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III.   METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitiaan research and development atau lebih 

dikenal dengan penelitian pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk  tertentu, 

dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010: 407).  

 

Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan 

model teoritik. 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 

dimana untuk mencapai tujuan tersebut harus melalui langkah-langkah tertentu 

yang harus dikuti untuk menghasilkan produk tertentu. 

 

Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, menunjukkan langkah-

langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Penelitian pengembangan 

yang akan dilakukan adalah pembuatan media pembelajaran berupa video yang 

bermuatan nilai ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan. Materi yang 

diangkat dalam video adalah wujud zat padat, cair dan gas. 
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B. Prosedur Pengembangan 

Borg dan Gall dalam Giyono (2010) menyatakan bahwa prosedur penelitian 

pengembangan pada dasarnya terdiri dari dua tujuan utama, yaitu  

mengembangkan produk, dan menguji keefektifan produk dalam mencapai tujuan. 

Tujuan pertama disebut sebagai fungsi pengembangan sedangkan tujuan kedua 

disebut sebagai validasi. Dengan demikian konsep penelitian pengembangan lebih 

tepat diartikan sebagai upaya pengembangan yang sekaligus disertai dengan 

upaya validasinya. 

 

Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Research and Development (R & D). Langkah-langkah penggunaan metode ini 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

1. Potensi dan Masalah 

Sebagai seorang guru yang profesional, memanfaatkan media pembelajaran 

dengan video dalam kegiatan pembelajaran di kelas merupakan suatu hal yang 

sebaiknya dilakukan yang diharapkan dapat memecahkan masalah belajar siswa. 

Dengan video, siswa akan lebih tertarik untuk belajar, baik secara mandiri 
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Gambar 3.1 langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development (R &D) 
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maupun berkelompok. Guru juga akan memiliki pilihan untuk melakukan 

pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan di SMPN 1 Trimurjo, 

pembelajaran di kelas belum pernah menggunakan fasilitas pendidikan yang ada 

sebagai media pembelajaran. Padahal di SMPN 1 Trimurjo mempunyai LCD yang 

masih berfungsi dengan baik dan guru juga sebagian sudah memiliki laptop. 

Fasilitas yang belum dimanfaatkan secara maksimal ini disebabkan oleh beberapa 

hal, diantaranya; keterbatasan kemampuan guru untuk mengkomunikasikan materi 

dalam bentuk visual, audio-visual, video dan lainnya. Penerapan pembelajaran 

dengan media yang bermuatan nilai ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan 

juga belum ada.  

 

Maka, perlu dilakukan pengembangan media pembelajaran yang berjudul 

“Pengembangan Media Video Pembelajaran Sains Bermuatan Nilai Ketuhanan 

dan Kecintaan Terhadap Lingkungan”. 

 

2. Pengumpulan Data 

Setelah dilakukan identifikasi masalah, selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai 

informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu 

yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini diperlukan 

metode penelitian tertentu. Metode apa yang akan digunakan untuk penelitian 

bergantung pada permasalahan dan ketelitian tujuan yang ingin dicapai. 

 

3. Desain Produk 

Produk yang akan dihasilkan dalam pengembangan media pembelajaran sains 

bermuatan nilai ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan ini adalah video 



 

 

34 

pembelajaran. Software yang digunakan oleh peneliti untuk mendesain produk ini 

yaitu Corel Studio Pro. Materi pokok yang akan dimunculkan dalam produk 

adalah wujud zat padat, cair dan gas.  

 

4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk secara rasional akan efektif atau tidak. Dikatakan secara rasional karena 

validasi di sini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum 

fakta lapangan. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan 

beberapa pakar tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru 

yang dirancang tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, 

sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Tenaga ahli 

tersebut dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan penelitian.  

 

5. Revisi Desain 

Setelah desain produk divalidasi oleh pakar dan para ahli, maka akan dapat 

diketahui kelemahan dan kekurangannya. Setelah diketahui kelemahan dan 

kekurangan maka peneliti akan memperbaiki desain produk tersebut. 

 

6. Uji Coba Produk 

Setelah desain produk dibuat, produk tidak dapat diuji coba langsung, tetapi harus 

dibuat prototipenya dan selanjutnya prototipe inilah yang diuji coba. Dalam 

bidang pendidikan, desain produk seperti media pembelajaran dapat langsung 

diuji coba, setelah divalidasi dan direvisi. Uji coba tahap awal dilakukan dengan 

simulasi pengembangan media yang diterapkan di tingkat SMP. Setelah 

disimulasikan maka dapat diuji cobakan pada kelompok yang terbatas. Pengujian 
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ini dilakukan untuk mendapatkan informasi apakah media yang dikembangkan 

lebih efektif dan efisien serta tingkat keberhasilan tujuan pembelajaran yang 

dicapai lebih besar.  

 

7. Revisi Produk I 

Pengujian efektivitas media pembelajaran yang dikembangkan pada sampel yang 

terbatas tersebut menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran tersebut ternyata 

yang lebih efektif dari sebelumnya.  

 

8. Uji Coba Pemakaian 

Jika setelah pengujian terhadap produk berhasil, maka selanjutnya produk yang 

berupa media pembelajaran sains bermuatan nilai ketuhanan dan kecintaan 

terhadap lingkungan tersebut diterapkan dalam lingkup lembaga pendidikan yang 

luas. Dalam operasinya, perangkat pembelajaran tersebut tetap harus dinilai 

kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut. 

 

9. Revisi Produk II 

Revisi produk ini dilakukan apabila dalam pemakaian dalam lembaga pendidikan 

yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan. Dalam uji pemakaian 

sebaiknya pengembang akan selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk yang 

berupa media pembelajaran sains bermuatan nilai ketuhanan dan kecintaan 

terhadap lingkungan.  

 

10. Produksi Masal 

Bila produk yang berupa media pembelajaran sains bermuatan nilai ketuhanan dan 

kecintaan terhadap lingkungan tersebut telah dinyatakan efektif dalam beberapa 
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kali pengujian, maka produk tersebut dapat diterapkan pada setiap lembaga 

pendidikan. 

 

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 atau uji materi dan desain. Setiap 

penguji dipilih berdasarkan keahlian yang dimiliki sesuai dengan maksud dari 

validasi yang dilakukan. Validasi ini menggunakan angket, dimana ahli materi 

dan 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 Uji Coba 

Dalam pengembangan media pembelajaran ini, peneliti menggunakan 2 tahapan 

uji coba, yaitu: 

a) Uji Satu Lawan Satu 

Pada uji ini dipilih dua siswa atau lebih yang dapat mewakili populasi target 

dari media yang dibuat.  Menyajikan media tersebut kepada mereka secara 

individual. Kalau media itu didesain untuk belajar mandiri, biarkan siswa 

mempelajarinya. Kedua orang siswa yang telah dipilih tersebut, hendaknya 

satu orang dari populasi target. Setelah didapatkan hasil pada uji satu lawan 

satu dan revisi (jika diperlukan), selanjutnya dilakukan uji lapangan.  
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b) Uji Lapangan 

Evaluasi lapangan ini akan dikenakan kepada sebuah kelas yang terdiri 15 

siswa dengan berbagai karakteristik (tingkat kepandaian, latar belakang, jenis 

kelamin, kemajuan belajar dan sebagainya). Prosedur pelaksanaannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Menjelaskan bahwa media ini berada pada tahap uji coba dan 

memerlukan umpan balik untuk menyempurnakannya. 

b. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 

yang dikembangkan. Isi pembelajaran yang disampaikan minimal tujuan 

pembelajaran yang ada pada media yang dikembangkan.  

c. Memberikan penugasan di rumah untuk mempelajari media pembelajaran 

yang dikembangkan di akhir pembelajaran. 

d. Memberikan tes untuk mengetahui tingkat tujuan yang dapat tercapai. 

e. Membagikan kuesioner dan meminta siswa mengisinya. Kuesioner yang 

dibagikan yaitu untuk mengetahui tingkat kemudahan, kemenarikan, 

kemanfaatan dan efektivitas media sebagai sumber belajar. 

f. Menganalisis hasil uji lapangan untuk melihat kekurangan dan kelebihan 

media pembelajaran yang digunakan. 

Data dari hasil uji coba ini akan dijadikan sebagai dasar dalam merevisi 

produk, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar layak untuk digunakan 

dalam pembelajaran. 

 

3. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba terdiri atas ahli materi, ahli desain, dan siswa-siswa kelas VII 

di SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Dalam menentukan para ahli tersebut 
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akan didasarkan pada kemampuan mereka dalam aspek yang akan dinilai 

pada pengujian. Sedangkan siswa-siswi tersebut dipilih karena belum 

mendapatkan materi wujud zat padat, cair dan gas, sehingga efektivitas media 

pembelajaran akan didapatkan setelah digunakan dalam pembelajaran 

terhadap siswa-siswi tersebut dengan membandingkan hasil belajar mereka 

terhadap nilai KKM wujud zat padat, cair dan gas. 

 

4. Jenis Data 

Data yang dihasilkan dari validasi dan uji coba berupa penilaian terhadap 

produk yang diujicobakan yang terhimpun melalui instrumen evaluasi 

program media pembelajaran. Ada 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 

data nilai rata-rata kelas setiap uji blok, ketersediaan sumber, media, dan 

fasilitas pembelajaran serta laboratorium fisika. Instrumen angket uji ahli 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang kelayakan produk berdasarkan 

kesesuaian desain dan isi materi alat-alat optik pada produk yang telah 
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dikembangkan; instrumen angket respon pengguna digunakan untuk 

mengumpulkan data tingkat kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan; dan 

data hasil tes digumakan 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 digunakan untuk menentukan 

spesifikasi produk yang mungkin dikembangkan. 

 

Data kesesuaian desain dan materi pembelajaran pada produk diperoleh dari 

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

tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan produk yang 

dihasilkan untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Data kemenarikan, 

kemudahan penggunaan dan kemanfaatan produk diperoleh melalui evaluasi 

lapangan kepada pengguna secara langsung. Sedangkan data hasil belajar 

yang diperoleh melalui tes setelah penggunaan produk digunakan untuk 

menentukan tingkat efektivitas produk sebagai media pembelajaran.  

 

Analisis data berdasarkan instrumen uji ahli dan lapangan dilakukan untuk 

menilai sesuai atau tidaknya produk yang dihasilkan sebagai sumber belajar 

dan media pembelajaran. Analisis data berdasarkan instrumen uji satu lawan 

satu  dilakukan untuk mengetahui respon dari siswa terhadap media yang 

sudah dibuat.  
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Data kemudahan, kemenarikan, kemanfaatan, dan efektivitas media sebagai 

sumber belajar diperoleh dari 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 

 

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 

subyek sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan penilaian untuk 

menentukan kualitas dan tingkat kemanfaatan produk yang dihasilkan 

berdasarkan pendapat pengguna. Pengkonversian skor menjadi pernyataan 

penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.2. 
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Tabel. 3.2  Konversi skor penilaian menjadi pernyataan nilai kualitas 

Skor 

Penilaian 

Rerata 

Skor 

Klasifikasi  

Kemenarikan Kemudahan Kemanfaatan 

4 3,26 - 4,00 
Sangat 

Menarik 
Sangat Mudah 

Sangat 

Bermanfaat 

3 2,51 - 3,25 Menarik Menarik Bermanfaat 

2 1,76 - 2,50 
Kurang 

Menarik 
Kurang Mudah 

Kurang 

Bermanfaat 

1 1,01 - 1,75  Tidak Menarik Tidak Mudah 
Tidak 

Bermanfaat 

 

Sedangkan untuk data hasil tes, digunakan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) mata pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) di sekolah sebagai 

pembanding. Apabila 75% nilai siswa yang diberlakukan uji coba telah 

mencapai  KKM, dapat disimpulkan produk pengembangan layak dan efektif 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

 


