata-rata nilai tes akhir (post-test)〈 〉 = rata-rata nilai tes awal (pre-test)

Smax = Nilai skor maksimal

Hasil perhitungan diinterpretasikan dengan menggunakan indeks

gain <g>, menurut klasifikasi oleh Hake ditunjukkan pada Tabel

3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Nilai Indeks Gain Ternormalisasi dan Klasifikasinya

Indeks Gain Ternormalisasi Klasifikasi〈 〉 ≥ 0,70 Tinggi0,30 ≤ 〈 〉 ≥ 0,70 Sedang〈 〉 < 0,30 Rendah

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat dijelaskan:

a. Apabila nilai gain ternormalisasi berada dalam klasifikasi tinggi,

maka tingkat efektifitasnya adalah sangat efektif.

〈 〉 = 〈 〉 − 〈 〉− 〈 〉
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b. Apabila nilai gain ternormalisasi berada dalam klasifikasi

sedang, maka tingkat efektifitasnya adalah efektif.

c. Apabila nilai gain ternormalisasi berada dalam klasifikasi

rendah, maka tingkat efektifitasnya adalah kurang efektif.

Selain itu uji efektifitas juga dilakukan untuk menilai kemampuan

siswa pada ranah psikomotornya. Penilaian dilakukan dengan uji

unjuk kerja, pada penilaian unjuk kerja ini Kompetensi Dasar (KD)

yang diujikan adalah pada KD 2 sampai dengan 4, sedangkan KD

yang pertama tidak dimasukkan dalam pengujian unjuk kerja

karena telah dianggap semua siswa menguasai. Pada KD pertama

keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah membuka dan

menutup program, dianggap semua siswa telah dapat

melakukannya.

Untuk menentukan skor hasil unjuk kerja dapat menggunakan

rubrik penilaian seperti pada Tabel 3.3. Terdiri dari empat

komponen penilaian yaitu persiapan menggambar, gambar,

keterangan gambar dan pencetakan gambar. Dari masing-masing

komponen tersebut terdiri dari tingkatan skor sesuai dengan

indikator penilaian. Skor yang didapatkan kemudian diolah untuk

dapat dilihat perbandingannya sebelum dan setelah menggunakan

bahan ajar multimedia interaktif.
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Tabel 3.3. Rubrik Penilaian Unjuk Kerja

No Komponen Indikator Skor
1 2 3 4

1 Persiapan
menggambar
(Layer, folder,
setting plot style,
dan etiket

Penggunaan layer, membuat folder,  bisa
setting cetak (window/lay out), etiket
lengkap

9,0-10

Penggunaan layer lengkap, membuat folder,
tidak bisa setting plot style, etiket tidak
lengkap

8,0-8,9

Penggunaan layer tidak lengkap, membuat
folder, etiket tidak lengkap

7,0-7,9

Tidak menggunakan semua 6,0

2 Gambar
Gambar denah yang diminta lengkap, skala
gambar benar, tipe dan tebal garis benar.

9,0-10

Gambar denah yang diminta lengkap, skala
gambar benar, tipe dan tebal garis tidak
benar

8,0-8,9

Gambar denah yang diminta lengkap, skala
gambar tidak benar, tipe dan tebal garis
tidak benar

7,0-7,9

Tidak ada gambar 6,0

3 Keterangan
Gambar

Dimensi, keterangan gambar/text,notasi dan
objek-objek kelengkapan interior

9,0-10

Dimensi, keterangan gambar/text,notasi dan
objek-objek kelengkapan interior ada tidak
lengkap

8,0-8,9

Dimensi, keterangan gambar/text tidak
lengkap dan, objek-objek kelengkapan
interior tidak lengkap

7,0-7,9

Tidak terdapat keterangan gambar 6,0

4 Cetak / print out
Hasil print tercetak dengan keterangan
lengkap, skala cetak benar, penggunaan
macam-macam garis  diterapkan sesuai
fungsinya

9,0-10

Hasil tercetak dengan keterangan lengkap,
skala salah, pengunaan macam-macam garis
di terapkan sesuai kurang pada fungsinya

8,0-8,9

Hasil tercetak dengan keterangan lengkap,
skala salah, pengunaan macam-macam garis
tidak di terapkan

7,0-7,9

Hasil tidak tercetak 6,0

Setelah skor siswa dinilai menggunakan rubrik penilaian,

selanjutnya adalah menghitung nilai uji praktik, dihitung

berdasarkan jumlah skor yang didapatkan dibagi dengan jumlah



87

skor maksimal dan dikalikan dengan 10. Adapun jika dibuat

persamaan, dapat dilihat pada Persamaan 2 sebagai berikut.

…………..(2)

Penilaian efektifitas pada aspek psikomotor dilakukan dengan cara

yang sama dengan penilaian aspek kognitif, yaitu dengan

menghitung besarnya nilai gain ternormalisasi dengan

membandingkan nilai pretest dan posttest hasil praktik

menggambar siswa. Hasil perhitungan nilai gain lalu

diinterpretasikan dengan menggunakan indeks gain <g>, menurut

klasifikasi oleh Hake yang ditunjukkan pada Tabel 3.2.

3.8.4 Uji Efisiensi

Pengukuran efisiensi penggunaan multimedia pembelajaran

pembelajaran dilakukan dengan uji keterampilan siswa dalam

menggambar.  Berdasarkan pengujian tersebut akan diperoleh rasio

dari perbandingan waktu yang disediakan (waktu yang diperlukan

berdasarkan perencanaan pembelajaran) dengan waktu yang

digunakan oleh siswa.  Jika rasio waktu yang dipergunakan lebih

dari 1, maka pembelajaran dikatakan efisiensinya tinggi, begitu

juga sebaliknya.

= ×
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Adapun persamaan untuk menghitung efisiensi adalah seperti

Persamaan 3 berikut ini.

……..…..(3)

3.8.5 Uji Daya Tarik

Data kualitatif akan diperoleh dari sebaran angket untuk

mengetahui daya tarik multimedia pembelajaran sebagai media

pembelajaran dalam memahami materi Autocad 2 Dimensi.

Kualitas daya tarik dapat dilihat dari aspek kemenarikan dan

kemudahan penggunaan yang ditetapkan berdasarkan indikator

dengan rentang data.

Data kemudahan, kemenarikan, kemanfaatan media sebagai

sumber belajar diperoleh dari uji lapangan kepada siswa sebagai

pengguna. Angket respon  terhadap penggunaan produk dinilai

menggunakan skala likert yang memiliki 4 pilihan jawaban. Skor

penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4.  Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban

No. Pilihan Jawaban Skor

1. Sangat menarik 4

2. Menarik 3

3. Kurang menarik 2

4. Tidak menarik 1

=
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Pilihan jawaban dia atas juga berlaku pada komponen kemudahan

dan kemanfaatan, menyesuaikan pada pilihan jawabannya.

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 persamaan berikut ini.

Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari

sejumlah subjek uji coba dan dikonversikan dalam bentuk

pernyataan penilaian untuk menentukan kualitas dan tingkat

kemanfaatan produk yang dihasilkan berdasarkan pendapat

pengguna. Interval klasifikasi menurut Wiwiek Agustina pada

Tesisnya (2012) diperoleh dengan menggunakan rumus pada

Persamaan 5 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, kemudahan dan kemanfaatan

media didapatkan seperti pada Tabel 3.5. Klasifikasi dilakukan

Skor Penilaian = x 4        ………..(4)

Nilai Interval = …………..(5)

Nilai Interval = = 0,75
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dengan cara menghitung rata-rata skor penilaian angket daya tarik,

dan kemudian dilakukan generalisasi. Pengelompokkan

berdasarkan rerata skor ini juga berlaku pada komponen

kemudahan dan kemanfaatan.

Tabel 3.5. 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


