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III. METODE PENGEMBANGAN 

 

 

 

 

3.1 Pendekatan Pengembangan 

Pengembangan media film kartun pada mata pelajaran ekonomi ini menggunakan 

pendekatan Research and Development (R & D) dengan maksut untuk 

mengembangkan media  film kartun pada mata pelajaran ekonomi kelasX di SMA 

Negeri 1 Buay Bahuga semester ganjil dan mengetahui efektivitas penggunaan 

pembelajaran menggunakan media film kartun. Menurut Sujadi, (2003: 164) 

dalam Pargito, (2009) penelitian dan pengembangan atau Research and 

Development (R & D) adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru, atau menyempurnakan produk yang telah 

ada, yang dapat dipertangungjawabkan. Penelitian ini menggunakan dua 

pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif 

digunakan pada tahap penelitian pendahuluan (need assement), dengan harapan 

dapat memperoleh gambaran sesuai dengan yang didapat di lapangan (empirik), 

segala peristiwa dan perilaku yang diteliti. Sedangkan pendekatan kuantitatif 

digunakan pada tahap pengujian produk (model), yaitu dengan desain eksperimen. 

 

Langkah pengembangan sebagian besar meliputi 1 sampai dengan 10 Borg and 

Gall dalam Pargito, (2009: 50) menyebutkan “Reseacrh and development is a 

process used to develop and validate educational product”. Borg and Gall 

menyebutnya.“A powerful strategi for improving practice”. Pemilihan model 

Borg and Gall berdasarkan pertimbangan model yang tersusun secara terprogram 
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dengan langkah-langkah persiapan dan perencana yang teliti. Secara prosedural 

langkah-langkah R and D Borg and Gall sebagai berikut. 

 

Gambar 3.1. Langkah-Langkah Penggunaan Metode Research and Development 

                     (R&D) Borg and Gall 

 

Langkah pengembangan pengenggunaan metode research and development 

(R&D) Borg and Gall dalam Pargito, (2009: 50) sebagai berikut. 

1. Research and information collecting includes needs assesment, review 

literature, small-sclae research studies, and preparation of report on stateof 

the art. 

2. Planning, Includes defining skills to be learned, stating and sequencing 

objectives, identifying learning activities, and small-scale feasibility testing. 

3. Develop preliminary form of product, includes preparation of instructional 

materials, procedures, and evaluation instruments. 

4. Prelimitary field testing, conducted in from 1 to 3 schools, using 6 to 12 

subjects. Interviews, observational and questionnaire data collected and 

analyzed. 

5. Main product revision, revision of product as suggested by the preliminary 

field-test results. 

6. Main field testing, conducted in 5 to 15 schools with 30-100 subject. 

Quantitative data on subjects’ precourse and postcourse performance are 
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collected. Results are evaluated with respect to course ojectives and are 

compared with control group data, when appropriate. 

7. Operational fieldtrevision. Revision of product as suggested by main field-test 

results. 

8. Operational field-testing. Conducted in 10 to 30 schools involving 40 to 200 

subjects. Interview, observational and questionnaire data collected and 

analyzed. 

9. Final Product revision. Revision of product as suggested by operational field-

test result. 

10. Dissemination and implementation. Report on  product at professional 

meetings and in journals. Work with publisher who assumes commercial 

distribution. Monitor distribution to product quality control. 

 

 

3.2 Tempat dan Waktu Pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran berupa media film kartun pada mata pelajaran 

ekonomi dikembangkan di SMA Negeri 1 Buay Bahuga. Penelitian dilaksanakan 

pada semester ganjil. Penetuan waktu penelitian dengan pertimbangan program 

semester mata pelajaran ekonomi, yang mana kompetensi dasar menganalisis 

masalah ekonomi dan cara mengatasinya ada pada kelas X SMA dan dipelajari 

pada semester 1.  

 

3.3 Langkah-langkah Pengembangan 

Ada sepuluh langkah dalam penelitian pengembangan (Borg and Gall, 1989: 775) 

tetapi dalam penelitian pengembangan ini peneliti hanya melaksanakan 6 langkah 

saja dengan memadukan desain pembelajaran dari Dick and Carey, dikarenakan 

penelitian ini dilaksanakan disatu sekolah saja dan diujicobakan pada sample 

kecil, langkah-langkah sebagai berikut.  

 

3.3.1 Penelitian dan Pengumpulan Informasi (Research and Information      

Collecting) 

 

Penelitian dan pengumpulan informasi ini merupakan tahapan penelitian 

pendahuluan yang dilakukan dengan need asessment. Tahapan ini dilakukan 
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melalui pra surve, terutama untuk mendapatkan informasi langsung berkenaan 

dengan masalah pembelajaran IPS khususnya pelajaran ekonomi. langkah yang 

dilakukan untuk melengkapi data, penelitian juga menggunakan metode 

wawancara, pengamatan berpartisipasi, dan surve. Untuk menggunakan metode 

tersebut peneliti menggunakan berbagai alat bantu penelitian yang meliputi 

pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan lapangan, dan daftar pertanyaan 

atau kuesioner. Untuk melaksanakan fungsi dalam penelitian pendahuluan ini 

sebagai instrumen utama adalah peneliti sendiri (human instrumen). Disamping 

itu, untuk melengkapi data peneliti juga menggunakan sejumlah metode yakni 

wawancara, pengamatan berpartisipasi serta survei. Untuk menggunakan metode 

tersebut peneliti menggunakan berbagai alat bantu penelitian uang meliputi 

pedoman wawancara dan pedoman observasi. Wawancara digunakan untuk 

mendapatkan informasi dari siswa dan guru tentang pembelajaran ekonomi 

dikelas dan penggunaan media pembelajaran. Pengamatan berpartisipasi 

dilakukan dengan melihat dan mencatat hal-hal penting terkait dengan 

pembelajaran ekonomi, hasil pengumpulan informasi digunakan untuk 

merencanakan pengembangan media pembelajaran baru dalam penelitian ini 

pengembangan media film kartun pada mata pelajaran ekonomi. 

 

3.3.2 Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan tindak lanjut setelah melakukan pra survai dan dilakuakm 

analisis kebutuhan. Tahapan ini merencanakan berbagai kemungkinan tindakan 

termaksut didalamnya mendefinisikan konsep, sikap, menetapkan tujuan, 

menentukan urutan pembelajaran dan berbagai evaluasi yang mungkin dilakukan. 

Berikut ini merupakan rancangan urutan pembelajaran dengan menggunakan 

media film kartun. 
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Tabel 3.1  Rancangan pembelajaran dengan Menggunakan Media Pembelajaran  

     Film Kartun Pada Mata Pelajaran Ekonomi 

 
Pertemuan 

dan alokasi 

waktu 

Kompetens

i dasar 

Materi pokok kegiatan Sumber belajar 

 

Pertemuan 

pertama (3 

jam 

pelajaran) 

Menganalis

is masalah 

ekonomi 

dan cara 

mengatasin

ya 

Masalah ekonomi 

dan cara 

mengatasinya 

1. Inti masalah 

ekonomi/kela

ngkaan 

2. Pilihan 

3. Biaya peluang 

4. Skala 

prioritas 

5. pengelolaan 

keuangan 

6. permasalahan 

pokok 

ekonomi (apa, 

bagaimana, 

untuk siapa) 

7. sistem 

ekonomi  

Mengamati: 

Memperhatikan 

penanyangan film 

kartun tentang 

kelangkaan, pilihan, 

biaya peluang, skala 

prioritas, pengelolaan 

keungan, cara 

mengatasi, masalah 

pokok ekonomi (apa, 

bagaimana, untuk 

siapa), dengan 

menggunakan sistem 

ekonomi yang 

berlaku. 

 

Menanyakan: 

Mengajukanpertanya

an yang berkaitan 

dengan inti masalah 

ekonomi/kelangkaan, 

pilihan, biaya 

peluang, skala 

prioritas, pengelolaan 

keungan, cara 

mengatasi, masalah 

pokok ekonomi (apa, 

bagaimana, untuk 

siapa), dengan 

menggunakan sistem 

ekonomi yang 

berlaku. 

 

Mengeksplorasi:  

Mengumpulkasn 

data/informasi 

tentang inti masalah 

ekonomi/kelangkaan, 

pilihan, biaya 

peluang, skala 

prioritas, pengelolaan 

keungan, cara 

mengatasi, masalah 

pokok ekonomi (apa, 

bagaimana, untuk 

siapa), dengan 

1. Buku 

paket 

ekonomi 

kemendikb

ud 

2. Buku-

buku 

ekonomi 

penunjang 

yang 

relevan 

3. Media 

film 

kartun  
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menggunakan sistem 

ekonomi yang 

berlaku.  

Pertemuan 

pertama (3 

jam 

pelajaran) 

Menganalis

is masalah 

ekonomi 

dan cara 

mengatasin

ya 

Masalah ekonomi 

dan cara 

mengatasinya 

1. Inti masalah 

ekonomi/kela

ngkaan 

2. Pilihan 

3. Biaya peluang 

4. Skala 

prioritas 

5. pengelolaan 

keuangan 

6. permasalahan 

pokok 

ekonomi (apa, 

bagaimana, 

untuk siapa) 

7. sistem 

ekonomi 

Mengasosiasi: 

Menganalisis 

informasi dan data-

data yang diperoleh 

dari bacaan maupun 

dari film kartun 

dengan berdiskusi 

kelompok  tentang 

inti masalah 

ekonomi/kelangkaan, 

pilihan, biaya 

peluang, skala 

prioritas, pengelolaan 

keungan, cara 

mengatasi, masalah 

pokok ekonomi (apa, 

bagaimana, untuk 

siapa), dengan 

menggunakan sistem 

ekonomi yang 

berlaku 

 

Mengkomunikasikan

: 

Hasil analisis dan 

simpulan masalah 

ekonomi dan cara 

mengatasinya dengan 

cara persentasi. 

 

 

 

3.3.3 Pengembangan Produk Awal (Develop Preliminary Form Of Product) 

Penelitian pengembangan media film kartun ini didasarkan pada model desain 

Dick and Carey. Pertimbangan memilih desain model pengembangan Dick and 

Carey adalah landasan teoritik model ini berorientasi pada tujuan, dan kondisi 

yang ada, model ini dapat digunakan untuk merencanakan bahwa pembelajaran 

pada ranah sikap, keterampilan dan informasi verbal, dan langkah-langkah 

pengembangan Dick and Carey tidak terputus satu dengan yang lainnya sebagai 

berikut. 

 

Lanjutan tabel 3.1 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Desain model pengembangan Dick and Carey (Dick and Carey   

        2001:3) 

 

Langkah-langkah desain model pengembangan menurut Dick and Carey sebagai 

berikut. 

1. Mengidentfikasi tujuan pembelajaran (Identify instructional goal). 

2. Melakukan analisis pembelajaran (Conduct intructional analisys).  

3. Mengidentifikasi karakteristik siswa (Identify entry behaviours). 

4. Merumuskan tujuan kerja (Write performance objektive. 

5. Mengembangan butir tes (Develop creterian reference tests. 

6. Mengembangkan strategi pembelajaran (Develop instructional strategy. 

7. Mengembangkan dan Memilih bahan ajar (Develop and elect instructional 

materials). 

8. Merancang dan melaksanakan evaluasi formaif (Design and conduct formative 

evaluation) 

9. Merevisi pembelajaran (Revise instructional) 

10. Mengembangkan dan melaksanakan evaluasi sumatif) Develop and conduct 

sumative evaluation (Dick and Carey, 2001: 3). 

Identity instrukctional goal 

analisis (1) 

Developing criterian 

referenced test items (5) 

Disign and conduct 

formative evaluation (8) 

White pormance 

objektives (4) 

Develop instructional 

strategi (6) 

Conduc 

analysis 

(2) 

Identity entry 

behaviorours, 

characteristic  

(3) 

Develop and select 

intructional material (7) 

Resive 

instructional 

(9) 
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Penelitian pengembangan media film kartun pada mata pelajaran ekonomi di 

lakukan menggunakan prosedur Dick and Carey sampai pada tahap 6 dengan 2 

kali revisi dan 3 hasil produk pengembangan. Hal ini karena tahap ke 7 sampai 

dengan 10 Dick and Carey sudah termaksud dalam langkah-langkah Brog and 

Gall. sampel yang ada pada penelitian ini tidak terlalu besar sehingga 

memungkinkan untuk membatasi penelitian hanya pada tahap ke 6 Brog and Gall. 

 

3.3.4 Uji Coba Pendahuluan (Preliminary Field Testing) 

Setelah pengembangan produk awal telah selesai, maka tahap berikutnya adalah 

uji coba pendahuluan/awal (preliminary field testing). Pada tahap ini dilakukan 

review atau uji coba dengan tujuan mendapatkan masukan, tanggapan, saran, 

komentar dan perhatian terhadap produk yang dikembangkan dan selanjutnya 

dilakukan revisi untuk penyempurnaan kualitas produk pengembangan.  

 

1) Reviu oleh Ahli Materi Materi Pelajaran Ekonomi 

Dalam rangka memenuhi objektivitas hasil reviu, maka reviu oleh ahli materi 

dilakukan oleh reviuwer Dr. Edi Purnomo, M.Pd dosen Universitas Lampung 

Adapun kisi-kisi reviu oleh ahli materi sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Reviu oleh Ahli Materi 

Variabel Indikator Penilaian 

Ahli  

Saran dan 

Masukan 

Materi film 

kartun pada 

pembelajaran 

ekonomi 

1. Ketepatan merumuskan tema 

film kartun dengan KD 

2. Relevansi tema film kartun 

dengan KI 

3. Kesesuaian rumusan tema 

film kartun dengan materi 

4. Relavansi media dengan 

tujuan instruksional 

  

Isi media 1. Isi materi   
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pembelajaran 

film kartun 

2. Sistematika film yang 

dihubungkan dengan materi 

pembelajaran 

3. Penilaian kejelasan tema 

terhadap materi pelajaran 

4. Alur cerita 

5. Kemenarikan film 

Kemudahan 

siswa dalam 

mempelajari 

materi 

ekonomi 

1. Mudah digunakan oleh siswa 

2. Mengandung minat belajar 

siswa 

3. Memudahkan siswa dalam 

mempelajari materi ekonomi 

4. Keefektifan media untuk 

meningkatkan hasil belajar 

siswa 

  

 

2) Reviu oleh Ahli Media untuk Pembelajaran 

Reviu oleh ahli media dilakukan oleh ahli yang memiliki kualifikasi dibidang 

desain media untuk pembelajaran/teknologi pendidikan reviuew dilakukan oleh 

dosen Universitas Negri Jember Romdhi Fatkhur Rozi S.Sos M.Med. Adapun 

kisi-kisi reviu oleh ahli desain pembelajaran sebagai berikut. 

 

Tabel 3.3 Tabel Kisi-Kisi Reviu oleh Ahli Media Pembelajaran Film 

Variabel Indikator Penilaian 

Ahli  

Saran dan 

Masukan 

Isi film kartun 1. Sistematika 

2. Relevansi isi dialog 

dengan materi ekonomi 

  

Kualitas film 1. Karakter tokoh-tokoh film 

kartun 

2. Perwajahan dan ekspresi 

tokoh film 

3. Kemenarikan dialog 

4. Alur penceritaan 

5. Bebas dari penyimpangan 

yang tidak diterima 

6. Lompatan suara sesuai 

dengan kemampuan 

pendengar 

  

Kemudahan 

belajar 

sebagai 

1. Mudah digunakan oleh 

siswa 

2. Mengundang minat belajar 

  

Lanjutan tabel 3.2 
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bentuk 

teknologi 

pembelajaran 

3. Memudahkan siswa dalam 

mempelajari materi 

ekonomi 

4. Keefektifan media untuk 

meningkatkan hasil belajar 

siswa 

 

3) Reviuw oleh Guru Mata Pelajaran 

Reviu oleh ahli media dilakukan oleh ahli yang memiliki kualifikasi dibidang 

desain media untuk pembelajaran/teknologi pendidikan reviuew dilakukan oleh 

guru mata pelajaran ekonomi kelas X yaitu Ciklay Yulisa S.Pd. Adapun kisi-kisi 

reviu oleh ahli desain pembelajaran sebagai berikut. 

 

Tabel 3.4 Tabel Kisi-Kisi Reviu oleh Guru Mata Pelajaran 

Variabel Indikator Penilaian 

Ahli  

Saran dan 

Masukan 

Isi film kartun 1. Sistematika 

2. Relevansi isi dialog dengan 

materi ekonomi 

  

Kualitas film 1. Karakter tokoh-tokoh film 

kartun 

2. Perwajahan dan ekspresi 

tokoh film 

3. Kemenarikan dialog 

4. Alur penceritaan 

5. Bebas dari penyimpangan 

yang tidak diterima 

6. Lompatan suara sesuai 

dengan kemampuan 

pendengar 

  

Kemudahan 

belajar 

sebagai 

bentuk 

teknologi 

pembelajaran 

1. Mudah digunakan oleh 

siswa 

2. Mengundang minat belajar 

3. Memudahkan siswa dalam 

mempelajari materi 

ekonomi 

4. Keefektifan media untuk 

meningkatkan hasil belajar 

siswa 

  

 

 

Lanjutan tabel 3.3 
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3.3.5 Revisi Terhadap Produk Utama (Main Product Revesion) 

Setelah dilakukan uji coba pendahuluan selanjutnya dilakukan perbaikan-

perbaikan atau revisi berdasarkan saran-saran yang diberikan oleh berbagai pihak 

terkait yaitu dari ahli pelajaran ekonomi dan ahli media. Setelah melakukan uji 

coba awal, tahap berikutnya adalah mempelajari apakah produk berupa media 

pembelajaran sudah siap dengan objektif yang ditentukan sebelumnya. Data yang 

diperoleh pada uji coba dianalisis, dan pengembangan merencanakan kembali 

diikuti dengan perbaikan yang diperlukan. Untuk memperbaiki kekurangan dan 

meningkatkan kualitas produk, pengembangan harus memperhatikan umpan balik 

dari pengguna. 

 

3.3.6 Uji Coba Utama (Main Fild Testing) 

Tahap selanjutnya setelah dilakukan revisi produk utama terhadap ujicoba ahli, 

produk utama diujicobakan kembali. Pada tahap ujicoba utama dilakukan uji pre 

test dan post test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Evaluasi ini dilakukan 

untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi media pembelajaran film kartun pada 

mata pelajaran ekonomi.  Pada tahap ini dilakukan uji t-test berkorelasi untuk 

mengetahui perbedaan rerata hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajaran 

menggunakan produk ahir berupa media film kartun pada pendidikan ekonomi. 

perbedaan rerata hasil belajar ekonomi diketahui dari pencapaian rerata nilai 

ekonomi siswa pada saat pretest, untuk mengetahui bahwa kemampuan awal kelas 

yang menjadikan subjek penelitian relatif sama. Kemudian setelah dilakukan 

pembelajaran, dilakukan postest. Hasil posttens kelas eksperiment dengan kelas 

kontrol dibandingkan untuk mengetahui efektifitas penggunaan media film kartun 

animasi pada mata pelajaran ekonomi. dari keduanya juga diperoleh Gain Score 
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atau peningkatan hasil belajar. Setelah melakukan uji coba utama maka kegiatan 

penelitian pengembangan akan dibatasi sampai tahap ini. Hasil ahir evaluasi 

utama disebut media film kartun pada mata pelajaran ekonomi. 

 

3.4 Pengembangan Instrumen 

Pengembangan ini berfokus pada uji validasi model yang telah dikembangkan, 

dimana hasil prasurvey telah dipaparkan pada pendahuluan. Teknik pengumpulan 

daa dalam penelitian ini dikaitkan dengan kebutuhan berdasarkan tahap-tahap 

penelitian yakni a) tahap penelitian pra survey dikembangkan instrumen 

wawaancara buat siswa dan instrumen observasi kelas, b) tahap pengembangan 

model dikembangkan instrumen observasi kelas, dan instrumen hasil belajar 

(posttest), dan c) tahap uji validasi dikembangkan instrumen observasi kelas 

dalam instrumen pengukuran hasil belajar (pretest dan posttest). 

 

3.4.1 Instrumen Wawancara 

Angket merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menjaring data (Fraenkel 

& Wallen, 1993: 101) tentang kemampuan belajar siswa, aktifitas belajar siswa, 

kondisi dan pemanfaatan sarana, fasilitas dan lingkungan. Dalam penelitian ini 

dikembangkan instrumen wawancara yang digunakan pada tahap penelitian 

pendahuluan yakni instrumen angket untuk siswa yang dikembangkan melalui 13 

butir peranyaan dan juga instrumen wawancara untuk guru sejumlah 20 butir 

pertanyaan untuk menjaring data berkenaan dengan aspek-aspek pendapat guru 

guru dan siswa tentang pelajaran ekonomi. secara lengkap istrumen tersebut dapat 

dilihat pada lampiran 1 dan 2. 
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3.4.2 Instrumen Observasi Kelas 

Observasi kelas merupakan bagian dari kegiatan pengumpulan data, banyak 

digunakan untuk mengukur tingkah laku individu maupun proses terjadinya suatu 

kegaiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam 

situasi buatan (Sudjana & Ibrahim, 1989: 109). Dalam penelitian ini kegiatan 

observasi kelas dilakukan pada tahap penelitian prasurvey dan tahap 

pengembangan model, dimana kegiatan observasi ini merupakan kegiataan 

observasi langsung yakni pengamatan yang dilakukan tahap proses yang terjadi 

dalam situasi yangs ebenarnya dan langsung diamati oleh peneliti. 

 

3.4.3 Instrumen Hasil Belajar 

Instrumen hasil belajar dikembangkan dalam bentuk tes dalam bentuk tes objektif. 

Materi tes disusun berdasarkan materi pelajaran siswa. Selengkapnya tes yang 

digunakan sebgai instrumen hasil belajar siswa dapat dilihat pada lampiran 9. 

Instrumen hasil belajar sebelumnya dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas soal. 

 

3.5 Populasi dan Sample 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa X SMA Negeri 1 Buay Bahuga Way 

Kanan yang terdiri dari 3 kelas yaitu X1, X2 dan X3. Adapun sample siswa kelas 

X1 dan X2 di SMA Negeri 1 Buay Bahuga sebagai berikut. 

 

Tabel 3.5 Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. 

2. 

X1 

X2 

27 siswa (kelas kontrol) 

27 siswa (kelas eksperimen) 
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Sampel diambil dengan teknik claster random sampling, yakni pengambilan 

sampel dengan mengambil 2 kelas dari 3 kelas dengan cara diundi. Kelas yang 

terpilih kemudian diundi kembali guna menentukan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Kelas eksperimen diberi pembelajaran dengan menggunakan media film 

kartun dan kelas kontrol diberi perlakuan dengan pembelajaran tidak mengunakan 

media film kartun. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif 

dan kuantitatif. Hasil tes secara kuantitatif untuk mengetahui efektifitas 

pembelajaran Ekonomi. efektifitas pembelajaran dengan menggunakan media film 

pada siswa SMA kelas X dengan menggunakan uji t sample berpasangan (paired 

sample t test) dan uji gain ternormalisasi untuk mengetahui perbedaan 

pembelajaran sebelum dan sesudah menggunakan media film kartun. Kedua nilai 

sebelum dan sesudah pembelajaran dengan menggunakan media film kartun ini 

dibandingkan dan dianalisis. Hasil pengujian kemudian disimpulkan untuk 

mengetahui pembelajaran sebelum dan sesudah menggunakan media film kartun 

ini. Guna mengetahui efektivitas pembelajaran menggunakan media film katun 

pada kelas X semester 1 ini dilakukan dengan membandingkan pretest dan postest 

siswa dengan menggunakan SPSS. 

 

Cara yang kedua dengan menggunakan rumus. Uji efektifitas produk dalam 

penelitian ini adalah dengan membandingkan rata-rata hasil belajar dari kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen.  Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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H0   = Tidak terdapat efektifitas antara kelas eksperimen yang diberi perlakuan 

dengan menggunakan media film kartun dan kelas pembanding yang 

diberi perlakuan tidak dengan menggunakan media film kartun. 

H1    Terdapat efektifitas antara kelas eksperimen yang diberi perlakuan dengan 

menggunakan media film kartun dan kelas pembanding yang diberi 

perlakuan tidak dengan menggunakan media film kartun. 

 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui keefektifan dalam penggunaan media 

film kartun adalah sebagai berikut. 

 

             
                          

                         
 

 

RHB TPS = rerata posttest model TPS – rerata pretest model TPS 

RHB TS   = rerata posttest model TS – rerata pretest model TS 

Sumber: Suhartati (2012: 156) 

 

Kriteria yang digunakan untuk mengetahui keefektifan dalam penggunaan media 

film kartun adalah sebagai berikut. 

a. Apabila efektifitas > 1 maka terdapat perbedaan efektifitas di mana kelas 

eksperimen yang diberi perlakuan dengan menggunakan media film kartun 

dinyatakan lebih efektif daripada kelas pembanding yang diberi perlakuan 

tidak dengan menggunakan media film kartun. 

b. Apabila efektifitas = 1 maka tidak terdapat perbedaan efektifitas antara kelas 

eksperimen yang diberi perlakuan dengan menggunakan media film kartun dan 

kelas pembanding yang diberi perlakuan tidak dengan menggunakan media 

film kartun. 
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c. Apabila efektifitas < 1 maka terdapat perpedaan efektifitas di mana kelas 

pembanding yang diberi perlakuan tidak dengan menggunakan media film 

kartun dinyatakan lebih efektif daripada kelas eksperimen yang diberi 

perlakuan dengan menggunakan media film kartun. 

 

Untuk menguji efektifitas produk juga dilakukan dengan melihat ketuntasan 

belajar klasikal, yaitu persentase jumlah siswa dalam satu kelas yang hasil 

belajarnya ≥ KKM. KKM ekonomi kelas X SMA Negeri 1 Buay Bahuga kelas X 

semester 1 adalah 68. Ketuntasan klasikal dalam penelitian dan pengembangan ini 

berpijak pada pendapat yang dikemukakan oleh Djamarah dan Zain (2006: 128), 

bahwa apabila materi yang diajarkan < 65% dikuasai oleh siswa, maka persentase 

keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut tergolong rendah. 

 

Ketuntasan klasikal dalam penelitian pengembangan ini ditetapkan 65% tiap 

kelas. Apabila ketuntasan klasikal ≥ 65% maka media film kartun dapat dikatakan 

efektif. Apabila ketuntasan klasikal ≤ 65% maka media film kartun dikatakan 

tidak efektif.  

 

3.7 Data penelitian 

Data yang dikumpulkan relevan dengan istrumen atau alat pengumpulkan data 

sebagai berikut. 

a) Penelitian pendahuluan istrumen  berupa observasi, wawancara dan angket, 

data penelitian disini berupa pendapat, perilaku atau perbuatan, pengetahuan, 

persepsi, penilaian dan sikap peserta didik. 

b) Pada tahap pengembangan data berupa pendapat atau pernyataan peserta 

didik, pakar dan guru terkait produk media pembelajaran. 
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c) Tahap pengujian pendahuluan tentang isi dan muatan media film kartun 

berupa pendapat atau tanggapan dari hasil angket peserta didik, ahli dan guru. 

pada tahap ini data yang dihimpun dijadikan acuan untuk merevisi produk 

media pembelajaran. 

d) Pada tahap uji coba utama dilakukan dengan istrumen dan test, pada tahap uji 

coba produk operasional dilakukan dengan istrumen yaitu subjek memberikan 

penilaian terhadap produk dengan mengisi daftar pertanyaan atau daftar 

penilaian. 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam tahap pengumpulan data, penulis membutuhkan alat bantu dalam bentuk 

instrumen pengembangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

sebagai berikut. 

1. Panduan Observasi 

Observasi dilaksanakan dalam penelitian bertujuan untuk dapat mengamati 

aktivitas peserta didik  dan guru dalam proses pembelajaran serta interaksi 

peserta didik dan guru dalam pembelajaran dengan menggunakan media film 

kartun pada mata pelajaran ekonomi. 

2. Angket 

Angket atau kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepadaa 

responden untuk dijawan (Sugiyono, 2010: 199). Instrumen angket digunakan 

untuk menjaring data mengenai interaksi siswa dengan sumber belajar. 
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3. Panduan wawancara 

Dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara. 

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman wawancara dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada lampiran. 

4. Tes Kompetensi 

Tes kompetensi dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan 

media pembelajaran film kartun, baik pada kelas kontrol maupun pada kelas 

perlakuan. tes kompetensi bertujuan untuk melihat ada tidaknya pengaruh dari 

penggunaan media belajar yang baru. 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh data-data mengenai hal-hal atau berupa variabel yang 

berisi catatan, transkip, buku, surat kabar, notulen, leger dan agenda 

(Arikunto, 2006: 231). Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 

jumlah siswa, sejarah sekolah atau gambaran umum tentang SMA Negeri 1 

Buay Bahuga Way Kanan pada mata pelajaran ekonomi tahun pelajaran 

2013/2014. 

6. Instrumen Penelitian 

instrumen yang dipergunakan disesuaikan dengan tahapan yang dilakukan 

dalam penelitian sebagai berikut. 

a) Pada saat penelitian pendahuluan istrumen utamanya sebagai berikut. 

1) Pedoman observasi. 

2) Pedoman wawancara. 
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3) Lembar catatan peserta didik dan tanggapan dari peserta didik dan 

guru pelaksana. 

4) Angket pendapat guru dan peserta didik tentang pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran film kartun. 

b) Pada tahap pengembangan yang dipakai antara lain. 

1) Angket untuk ahli pelajaran ekonomi. 

2) Angket untuk ahli bahasa. 

3) Angket untuk ahli media. 

4) Angket untuk ahli desain pembelajaran. 

5) Angket untuk peserta didik. 


