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III. METODE PENGEMBANGAN 

 

 

 

 

 

Dalam bab metode pengembangan ini, akan diuraikan beberapa sub bab, yaitu 

pendekatan pengembangan, tempat dan waktu pengembangan, langkah-langkah 

pengembangan, dan tahap-tahap pengembangan. Uraian lebih jelas sebagai 

berikut. 

 

3.1. Pendekatan Pengembangan 

 

Pengembangan pembelajaran tutorial menggunakan komputer pada mata pelajaran 

akutansi ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D). 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan pembelajaran tutorial 

menggunakan komputer pada mata pelajaran akutansi kelas XII (dua belas) 

semester ganjil dan mengetahui efektivitas penggunaan pembelajaran tutorial 

menggunakan komputer pada mata pelajaran akutansi. Efektifitas penggunaan 

tutorial menggunakan komputer tersebut dilihat dari tanggapan pihak-pihak yang 

dijadikan sebagai nara sumber yang berkaitan dengan pengembangan 

pembelajaran tutorial menggunakan komputer pada mata pelajaran akuntansi ini. 

Langkah pengembangan sebagian besar meliputi 1 sampai dengan 10 Borg and 

Gall dalam Pargito, (2009: 50) sebagai berikut. 
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Langkah-langkah pengembangan meliputi kegiatan melalui sepuluh 

langkah menurut Borg and Gall  yaitu meliputi.  (1) penelitian dan 

pengumpulan informasi (research and information collection), (2) 

perencanaan (planning), (3) pengembangan produk pendahuluan (develop 

premilinary form of product), (4) uji coba pendahuluan (preliminary field 

study), (5) revisi terhadap produk utama (main product revision), (6) uji 

coba utama (main field testing), (7) revisi product operasional 

(operasional product revision), (8) uji coba operasional  (operasional field 

testing), (9) revisi prduk akhir (final product revision), dan (10) desiminasi 

dan distribusi (desimination and distribution). 

 

 

Langkah pertama Borg and Gall dalam Pargito, (2009: 50) adalah Penelitian dan 

pengumpulan informasi, meliputi asesmen kebutuhan, reviu literatur, studi 

penelitian berskala kecil dan persiapan laporan pada perkembangan terkini. 

Asesmen kebutuhan telah dilakukan sejak awal sebagai bahan penyusunan 

proposal penelitian. Asesmen kebutuhan dilakukan dengan menggunakan 

instrumen angket untuk menjaring informasi tentang indikasi tutorial 

menggunakan komputer pelajaran akutansi. Pemilihan model Borg and Gall 

berdasarkan pertimbangan model yang tersusun secara terprogram dengan 

langkah-langkah persiapan dan perencanaan yang diteliti. Secara prosedural 

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

 

. 
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Menganalisa Kebutuhan 

(1. Researc and information collecting) 

 

 

Merumuskan/ Identifikasi Silabus Mata Pelajaran yang Dikembangkan 

(2. Planning-Includes defening sklill ti be learned, stating and 

seguencing objectives, identifying actvities, and amall-scale 

feasibility testing) 

 

Pengembangan Model Menurut Dick And Carey 

(3. Develop preliminary form of product-includes preparation of instructional 

materials, procedures and evaluation instruments). 

 

 

 

 

  

Gambar 3.1. Desain Penelitian dan pengembangan Tutorial pelajaran akuntansi. 
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3.2. Tempat dan Waktu Pengembangan 

Pengembangan pembelajaran tutorial menggunakan  komputer ini dilaksanakan di 

MAN 2 Metro Kota Metro pada siswa kelas XII semester 1 (ganjil) tahun 

pelajaran 2013/2014. Penelitian melaksanakan pada semester ganjil. Penentuan 

waktu penelitian dengan pertimbangan program semester mata pelajaran 

akuntansi, yang mana kompetensi dasar menganalisis masalah perusahaan dagang 

tentang jurnal khusus ada pada kelas XII IPS SMA/MA dan dipelajari disemester 

1 (satu). 

 

3.3 Langkah-langkah Pengembangan 

 

Langkah-langkah pengembangan ini dimaksud untuk melihat bagaimana sebuah 

kompetensi perlu dikembangakan dengan sebuah pembelajaran, penelitian 

pengembangan ini peneliti hanya melaksanakan 6 (enam) saja. Dengan 

memadujan 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 

 

 Penelitian dan pengumpulan informasi merupakan tahap pendahuluan yang 

dilakukan dengan need asessment. Didalam tahapan penilitian yang dilakukan pra 

surve, terutama untuk mendapat data dan informasi lansung permasalahan yang 

dihadapi dalam pembelajaran IPS khususnya mata pelajaran akuntansi. Dengan 

menggunakan metode wawancara, pengamatan berpartisipasi, surve, dan 

menggunakan bebagai alat bantú penelitian yang meliputi pedoman wawancara, 

pedoman observasi, catatan lapangan dan daftar pertanyaan atau kuesioner. Untuk 
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melaksanakan penelitian pendahuluan ini sebagai instrumen utama adalah peneliti 

sendiri (human instrumen), dengan menggunakan metode wawancara dan 

observasi. Wawancara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi 

dari guru dan siswa tentang pembelajaran akuntansi dikelas dengan penggunaan 

bahan ajar. Pengamat berpartisipasi dilakukan dengan melihat dan mencatat hal-

hal penting terkait dengan pembelajaran akuntansi. 

 

3.3.2 Perencanaan  

 

Langkah perencanaan merupakan tindak lanjut setelah melakukan para survai dan 

dilakukan análisis kebutuhan, tentang mendefenisikan konsep, sikap, menetapkan 

tujuan dan menentukan urutan pembelajaran dan berbagai evaluasi yang mungkin 

dilakukan. Berikut ini merupakan rancangan urutan pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran tutorial menggunakan komputer 

Tabel 3.1. Rancangan    pembelajaran   dengan  menggunakan komputer pelajaran  

      akuntansi pada mata pelajaran akuntansi 

 
Pertemuan 

Dan alokasi 

Waktu 

Kompetensi 

dasar 

Materi pokok Kegiatan Sumber 

Belajar 

Pertemuan  

Pertama (3 

Jam 

pelajaran) 

Mencatat 

transaksi/do

k-umen 

kedalam 

jurnal 

khusus 

Jurnal khusus 

1. Pengertian 

jurnal khusus 

2. Jenis-jenis 

jurnal khusus 

3. Manfaat 

jurnal khusus 

4. Akun-akun 

transaksi 

jurnal khusus 

5. Jurnal khusus 

Mengamati: 

Memperhatikan siswa 

menggunakan komputer 

dalam pembelajaran 

tutorial dengan 

menggunakan komputer 

pada mata pelajaran 

akuntansi tentang jurnal 

khusus 

 

Membimbing dan 

menanyakan : 

Bagaimana pembelajaran 

tutorial menggunakan 

komputer pada mata 

pelajaran akuntansi tentang 

jurnal khusus 

 

Mengkomunikasikan: 

Analis dan simpulan 

masalah jurnal khusus dan 

cara menyusun jurnal 

khusus 

Pembelajaran 

tutorial  

menggunakan 

komputer pada 

mata pelajaran 

akuntansi 
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3.3.3 Pengembangan Produk Awal 

 

Pengembangan produk awal pembelajaran tutorial menggunakan komputer 

pelajaran akuntansi menggunakan alur perancang desain instruksional menurut 

Dick and carey. Gambar prosedur pengembangan model desain instruksional  

Dick and Cary dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut 

 

Gambar 3.2. Prosedur Pengembangan Model Dick & Carey 

 

Langkah pengembangan pembelajaran versi Dick and Cary sebagai berikut. 
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3) Menganalisis siswa dan konteks yang terdiri dari. (a) identifikasi perilaku awal 

dan (b) identifikasi karakteristik awal 

4) Menulis tujuan belajar yang terdiri . (a) menulis tujuan instruksional umum 

dan (b) menulis tujuan instruksional khusus. Pada bagian ini merupakan tahap 

perencanaan yang dimulai dengan studi literatur. Pengembangan produk 

utama terdiri dari langkah . 

5) Mengembangan instrument asesmen yang terdiri langkah. (a) Konsep 

Penilaian Acuan Patokan  (PAP), (b) menyusun kisi-kisi Penilaian Acuan 

Patokan dan (C) tes formatif,  

6) Menyusun strategi pembelajaran yang terdiri dari langkah-langkah. (a) 

mengusun strategi pembelajaran , dan (b) menyusun silabus, (c) menyusun 

RPP. 

7) Mengembangkan dan memilih materi instruksional (a) konsep pengembangan 

bahan ajar berupa pembelajaran tutorial menggunakan komputer pelajaran 

akuitansi, (b) pembelajaran  tutorial akutansi sebagai bahan ajar yang 

dikembangkan, 

8) Merancang dan melaksanakan evaluasi formatif yang terdiri dari. (a) konsep 

evaluasi, (b) tujuan evaluasi formatif, (c) komponen evaluasi formatif,          

(1) SK/KD, (2) kegiaan pembelajaran atau proses, bahan ajar, 

9) Merevisi Pembelajaran 

10) Media dan alat yang digunakan. Evaluasi sumatif ini merupakan proses 

pengujian produk utama menuju produk akhir 

 

3.3.4 Uji Coba Pendahuluan 

Pengmbangan produk awal telah selesai, maka tahap berikutnya adalah uji coba 

pendahuluan/awal. Pada tahap ini dilakukan reviu atau uji coba dengan tujuan 
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untuk mendapatkan tanggapan, masukan, saran, komentar dan perhatian terhadap 

produk yang dikembangkan langkah dan selanjutnya dilakukan revisi untuk 

penyempurnaan kwalitas produk pengembangan. 

 

1) Reviu   oleh   Ahli   Materi   dan   Pembelajaran    Tutorial   menggunakan  

    Komputer 

 

 

Untuk memenuhi objektifitas hasil reviu, maka ahli reviu materi dan pembelajaran 

tutorial menggunakan komputer kelas XII di MAN 2 Metro dilakukan oleh 

dilakukan oleh Dr. Pujiati, M.Pd, beliau doktor dari Universitas Pendidikan 

Indonesia dan dosen Pascasarjana Magister Pendidikan IPS Universitas Lampung. 

  

Tabel 3.2 Kisi-kisi reviu oleh ahli materi dan  pembelajaran tutorial menggunakan 

    komputer 

 

Variabel Indikator 

 

Penilaian 

Ahli Materi  

 

Saran dan 

masukan 

 

Desain 

Pembelajaran 

Toturial 

menggunakan 

komputer 

 

 

 

 

 

 

Isi 

Pembelajaran 

Tuorial 

 

 

 

1. Ketepatan Merumuskan SK 

2. Ketepatan merumuskan KD 

3. Ketepatan  Penulisan 

Pembelajaran 

4. Penulisan 

5. Relevansi tes dengan tujuan 

instruksional 

 

 

1. Belajar mandiri 

2. Materi dan latihan 

3. Pengayaan 

Siswa tidak hadir 
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Tabel 3.2 (Lanjutan) 

Variabel Indikator 
Penilaian 

Ahli Materi  

Saran dan 

masukan 

 

 

 

Kualitas 

Pembelajaran 

Tutorial 

 

 

 

 

Memudahkan 

belajar sebagai 

bentuk 

teknologi  

pembelajaran 

 

 

4. Pengayaan siswa aktif 

berinteraksi 

5. Belajar optimal 

 

1. Ilustrasi, teks, gambar 

    dalam penyajian 

2. Komponen Model tutorial 

3. Kemenarikan penyajian 

4. pertanyaan respon umpan 

    Balik 

 

1. Memudahkan siswa dalam 

pertanyaan dan respon 

penilaian dan pemberi umpan 

balik 

2. Memudahkan siswa dalam 

mempelajari materi Akuntansi 

3. Memudahkan siswa dalam 

Sistematika pola dalam 

pembelajaran 

4. Membantu siswa belajar 

dengan kecepatan sesuai 

kemampuan 

 

  

 

 

2)   Reviu   oleh   Ahli   Desain   dan   Pembelajaran  Tutorial  Menggunakan  

      komputer 

 

 

Untuk memenuhi objektifitas hasil reviu, maka ahli reviu desain dan pembelajaran 

tutorial menggunakan komputer kelas XII di MAN 2 Metro dilakukan oleh 

dilakukan oleh Dr. Hi. Darsono, M.Pd, beliau doktor dari Universitas Pendidikan 

Bandung dan dosen Pascasarjana Magister Pendidikan IPS Universitas Lampung. 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi reviu oleh ahli desain dan  pembelajaran tutorial menggunakan  

     komputer 

 

Variabel Indikator 
Penilaian 

Ahli Materi  

 

Saran dan 

masukan 

 

 

Desain 

Pembelajaran 

Toturial 

menggunakan 

computer 

 

1. Ketepatan Merumuskan SK 

2. Ketepatan merumuskan KD 

3. Ketepatan  Penulisan  

    Pembelajaran 

4. Penulisan 

5. Relevansi tes dengan tujuan 

    instruksional 

  

 

Isi 

Pembelajaran 

Tuorial 

 

 

1. Belajar mandiri 

2. Materi dan latihan 

3. Pengayaan siswa tidak hadir 

4. Pengayaan siswa aktif   

    berinteraksi 

5. belajar optimal 

 

  

Kualitas 

Pembelajaran 

Tutorial 

 

 

1. Ilustrasi, teks, gambar 

    dalam penyajian 

2. Komponen Model tutorial 

3. Kemenarikan penyajian 

4. pertanyaan respon umpan 

    balik 

 

  

Memudahkan 

belajar sebagai 

bentuk 

teknologi  

pembelajaran 

 

 

1. Memudahkan siswa dalam 

    pertanyaan dan respon  

    penilaian dan pemberi  

    umpan balik 

2. Memudahkan siswa dalam 

    mempelajari materi  

    Akuntansi 

3. Memudahkan siswa dalam 

    Sistematika pola dalam 

    Pembelajaran  

4. Membantu siswa belajar  

    dengan kecepatan sesuai 

    kemampuan 
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3)  Uji Perorangan 

Uji perorangan diberlakukan pada siswa kelas XIII MAN 2 Metro yang mewakili 

siswa berkemampuan tinggi (1 orang), sedang (1 orang), dan rendah (1 orang). 

Prosedur pengambilan sampel dengan cara diundi berdasarkan pada perolehan 

nilai mata pelajaran akuntansi. Adapun kisi-kisi uji perorangan sebagai berikut. 

Tabel 3.3  Kisi-Kisi Uji Perorangan 

 

Variabel 

 

Indikator 

 

Penilaian Siswa Saan dan 

Masukan  Berkemampuan 

tinggi 

Berkemampuan 

sedang 

Berkemampuan 

rendah 

 

Isi 

Pembelajaran 

Tuorial 

 

 

 

 

 

 

Kualitas 

Pembelajaran 

Tutorial 

 

 

 

1. Belajar mandiri 

2. Materi dan latihan 

3. Pengayaan sisw 

    tidak hadir 

4. Pengayaan siswa  

   aktif  berinteraksi 

5. belajar optimal 

 

1. Ilustrasi, teks,gambar 

   dalam penyajian 

2. Komponen Model 

    tutorial 

3.Kemenarikan     

    penyajian 

4. Pertanyaan respon   

    umpan balik  

  

      

 

4)  Uji Kelompok Kecil  

 

Uji kelompok kecil diberlakukan pada siswa kelas XII MAN 2 Metro yang 

mewakili siswa berkemampuan tinggi (3 orang), sedang (3 orang), dan rendah 3 

orang). Prosedur pengambilan sampel dengan cara diundi berdasarkan pada 

perolehan nilai mata pelajaran akuntansi. Adapun kisi-kisi uji kelompok kecil 

sebagai berikut . 
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Tabel 3.5  Kisi-kisi uji kelompok kecil  

Variabel 

 

Indikator 

 

Penilaian Siswa Saan dan 

Masukan  Berkemam- 

puan tinggi 

Berkemam- 

puan sedang 

Berkemam- 

puan rendah 

 

Isi Pembelajaran 

Tuorial 

 

 

 

 

 

 

Kualitas 

Pembelajaran 

Tutorial 

 

 

 

 

1. Belajar mandiri 

2. Materi dan latihan 

3. Pengayaan siswa 

    tidak hadir 

4. Pengayaan siswa  

   aktif  berinteraksi 

5. belajar optimal 

 

1. Ilustrasi, 

teks,gambar 

   dalam penyajian 

2. Komponen Model 

    tutorial 

3.Kemenarikan     

    penyajian 

4. Pertanyaan respon   

    umpan balik  

 

  

      

 

 

 

3.3.5  Revisi Terhadap Produk Utama 

 

Setelah dilakukan uji coba pendahuluan selanjutnya dilakukan perbaikan- 

perbaikan atau revisi produk berdasarkan saran-saran yang diberikan oleh ahli 

materi pembelajaran dan ahli desain pembelajaran. Selanjutnya tahap berikutnya 

adalah mempelajari apakah pembelajaran tutorial sudah siap dengan objektif yang 

ditentukan  sebelumnya. Data yang diperoleh pada uji coba dianalisis, langkah 

selanjutnya pengembangan merencanakan kembali diikuti dengan perbaikan yang 

diperlukan. Untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kwalitas produk, 

pengembangan tutorial menggunakan komputer baru dapat diuji coba. Uji coba 



78 

tahap awal dilakukan dengan penggunaan pembelajaran tutorial menggunakan 

komputer. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi 

apakah pembelajaran ini lebih efektif dan efisien dalam menarik minat belajar 

siswa dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Untuk itu pengujian 

dapat dilakukan dengan uji coba, yaitu membandingkan efektivitas pembelajaran 

konvensional dengan pembelajaran tutorial menggunakan komputer. Tujuan uji 

coba produk untuk meningkatkan minat belajar siswa yang terindikasi dengan 

naiknya prestasi belajarnya. Uji coba produk ini meliputi kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut. 

 

a. Awal persiapan uji coba produk meliputi . 

1) pembicaraan dengan rekan guru bidang studi akuntansi mengenai 

rencana penelitian pengembangan untuk mematangkan rencana.  

2) dialog dengan guru bidang studi mengenai materi dan strategi 

pembelajaran dengan pembelajaran tutorial menggunakan komputer. 

3)  persiapan instrumen untuk pengumpulan data.  

4) persiapan perangkat dan bahan yang diperukan untuk melaksanakan 

pengembangan.     

5) persiapan untuk mendiskusikan hasil observasi guru. 

b. Uji coba produk di kelas. Peneliti mengikuti perkembangan perubahan akibat 

dari implementasi produk hasil pengembangan. Peneliti memantau proses 

sehingga diketahui apakah pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan dan 

hasil pemantauan ini sebagai hasil bahan diskusi dengan guru. 
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c. Pengelolaan dan pengendalian. Mencakup pengorganisasian kegiatan, waktu, 

maupun sarana yang dipergunakan. Pengendalian dilakukan apabila 

diperlukan perubahan yang akan meningkatkan pencapaian hasil.  

d. Modifikasi prosedur dan cara implementasi produk perlu dilakukan apabila 

cara yang dilakukan kurang  menjamin serta lamban dalam menghasilkan 

perubahan.  

 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan uji coba produk dengan cara 

membandingkan prestasi belajar akuntansi kelas eksperimen yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran tutorial komputer dengan kelas 

kontrol yang menggunakan belajar konvensional.  Adapun gambar desainnya 

dapat diilustasikan sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.4 Desain Ujicoba O1 prestasi belajar kelas eksperimen dan O2 Prestasi  

belajar kelas kontrol. 

 

 

Berdasarkan gambar tersebut dapat diberikan penjelasan, bahwa uji coba 

dilakukan dengan membandingkan hasil postest  O1 dan O2. O1 adalah  nilai 

postest kelas yang dibelajarkan dengan pembelajaran tutorial menggunakan 

komputer, sedangkan O2 adalah nilai postest kelas yang dibelajarkan dengan 

pembelajaran konvensional. Efektivitas pembelajaran tutorial menggunakan 

komputer baru diukur dengan cara membandingkan antara nilai O1 dan O2. Bila 

nilai O1 lebih besar daripada nilai O2, dan secara statistik terdapat perbedaan 

O1 O2 
 

X 



80 

maka penggunaan pembelajaran tutorial menggunakan komputer  sebagai 

pembelajaran tersebut dapat dikatakan efektif. 

 

3.3.6   Uji Coba Utama 

 

Langkah selanjutnya setelah dilakukan revisi produk utama terhadap uji coba ahli, 

produk utama diuji cobakan kembali. Pada tahap uji coba utama dilakukan kelas 

uji eksperimen untuk mengetahui perbedaan rerata prestasi belajar akuntansi siswa  

Siswa yang pembelajarannya menggunakan produk akhir berupa tutorial 

mennggunakan komputer pelajaran akuntansi. Perbedaan rerata prestasi belajar 

akuntansi diketahui dari pencapaian nilai akuntansi siswa-siswi pada saat pretest, 

untuk mengtahui bahwa kemampuan awal kelas yang dijadikan subyek penelitian 

relatif sama. Kemudian setelah dilakukan pembelajaran, dilakukan postest. Hasil 

postest kelas eksperimen dengan kelas kontrol dibandingkan untuk mengetahui 

efektifitas toturial menggunakan komputer akuntansi. Dari keduanya juga 

diperoleh Gain Score atau peningkatan prestasi belajar. 

 

3.4  Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian pengembangan ini adalah siswa-siswi kelas XII  MAN 

2 Metro yang terdiri dari 4 kelas paralel. Teknik sampling yang digunakan adalah 

Cluster Purposive Sampling. Teknik ini dipilih dengan pertimbangan cukup sulit 

dan berat untuk mendaftar  semua anggota  populasi  Sugiyono,  (2010: 280). 

Teknik Cluster Purposive Sampling ini dapat dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut.  

1) Mendata himpunan kelas XII  yang ada di MAN 2 Metro. Setiap tahun  MAN 

2 Metro menerima 4 kelas.  
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2) Setelah populasi dikelompokkan kedalam beberapa himpunan menurut kelas 

paralelnya maka peneliti secara purposive (bertujuan) memilih kelas yang 

menjadi sampel penelitiannya. Pada langkah kedua ini pemilihan kelas harus 

dipertimbangkan dimana kelas tersebut mempunyai prestasi belajar yang 

relatif sama.  

3) Menentukan sampel individu. Pada langkah ketiga ini dilakukan untuk 

memenuhi langkah pengujian.  

 reviu perorangan,  

 reviu kelompok kecil, dan  

 uji coba lapang.  

Jumlah sampel pada reviu perorangan dapat berjumlah 2-3 orang, reviu kelompok 

kecil dapat dilakukan pada 8-12 orang terdiri dari siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Jumlah sampel pada uji coba lapang 

disesuaikan dengan langkah-langkah pengembangan Borg and Gall. Pada tahap 

ini, kelas yang dijadikan sampel adalah 4 kelas dari 9 populasi. Pengambilan 

sampel dengan komposisi berkemampuan tinggi, sedang dan rendah dilakukan 

untuk memenuhi obyektifitas hasil reviu. 

 

3.5  Persyaratan Instrumen Penelitian 

 

Untuk mendapatkan informasi yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, 

perlu dilakukan pengujian persyaratan instrumen penelitian sebagai berikut. 

 

3.5.1 Validitas Instrumen 
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Suatu alat ukur yang dinyatakan valid dinyatakan valid jika alat ukur tersebut 

mampu mengukur apa yang harus diukur. Tingkat validitas item soal pilihan 

jamak diukur dengan perangkat lunak (software) sistem evaluasi “Simpel PAS” 

karya Muhammad Chotib, alumni Magister Teknologi Pendidikan Universitas 

Lampung.  Software ini telah dibeli hak pakainya dan dipergunakan MAN 2 

Metro sejak tahun pelajaran 2010/2011. 

 

3.5.2 Realibilitas Instrumen 

 

Uji realibilitas diperlukan untuk menunjukkan berapa jauh suatu pengukuran 

dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran 

kembali terhadap obyek yang sama. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan software Simpel PAS. 

 

3.5.3 Tingkat Kesukaran 

 

Tingkat kesukaran soal diperlukan untuk mengetahui kategorisasi soal apakah 

masuk dalam kategori mudah, sedang atau sukar. Pengujian tingkat kesukaran 

soal ini menggunakan software Simpel PAS. 

 

3.5.4 Daya Beda Soal 

 

Daya beda soal diperlukan untuk mengetahui kemampuan soal untuk 

membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah. Pengujian daya beda soal dalam penelitian ini 

menggunakan software Simpel PAS.  
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3.6  Teknik Analisis Data 

 

Tehnik analis data dilakukan dengan menggunakan uji coba test untuk 

mendapatkan nilai prestasi belajar peserta didik. Nilai prestasi  prestasi belajar 

peserta didik. Nilai prestasi belajar diambil dari kelas eksperimen yang 

menggunakan pembelajaran tutorial menggunakan komputer pada mata pelajaran 

akuntansi dan kelas kontrol yang mengunakan pembelajaran konvensional yang 

tersedia disekolah. Untuk membuktikan efektifitas pembelajaran tutorial 

menggunakan komputer dalam pembelajaran, maka dianalisis uji beda antara 

prestasi belajar eksperimen dengan prestasi belajar kontrol. Hal ini untuk 

membuktikan signifikansi perbedaan prestasi kelas eksperimen yang 

menggunakan pembelajaran tutorial menggunakan komputer dan kelas control 

yang menggunakan pembelajaran konvensional. Uji statistic yang digunakan 

untuk membandingkan kelompok eksperimen dan dan kelompok kontrol akan 

digunakan uji t-test sampel (related). Dengan rumus. 

t = 
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Dimana : 

X1 : Rata-rata sampel 1 (sistem kerja lama) 

X2 : Rata-rata sampel 2 (sistem kerja baru) 

S1 : Simpangan baku sampel 1 (sistem kerja lama) 

S2 : Simpangan baku sampel 2 (sistem kerja baru) 

S1
2
 : Varians sampel 1 

S2
2
 : Varians sampel 2 

r : korelasi antara data dua kelompok 
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dalam penelitian ini dirumuskan  sebagai berikut. 

 

Ho: Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar kelas eksperimen dengan kelas    

kontrol 

Ha : Terdapat perbedaan prestasi belajar kelas eksperimen dengan kelas kontrol 

 

Untuk dapat menggunakan rumus tersebut, memerlukan persyaratan yaitu data 

harus berdistribusi normal dan varian kedua kelompok sampel yang 

diperbandingkan adalah homogen. Setelah itu, maka perlu dicari terlebih dahulu 

korelasi nilai efektivitas pembelajaran tutorial menggunakan komputer  dengan 

konvensional, rata-rata, simpangan baku dan varians. Perhitungan bisa 

menggunakan software tertentu, misalnya SPSS  19 ataupun program pengolah 

angka Microsoft Excel sehingga dapat ditemukan data-data yang digunakan untuk 

menghitung uji-t test. 

 

Kegiatan penelitian dengharus dipenuhi memerlukan beberapa syarat yang untuk 

menguji efektifitas produk adalah dengan melihat ketuntasan klasikal. Ketuntasan 

klasikal adalah persentase jumlah peserta didik dalam satu kelas yang prestasi 

belajarnya ≥ KKM, dalam penelitian ini, KKM mata pelajaran akuntansi  kelas 

XII (dua belas) semester 1 (satu) 77 untuk KKM jurnal khusus 70. Ketuntasan 

klasikal dalam penelitian dan pengembangan ini berpijak pada pendapat yang 

dikemukakan oleh Djamarah dan Zain (1995: 128), bahwa apabila bahan pelajaran 

yang diajarkan kurang dari 65% dikuasai oleh peserta didik, maka persentase 

keberhasilan peserta didik pada mata pelajaran tersebut tergolong rendah. Dengan 

demikian, ketuntasan klasikal dalam penelitian dan pengembangan ini ditetapkan 

65% tiap kelas.Apabila ketuntasan klasikal ≥ 65% maka sumber belajarnya dalam 
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kategori efektif. Sedangkan apabila ketuntasan klasikal < 65% maka sumber 

belajarnya dalam kategori tidak efektif. 

 

3.7 Data Penelitian 

 

Data yang dikumpulkan relevan dan instrument atau alat pengumpulan data 

sebagai berikut. 

a) Penelitian pendahuluan instrument berupa observasi, wawancara dan angket 

penelitian disini berupa pendapat, prilaku, perbuatan, pengetahuan, persepsi, 

penilaian dan sikap peserta didik 

b) Pada tahap pengembangan data berupa pendapat atau pernyataan peserta didik 

dan guru yang terkait produk pembelajaran 

c) Tahap pengujian pendahuluan tentang ini dan muatan materi pembelajaran 

tutorial berupa pendapat atau tanggapan dari hasil peserta didik, ahli materi 

pembelajaran, ahli desain pembelajaran dan guru. Pada tahap ini data 

dihimpun dijadikan acuan untuk merevisi produk pembelajaran tutorial. 

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

uji coba produk operasional dilakukan dengan instrument yaitu subyek 

menberikan penilaian terhadap produk dengan mengisi daftar pertanyaan atau 

daftar penilaian. 

 

3.8 Tehnik Pengumpulan Data 

 

Dalam tahap pengumpulan data, penulis membutuhkan alat bantu dalam bentuk 

instrument pengembangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan metode 

sebagai berikut. 
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1. Panduan Observasi. 

Observasi dilaksanakan dalam penelitian bertujuan untuk mengamati aktivitas 

siswa dan guru dalam proses pembelajaran tutorial menggunakan komputer . 

Perubahan tingkah laku siswa dan guru dalam proses pembelajaran Tutorial 

menggunakan menggunakan Komputer  ini. Cara ini dilakukan untuk 

mendapatkan data tentang praktek pelaksanaan pembelajaran tutorial 

menggunakan komputer pada mata pelajaran akuntansi  yang dilakukan oleh 

guru. Data yang diperoleh adalah berupa: (a) data tentang aktivitas guru dalam 

pembelajaran, (b) data aktivitas siswa dalam pembelajaran. Data melalui 

observasi akan digunakan sebagai data pendukung untuk mengetahui 

efektivitas pembelajaran tutorial menggunakan komputer pelajaran akuntansi  

yang dikembangkan. 

2. Angket 

Penentuan instrumen angket (questioner) digunakan untuk menjawab tentang 

kemenarikan pembelajaran tutorial menggunakan komputer , hubungan 

interaksi guru dengan peserta didik, interaksi siswa dengan siswa, siswa 

dengan pembelajaran tutorial menggunakan komputer, dan interaksi siswa dan 

guru dalam menggunakan pembelajran tutorial menggunakan komputer. 

Angket digunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian in, cara ini 

dilakukan untuk mengetahui tanggapan responden tentang pembelajaran 

tutorial menggunakan komputer  dengan menggunakan beberapa pertanyaan. 

3. Panduan wawancara. 

Dalam proses wawancara peneliti akan menemukan permasalah yang harus 

diteliti serta mendapatkan informasi mendalam dengan mengadakan 
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wawancara secara langsung kepada responden. Data ini juga diperoleh setelah 

pelaksanaan ujicoba produk model pembelajaran yang dikembangkan.Dalam 

wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Hasil 

wawancara ini merupakan data primer dalam penelitian. Disamping itu juga 

dilakukan wawancara dengan siswa pengguna pembelajaran tutorial 

menggunakan komputer yang dikembangkan ini untuk mendapatkan data 

pendukung demi memperkuat hasil penelitian. 

 

Berdasarkan proses tahap pengumpulan data  diatas dapat dilakukan seperti 

gambar berikut. 

 

 

 

Gambar 3.3  Trianggulasi metode tahap pengumpulan data bermacam kegiatan  

                     dari sumber yang sama 

 

Sumber 
data 
sama 

Observasi 

Wawancara Angket 
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4. Test Kompetensi 

Test kompetensi dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran 

menggunakan komputer pelajaran akuntansi, baik pada kelas eksperimen 

maupun pada kelas control, tes kompetensi bertujuan untuk mengetahui 

dan melihat ada tidaknya pengaruh dari penggunaan pembelajaran belajar 

yang baru. 

     5.   Dokumentasi 

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh data-data mengenai hal-hal atau berupa variable yang berisi 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, natulen dan legenda Arikunto. (2006 

231) dokumen digunakan untuk memperoleh data siswa dan gambaran 

umum tentang MAN 2 Metro pada mata pelajaran akuntansi 2013/2014. 

     6.   Instrumen Penelitian 

 Instrument penelitian digunakan sesuai dengan tahapan yang dilakukan 

dalam penelian sebagai berikut. 

a) Pada saat penelitian pendahuluan instrument utama sebagai berikut. 

 Pedoman observasi 

 Pedoman wawancara 

 Lembar catatan peserta dan tanggapan dari peserta siswa dan guru 

pelaksana 

 Angket pendapat guru dan peserta didik tentang pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan pembelajaran tutorial menggunalan 

komputer 
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b) Pada tahap pengembangan yang dipakai addalah sebagai berikut 

 Angket untuk ahli materi pembelajaran 

 Angket untuk ahli desain pembelajaran 

 Angket uji perorangan 

 Angket uni kelompok kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


