
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini termasuk jenis research and development (R&D) atau lebih dikenal 

dengan penelitian pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan 

menguji keefektifan produk tersebut. Dalam penelitian pengembangan ini 

digunakan model prosedural, karena dianggap cocok dengan tujuan 

pengembangan yang ingin dicapai yaitu untuk menghasilkan suatu produk dan 

menguji kelayakan produk yang dihasilkan. 

 

Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, menunjukkan langkah-

langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Penelitian pengembangan 

yang dilakukan adalah pembuatan multimedia pembelajaran berupa video yang 

bermuatan nilai ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan. Materi yang 

diangkat dalam video adalah perubahan fisika, perubahan kimia, pencemaran, dan 

pemanasan global yang dirangkum ke dalam tema “Perubahan di Sekitar Kita”. 

 

Model research and development menurut Sugiyono (2013: 409) memiliki 

prosedur yaitu: (1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; 

(4) validasi desain; (5) revisi desain; (6) ujicoba produk; (7) revisi produk; (8)  
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ujicoba pemakaian; (9) revisi produk; dan (10) produksi massal.  

 

B. Prosedur Pengembangan 

 

Penelitian pengembangan ini menggunakan metode penelitian yang diadaptasi 

dari prosedur pengembangan multimedia pembelajaran menurut Sadiman, dalam 

Asyhar (2011: 94-100). Perancangan multimedia pemebelajaran ini meliputi: (1) 

menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa; (2) merumuskan tujuan 

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

evaluasi; (5) menulis naskah multimedia; (6) produk awal; (7) validasi ahli; (8) 

ujicoba lapangan; (9) produk akhir. 

 

Secara umum, prosedur pengembangan multimedia pembelajaran dapat dilihat 

pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Prosedur pengembangan multimedia pembelajaran menurut Asyhar 

(2011: 95) 
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1. Analisis kebutuhan dan karakteristik siswa  

Hal inilah yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan multimedia 

pembelajaran yang dibuat. Analisis  kebutuhan dilakukan untuk 

mengumpulkan informasi tentang apa yang dibutuhkan siswa dan guru pada 

khususnya, dan sekolah pada umumnya. Ketersediaan sumber dan multimedia 

pembelajaran yang diobservasi meliputi ketersediaan buku IPA yang 

bermuatan nilai ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan di perpustakaan 

dan buku penunjang lain, penggunaan LKS berbasis karakter nilai ketuhanan 

dan kecintaan terhadap lingkungan, serta ketersediaan proyektor dan alat 

pendukung lainnya. 

 

2. Merumuskan tujuan pembelajaran 

Setelah teridentifikasi bahwa video pembelajaran bermuatan nilai ketuhanan 

dan kecintaan terhadap lingkungan dibutuhkan, maka langkah selanjutnya 

merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan didasarkan pada 

kompetensi akhir yang ingin dicapai dari suatu proses pembelajaran. Tujuan 

ini menjadi dasar dalam pembuatan multimedia pembelajaran dan 

menggambarkan dengan jelas apa yang harus dicapai, apa yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, materi apa yang harus disiapkan, 

dan bagaimana merealisasikannya. 

 

3. Merumuskan butir-butir materi 

Perumusan butir materi didasarkan pada rumusan tujuan. Perumusan butir-

butir materi diperoleh berdasarkan materi pokok yang menjadi dasar materi 

perubahan fisika, perubahan kimia, pencemaran, dan pemanasan global. Butir-
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butir materi yang harus dikuasai siswa, yaitu mampu menunjukan karakter 

nilai ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan dalam perubahan fisika, 

perubahan kimia, pencemaran, dan pemanasan global. 

 

4. Menyusun instrumen evaluasi 

Instrumen ini dimaksudkan untuk mengukur pencapaian pembelajaran, apakah 

tujuan sudah tercapai atau tidak. Untuk itu, diperlukan alat ukur proses dan 

hasil belajar berupa tes, penugasan, daftar cek perilaku dan lain-lain.  

 

5. Menyusun naskah/draft multimedia 

Naskah/draft digunakan sebagai pedoman, sehingga tujuan pembelajaran dan 

materi ajar dapat dituangkan dalam sebuah video pembelajaran yang 

bermuatan nilai ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan. Dalam 

penelitian ini, naskah yang digunakan tergolong naskah multimedia audio-

visual, yang di dalamnya berisi pedoman tertulis yang berisi informasi dalam 

bentuk visual, grafis dan audio yang dijadikan acuan dalam pembuatan 

multimedia. 

 

6. Produk awal 

Perwujudan dari pengembangan ini adalah produk awal berupa video 

pembelajaran “Perubahan di Sekitar Kita” yang mencakup materi perubahan 

fisika, perubahan kimia, pencemaran, dan pemanasan global yang bermuatan 

nilai ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan. 

 

7. Melakukan validasi ahli 

Validasi ahli dilakukan sebelum melakukan uji coba lapangan yang dilakukan  
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ahli multimedia pembelajaran dan ahli desain. Validasi ini terdiri dari validasi 

mengenai kesesuaian materi dan desain dengan spesifikasi yang direncanakan 

dan evaluasi dalam perencanaan pembelajaran.  

 

8. Melakukan uji coba/tes dan revisi 

Video pembelajaran yang telah dibuat diuji cobakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Uji coba ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian multimedia 

dalam pembelajaran. Uji coba ini dilakukan sebanyak dua kali, yaitu uji coba 

satu lawan satu dan uji coba kelompok kecil. Pada uji coba satu lawan satu 

dilakukan kepada tiga orang siswa pada kelas subjek penelitian untuk 

mengetahui kekurangan dari alat percobaan yang dikembangkan dan 

selanjutnya dilakukan perbaikan. Setelah itu, selanjutnya dilakukan uji 

lapangan di sebuah kelas untuk mengetahui kualitas produk yang 

dikembangkan. 

 

9. Produk akhir 

Hasil dari uji coba ini dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan video 

pembelajaran yang telah dibuat, sehingga dapat menghasilkan produk akhir 

yang siap digunakan di sekolah. 

 

C. Validasi dan Uji Coba Produk 

 

1. Validasi produk 

Validasi ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. 

Validasi produk dibagi menjadi dua aspek, yaitu validasi materi dan 

validasi desain. Setiap penguji dipilih berdasarkan keahlian yang dimiliki 
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sesuai dengan tujuan dari validasi yang dilakukan. Validasi ini 

menggunakan angket, dimana ahli materi dan ahli desain memilih pilihan 

jawaban yang tersedia sesuai dengan pertanyaan yang telah disediakan. 

Dalam proses validasi juga dilakukan konsultasi dan meminta penilaian 

kepada para ahli tersebut. 

 

2. Desain ujicoba 

Dalam pengembangan multimedia pembelajaran ini, peneliti 

menggunakan 2 tahapan uji coba, yaitu: 

a. Uji satu lawan satu 

Pada uji ini, dipilih tiga siswa yang dapat mewakili populasi target dari 

multimedia yang dibuat. Uji satu lawan satu dilakukan dengan cara 

menyajikan multimedia tersebut kepada mereka secara individual. 

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

diperlukan), selanjutnya dilakukan uji lapangan.  

 

b. Uji lapangan 

Uji lapangan dilakukan terhadap sebuah kelas yang terdiri 20 siswa 

dengan berbagai karakteristik (tingkat kepandaian, latar belakang, jenis 

kelamin, kemajuan belajar dan sebagainya). Prosedur pelaksanaannya 

adalah sebagai berikut: 

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

memerlukan umpan balik untuk menyempurnakannya. 

2) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan multimedia 

pembelajaran yang dikembangkan. Isi pembelajaran yang 
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disampaikan minimal tujuan pembelajaran yang ada pada 

multimedia yang dikembangkan.  

3) Memberikan penugasan di rumah untuk mempelajari multimedia 

pembelajaran yang dikembangkan di akhir pembelajaran. 

4) Memberikan tes untuk mengetahui tingkat tujuan yang dapat 

tercapai. 

5) Membagikan kuesioner dan meminta siswa mengisinya. Kuesioner 

yang dibagikan yaitu untuk mengetahui tingkat kemudahan, 

kemenarikan, kemanfaatan, dan efektivitas multimedia sebagai 

sumber belajar. 

6) Menganalisis hasil uji lapangan untuk melihat kekurangan dan 

kelebihan multimedia pembelajaran yang digunakan. 

 

Data dari hasil uji coba ini dijadikan sebagai dasar dalam merevisi produk, 

sehingga produk yang dihasilkan benar-benar layak untuk digunakan 

dalam pembelajaran. 

 

3. Subjek ujicoba 

Subjek uji coba terdiri dari tim ahli dan siswa kelas VII1 SMP Global 

Madani. Tim ahli teridi atas ahli materi, yaitu dosen Pendidikan Fisika 

FKIP Unila; dan ahli desain, yaitu dosen Pendidikan Fisika FKIP Unila. 

Penentuan para ahli didasarkan pada kemampuan mereka dalam aspek 

yang dinilai pada pengujian. Sedangkan siswa kelas VII1 SMP Global 

Madani dipilih karena belum mendapatkan materi perubahan fisika, 

perubahan kimia, pencemaran, maupun pemanasan global. Efektivitas 
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multimedia pembelajaran didapatkan dengan membandingkan hasil pre-

test dan hasil post-test dari masing-masing siswa. Selain itu, efektivitas 

juga diukur dengan membandingkan hasil belajar (post-test) mereka 

terhadap nilai kriteria kelulusan minial (KKM) yang diterapkan tempat uji 

coba pada materi perubahan fisika, perubahan kimia, pencemaran, dan 

pemanasan global. 

 

4. Jenis data 

Di dalam penelitian ini, didapatkan dua jenis data, yaitu data kualitatif dan 

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

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

diperoleh juga dari angket uji satu lawan satu. Sedangkan data yang 

bersifat kuantitatif yang berupa penilaian, diperoleh dari hasil uji coba 

produk pada saat kegiatan uji lapangan. 

 

5. Teknik pengumpulan data 

Data  dalam penelitian pengembangan ini diperoleh melalui observasi, 

wawancara, serta menggunakan instrumen angket dan tes. Observasi, 

angket dan wawancara digunakan untuk menganalisis kebutuhan dengan 

mengetahui sarana prasarana sekolah, ketersediaan sumber, media, dan 

fasilitas pembelajaran serta laboratorium IPA. 

 

Instrumen angket uji ahli digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

kelayakan produk berdasarkan kesesuaian desain dan isi materi perubahan 

fisika, perubahan kimia, pencemaran, dan pemanasan global pada produk 

yang telah dikembangkan; instrumen angket respon pengguna digunakan 
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untuk mengumpulkan data tingkat kemenarikan, kemudahan, dan 

kemanfaatan; dan data hasil tes (pre-test dan post-test) digunakan untuk 

mengetahui tingkat keefektifan produk. 

 

6. Teknik analisis data 

Data hasil analisis kebutuhan yang diperoleh dari guru dan siswa 

digunakan untuk menyusun latar belakang dan mengetahui tingkat 

keterbutuhan program pengembangan. Data hasil identifikasi kebutuhan 

ini kemudian dilengkapi dengan data hasil identifikasi sumber daya  yang 

digunakan untuk menentukan spesifikasi produk yang mungkin 

dikembangkan. 

 

Data kesesuaian desain dan materi pembelajaran pada produk diperoleh 

dari ahli materi dan ahli desain. Data kesesuaian tersebut digunakan untuk 

mengetahui tingkat kelayakan produk yang dihasilkan untuk digunakan 

sebagai multimedia pembelajaran. Data kemenarikan, kemudahan 

penggunaan dan kemanfaatan produk diperoleh melalui evaluasi lapangan 

kepada pengguna secara langsung. Sedangkan data hasil belajar (pre-test 

dan post-test) yang diperoleh melalui tes setelah penggunaan produk 

digunakan untuk mengetahui efektivitas produk sebagai multimedia 

pembelajaran.  

 

Analisis data berdasarkan instrumen uji ahli dan lapangan dilakukan untuk 

menilai sesuai atau tidaknya produk yang dihasilkan sebagai sumber 

belajar dan multimedia pembelajaran. Analisis data berdasarkan instrumen 

uji satu lawan satu dilakukan untuk mengetahui respon dari siswa terhadap  
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multimedia yang sudah dibuat. 

 

Data kemudahan, kemenarikan, dan kemanfaatan multimedia sebagai 

sumber belajar diperoleh dengan angket yang diisi langsung oleh siswa 

sebagai pengguna. Angket respon terhadap penggunaan produk memiliki 4 

pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan, misalnya: “sangat menarik”, 

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

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

memiliki skor berbeda yang mengartikan tingkat kesesuaian produk  bagi 

pengguna. Penilaian instrumen total dilakukan dari jumlah skor yang 

diperoleh kemudian dibagi dengan jumlah total skor kemudian hasilnya 

dikalikan dengan banyaknya pilihan jawaban. Skor penilaian dari tiap 

pilihan jawaban ini dapat dilihat dalam Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Skor penilaian terhadap pilihan jawaban 

Pilihan Jawaban Pilihan Jawaban Skor 

Sangat menarik Sangat baik 4 

Menarik Baik 3 

Kurang menarik Kurang baik 2 

Tidak menarik Tidak baik 1 

Sumber: Suyanto dan Sartinem (2009: 327) 

 

Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga skor 

penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus: 

 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
× 4 

 

Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari 

sejumlah subjek sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan 
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kualitatif. Pengkonversian skor menjadi pernyataan penilaian ini dapat 

dilihat dalam Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2  Konversi skor penilaian menjadi pernyataan nilai kualitas 

Skor Penilaian Rerata Skor Klasifikasi 

4 3,26 - 4,00 Sangat baik 

3 2,51 - 3,25 Baik 

2 1,76 - 2,50 Kurang Baik 

1 1,01 - 1,75 Tidak Baik 

Sumber: Suyanto dan Sartinem (2009: 327) 

 

Kefektivitasan produk ditentukan dengan dua cara, yaitu dengan N-Gain 

Analisys dan membandingkan hasil belajar dengan KKM yang ditetapkan 

sekolah. Data hasil belajar ranah kognitif diperoleh dengan melakukan 

pre-test di awal pertemuan dan post-test setelah siswa menggunakan 

multimedia pembelajaran. Soal yang diujikan kepada siswa saat pre-test 

dan post-test adalah sama dengan bentuk pilihan jamak. Setelah 

didapatkan kedua data tersebut maka selanjutnya dilakukan uji N-Gain 

Analisys untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah 

menggunakan multimedia pembelajaran. N-Gain diperoleh dari 

pengurangan skor pre-test dengan post-test dibagi oleh skor maksimum 

dikurang skor pre-test. Secara matematis, dapat dituliskan sebagi berikut. 

𝑔 =
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑆𝑝𝑟𝑒

𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑝𝑟𝑒
 

Keterangan: 

𝑔  : N-Gain 

𝑆𝑝𝑟𝑒  : Skor/Nilai pre-test 

𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡  : Skor/Nilai post-test 

𝑆𝑚𝑎𝑥  : Skor/Nilai maksimal 

 

Kategori:   Tinggi   : 0,7 ≤ N-Gain ≤ 1 
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  Sedang : 0,3 ≤ N-Gain < 0,7 

  Rendah : N-Gain < 0,3 

 

Apabila N-Gain bernilai positif, maka produk pengembangan efektif 

digunakan sebagai multimedia pembelajaran. Setelah dengan N-Gain 

Analisys, kemudian hasil post-test dari masing-masing siswa dibandingkan 

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran ilmu 

pengetahuan alam (IPA) di sekolah tempat uji coba. Apabila 75% nilai 

siswa yang diberlakukan uji coba telah mencapai  KKM, dapat 

disimpulkan produk pengembangan layak dan efektif digunakan sebagai 

multimedia pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


