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III.   METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X3 SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. 

2. Waktu Penelitian   

 

Penelitian ini dilaksanakan di semester ganjil tahun ajaran 2014/2015. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian pengembangan 

pendidikan (research and development). Metode penelitian pengembangan 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010:297). 

Model pengembangan produk yang menjadi pedoman dalam penelitian ini 

diadaptasi dari model pengembangan program media menurut Sadiman 

(2011:97-187) 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan pendidikan, 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan produk tertentu dan 

menguji keefektifan produk tersebut agar dapat bermanfaat bagi masyarakat 

luas. Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengembangan berupa kuis interaktif tipe Multiple Respon untuk melatih 

kemampuan eksplorasi fenomena fisika siswa. 
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Menurut Brogs dan Gall, (2003) bahwa prosedur penelitian pengembangan 

pada dasarnya terdiri dari dua tujuan utama, yaitu: (1) mengembangkan 

produk, dan (2) menguji keefektifan produk dalam mencapai tujuan. Tujuan 

pertama disebut sebagai fungsi pengembangan sedangkan tujuan kedua 

disebut sebagai validasi. Dengan demikian konsep penelitian pengembangan 

merupakan upaya pengembangan produk dan sekaligus disertai dengan upaya 

validasi produk. 

Penelitian ini menggunakan bentuk desain media intruksional pembelajaran 

yang mengacu pada prosedur pengembangan menurut Sadiman, dkk, yang 

memuat langkah-langkah pokok penelitian pengembangan yang bertujuan 

untuk menghasilkan suatu produk. Model pengembangan tersebut meliputi 

delapan prosedur pengembangan produk dan uji produk, yaitu : (1) analisis 

kebutuhan dan karakteristik siswa, (2) merumuskan tujuan pembelajaran, (3) 

merumuskan butir-butir materi, (4) menyusun naskah/draft media, (5) 

menyusun instrumen evaluasi, (6) melakukan validasi ahli, (7) melakukan uji 

coba/tes dan revisi, dan (8) produk akhir.  
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Adapun tahapan-tahapan pokok rancangan penelitian dalam menyusun produk 

kuis interaktif  yang diadaptasi dari Sadiman,dkk dapat dilihat pada gambar 3.1 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Media Pembelajaran 

Menurut Sadiman dengan modifikasi (2011: 99-187) 

C. Prosedur Pengembangan  

1. Analisis Kebutuhan dan Karakteristik Siswa 

Analisis kebutuhan adalah  suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi 

kebutuhan dan menentukan skala prioritas pemecahannya. Dalam program 

pembelajaran, kebutuhan yang dimaksud adalah suatu kondisi kesenjangan 

antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi sebenarnya. Dasar 

pemikirannya adalah sekolah dan guru sudah melakukan berbagai upaya 

maksimal untuk memanfaatkan sumber daya dalam sistem pembelajaran, tetapi 

1. Menganalsis Kebutuhan 

dan Karakteristik Siswa 

2. Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 

3. Perumusan 

Butir Materi 

4. Menuliskan 
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Media/Prototipe 

5.  

5. Penyusunan instrumen 
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7. Uji Coba Lapangan 

8. Produk 
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Revisi 
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masih terdapat keluhan, kekecewaan, atau kekurangan peserta didik yang 

kurang optimal.  

Analisis kebutuhan pada penelitian ini yaitu menganalisis ada tidaknya 

pelaksanaan pembelajaran sains khususnya fisika yang menggunakan kuis 

interaktif  untuk melatih kemampuan eksplorasi fenomena fisika, menganalisis 

pengetahuan guru dan siswa mengenai pembelajaran fisika yang menggunakan 

kuis interaktif, menganalisis ada tidaknya pelaksanaan pembelajaran fisika 

menggunakan media pembelajaran teknologi komunikasi dan informasi 

khususnya Wondershare Quiz Creator, menganalisis bagaimana membuat 

perangkat pembelajaran kuis interaktif tipe Multiple Respon untuk melatih 

kemampuan eksplorasi fenomena fisika. Pengumpulan informasi dan analisis 

tersebut dapat digunakan untuk melatih kemampuan eksplorasi fenomena 

fisika. Analisis kebutuhan ini dilakukan di kelas X3 SMA Al-Kautsar Bandar 

Lampung dengan membagikan angket kebutuhan kepada guru dan siswa. Hasil 

analisis angket dijadikan landasan dalam penyusunan latar belakang. 

2. Merumuskan Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran didasarkan pada kompetensi akhir yang ingin dicapai dari 

suatu proses pembelajaran. Sehingga tujuan ini menjadi dasar dalam 

pembuatan media 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. Tujuan 

pembelajaran yang baik haruslah jelas, bisa diukur, dan operasional. 
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Menurut Carin (1993) tahapan pengamatan ilmiah untuk melatih kemampuan 

Eksplorasi dapat dilihat pada Tabel 3.1. tahapan kemampuan eksplorasi. 

Tabel 3.1. Tahapan Kemampuan Eksplorasi. 

1. Rencana (plan). Membuat rencana untuk penuntun pengamatan 

supaya tidak terlewati  hal-hal yang penting atau 

supaya tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu 

2. Indera (Senses). Mempergunakan semua indera yang tepat kalau perlu 

memakai alat untuk membantu indera dalam 

mengumpulkan informasi yang jelas.   

3. Pertanyaan 

(Question). 

Tetaplah mepunyai rasa ingin tahu selama 

mengamati, waspadalah terhadap perbedaan-

perbedaan dan pertanyakanlah segala sesuatu untuk 

mendapatkan informasi baru dan pengamatan baru 

4. Pengukuran 

(Measurement). 

Buatlah pengukuran-pengukuran variabel yang 

penting untuk melengkapi pengamatan kualitatif 

5. Persamaan dan 

perbedaan 

(Siilarities and 

Differences). 

 Identifikasikanlah persamaan dan perbedaan antara 

obyek pengamatan dengan obyek-obyek lain yang 

dapat dibandingkan 

6. Perubahan 

(Changes). 

Perubahan (Changes). Amati perubahan-perubahan 

alami yang terjadi pada obyek atau sistem yang 

sedang diteliti. Bila perlu buatlah perubahan-

perubahan dan amati perubahan yang terjadi sebagai 

akibat 

7. Komunikasi 

(Communication). 

Laporkan hasil pengamatan anda dengan jelas 

memgunakan uraian, diagram-diagram, gambar-

gambar dan metode-metode lain yang tepat.” 

Tujuan pembelajaran diperoleh melalui analisis Kompetensi Inti, Kompetensi 

Dasar, dan Indikator yang memuat tahapan-tahapan pengamatan ilmiah di atas. 

Perumusan tujuan ini berdasarkan indikator yang sebelumnya telah disesuaikan 

dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Tujuan ini dijadikan acuan 

dalam merumuskan butir materi.  

3. Merumuskan Butir-Butir Materi 

Perumusan butir-butir materi didasarkan pada perumusan tujuan pembelajaran 

yang telah disusun. Hal tersebut merupakan hasil analisis terhadap kompetensi 



35 
 

inti, kompetensi dasar, dan indikator kemudian, dilakukan pemilihan tujuan 

pembelajaran yang dapat dibelajarkan dengan media yang dikembangkan. 

Tujuan pembelajaran yang telah disusun tersebut yang digunakan untuk 

merumuskan butir-butir materi apa saja yang harus dikuasai siswa. Butir-butir 

materi yang dimaksud harus dapat memuat tahapan-tahapan kemampuan 

eksplorasi di atas untuk melatih kemampuan eksplorasi siswa. 

4. Menuliskan Naskah Media/ Prototipe 

Naskah media/ prototipe ini berisi gambaran yang hendak disajikan dalam 

media yang akan dikembangkan. Hal tersebut dijadikan pedoman dalam 

pembuatan media pembelajaran. Naskah yang dikembangkan ini adalah naskah 

program kuis interaktif yang di dalamnya berisi pedoman penggunaan kuis 

interaktif untuk melatih kemampuan eksplorasi siswa.  

Pada penelitian pengembangan media kuis interaktif ini menggunakan jenis 

naskah media berbasis kemampuan eksplorasi yang disajikan dalam 

Storyboard. Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) menentukan kisi-kisi kuis interaktif  

 

      Adapun kisi-kisi kuis interaktif dibuat dengan tahapan di bawah ini yaitu 

 

 menentukan indikator,  

 kemampuan eksplorasi,  

 soal kuis interaktif, 

 kunci jawaban soal kuis interaktif 

 

b) membuat storyboard, pada pembuatan storyboard berpedoman pada kisi-

kisi kuis interaktif dan ditampilkan visualisasi kuis interaktif yang dibuat. 

Sehingga disetiap soalnya memuat tahap perilaku pengamatan untuk melatih 

kemampuan eksplorasi siswa. 



36 
 

5. Menyusun Instrumen Evaluasi 

Instrumen ini dimaksudkan untuk mengukur pencapaian pembelajaran, apakah 

tujuan sudah tercapai atau tidak. Pengukuran pencapaian pembelajaran tercapai 

atau tidak, maka diperlukan alat ukur proses dan hasil belajar berupa tes, 

penugasan, daftar cek perilaku dan lain-lain. Instrumen evaluasi ini 

menggunakan prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran menurut Zainal 

Arifin (2009: 88-110) yaitu 

a. Perencanaan Evaluasi  

 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan adalah  suatu proses yang dilakukan oleh seseorang 

untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan skala prioritas 

pemecahannya. Dalam program pembelajaran, kebutuhan yang dimaksud 

adalah suatu kondisi kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan 

kondisi sebenarnya. Dasar pemikirannya adalah sekolah dan guru sudah 

melakukan berbagai upaya maksimal untuk memanfaatkan sumber daya 

dalam sistem pembelajaran, tetapi masih terdapat keluhan, kekecewaan, atau 

kekurangan peserta didik yang kurang optimal. Analisis kebutuhan ini 

dilakukan menggunakan observasi kuosioner di kelas X3 SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung. 

 Menentukan Tujuan Penilaian  

Tujuan penilaian dirumuskan untuk menentukan arah, ruang lingkup, 

jenis/model, dan karakter alat penilaian. Tujuan penilaian penelitian ini 

digunakan untuk melatih kemampuan eksplorasi pembelajaran fisika. 
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 Mengidentifikasi Kompetensi dan Hasil Belajar 

Kompetensi adalah pengetahuan, tujuan, sikap, dan nilai-nilai yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Peserta didik dianggap 

kompeten apabila memiliki pengetahuan, tujuan, sikap, dan nilai-nilai untuk 

melakukan sesuatu setelah mengikuti proses pembelajaran. Kompetensi yang 

dihasilkan setelah melakukan proses pembelajaran adalah peserta didik dapat 

terlatih kemampuan eksplorasinya yang dianalisis dari hasil belajarnya. 

 Menyusun Kisi-Kisi  

Kisi-kisi adalah format pemetaan soal yang menggambarkan distribusi item 

berdasarkan jenjang kemampuan tertentu. Fungsi kisi-kisi sebagai pedoman 

untuk menulis soal atau merakit soal menjadi perangkat tes. Kisi-kisi 

penelitian ini disusun dalam bentuk kisi-kisi soal dan stroryboard kuis 

interaktif tipe Multiple Respon. 

 Mengembangkan Draf Instrumen 

Draf instrumen penilaian dapat disusun dalam bentuk tes maupun nontes. 

Penelitian ini menggunakan instrumen penilaian tes. Pedoman penulisan soal 

yaitu menjabarkan indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang 

karakteristiknya sesuai dengan pedoman kisi-kisi. Kualitas tes secara 

keseluruhan ditentukan menggunakan kualitas butir soal. 

 Uji Coba dan Analisis Soal  

Uji coba soal ini menggunakan metode Drill atau pelatihan. Metode Drill atau 

pelatihan merupakan pembelajaran yang memberikan latihan-latihan soal 

yang bertujuan untuk menguji performance dan kemampuan siswa melalui 
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hasil belajar dalam penyelesaian soal-soal latihan, sehingga siswa memiliki 

keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajarinya. 

b. Pelaksanaan Evaluasi 

Pelaksanaan evaluasi merupakan cara yang digunakan untuk melaksanakan 

suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi 

penelitian ini menggunakan evaluasi bentuk tes. Tes diwujudkan dalam bentuk 

soal postest. Metode Drill atau pelatihan merupakan pembelajaran yang 

memberikan latihan-latihan soal yang bertujuan untuk menguji performance 

dan kemampuan siswa melalui hasil belajar dalam penyelesaian soal-soal 

latihan, sehingga siswa memiliki keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang 

dipelajarinya. 

c. Pengolahan Data 

Mengolah data adalah mengubah wujud data yang sudah dikumpulkan 

menjadi sebuah sajian data yang menarik dan bermakna. Adapun langkah-

langkah dalam mengolah hasil penilaian yaitu 

 Menskor, yaitu memberikan skor pada hasil evaluasi yang dapat dicapai 

oleh peserta didik. Menskor ini diperoleh dari hasil postest dikerjakan oleh 

peserta didik. 

 Mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma 

tertentu. 

 Mengkonversikan skor standar ke dalam nilai. 

 Menafsirkan data 
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6. Melakukan Validasi Ahli 

Setelah naskah media/ prototipe dibuat atau disusun, akan divalidasi oleh tim 

ahli yang terdiri dari ahli desain dan ahli materi atau disebut juga uji ahli. Pada 

tahap ini dilakukan uji ahli yakni penelaahan instrumen yang ditujukan pada 

pakar fisika, yakni dosen pendidikan fisika FKIP Universitas Lampung dan 

dosen Teknologi Pendidikan Universitas Lampung. Dosen diminta untuk 

menilai materi dan desain tersebut telah sesuai atau belum. Dalam penentuan 

para ahli tersebut didasarkan pada kemampuan mereka dalam aspek yang akan 

dinilai pada pengujian. Sedangkan siswa-siswi tersebut dipilih sebagai subjek 

uji coba karena belum mendapatkan pelaksanaan kuis interaktif, sehingga 

efektifitas kuis interaktif untuk melatih kemampuan eksplorasi akan didapatkan 

setelah digunakan dalam pembelajaran terhadap siswa-siswi tersebut dengan 

membandingkan hasil belajar mereka dapat meningkatkan kemampuan 

eksplorasi. 

Validasi ahli atau Uji ahli dilakukan sebelum melakukan uji coba lapangan 

untuk mengetahui ketidaksesuaian atau kesalahan pada produk yang dibuat 

baik dari tampilan, soal pada kuis interaktif, pilihan jawaban pada kuis 

interaktif, skala kemampuan eksplorasi, aspek bahasa yang digunakan dalam 

penyusunan maupun isi dari instrumen tersebut. Validasi ini terdiri dari 

validasi mengenai kesesuaian produk dengan spesifikasi yang direncanakan. 

Data hasil validasi ahli dijadikan sebagai acuan untuk melakukan revisi 

terhadap produk awal. Disamping uji ahli dilakukan pula uji satu lawan satu 

untuk melihat kesesuaian produk dengan media yang digunakan dan 
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kemudahan penggunaan produk kuis interaktif untuk melatih kemampuan 

eksplorasi pembelajaran fisika. 

Data yang diperoleh dari validasi ahli dan uji coba berupa penilaian terhadap 

produk yang diujicobakan yang terhimpun melalui instrumen evaluasi program 

kuis interaktif. Data yang diperoleh ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil uji coba produk pada saat kegiatan uji 

lapangan. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari angket atau kuesioner uji 

ahli maupun dari hasil konsultasi yang berupa masukan, komentar, kritik dan 

saran, serta dari angket uji satu lawan satu. 

7. Melakukan Revisi dan Uji Coba Lapangan  

Berdasarkan validasi ahli, data yang telah didapatkan digunakan untuk mencari 

apakah masih ada ketidaksesuaian atau kesalahan pada produk, kemudian 

dilakukan revisi produk  sesuai dengan catatan dan masukan dari validasi ahli.  

Hasil revisi produk awal ini selanjutnya diujicobakan kepada pengguna. 

Kuis interaktif yang telah dibuat atau diproduksi, selanjutnya diujicobakan 

dalam kegiatan pembelajaran. Uji coba dimaksudkan untuk melihat kesesuaian 

dan efektifitas kuis interaktif dalam pembelajaran. Hal ini diperlukan karena kuis 

interaktif  yang dikonsepkan oleh peneliti dan para ahli belum tentu sesuai 

dengan kenyataan di lapangan. Terutama yang berkaitan dengan pemilihan 

aplikasi atau penerapan konsep dan pilihan kata atau bahasa.  

Hasil dari uji coba lapangan ini dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan 

kuis interaktif yang dibuat. Uji coba instrumen penilaian kuis interaktif untuk 
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melatih kemampuan eksplorasi fenomena fisika dilakukan di kelas X3 SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung tahun ajaran 2014/2015 dengan berbagai karakteristik 

siswa yang beragam. Tahapan uji lapangan pada penelitian pengembangan kuis 

interaktif ini menggunakan dua tahapan, yaitu: 

1. Uji Satu Lawan Satu 

Uji satu lawan satu ini memilih tiga lima siswa yang dapat mewakili populasi 

dari kuis interaktif yang dibuat, tetapi siswa yang dipilih tidak termasuk dalam 

sampel uji lapangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk sebagai perbandingan atau 

pengamatan dihasilkan lebih objektif. Siswa yang dipilih disajikan kuis interaktif 

tersebut secara individual, karena sebenarnya kuis interaktif ini didesain untuk 

belajar mandiri. Siswa yang dipilih tersebut, hendaknya salah satu dari populasi 

target yang kemampuan umumnya sedikit di bawah rata-rata, sekitar rata-rata 

dan di atas rata-rata. 

Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

1). Menjelaskan pada siswa bahwa pemberi media sedang merancang suatu 

media baru berupa kuis interaktif dan ingin mengetahui bagaimana reaksi 

siswa terhadap kuis interaktif yang sedang dibuat. 

2). Mengatakan kepada siswa bahwa apabila nanti siswa berbuat salah, hal itu 

bukanlah karena kekurangan dari siswa, tetapi karena kekurang sempurnaan 

kuis interaktif tersebut, sehingga perlu diperbaiki. 

3). Mengusahkan agar siswa bersikap rileks dan bebas mengemukakan 

pendapatnya tentang media tersebut. 
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4). Memberikan tes awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan 

pengetahuan siswa terhadap konsep yang dimediakan menjadi kuis interaktif 

untuk melatih kemampuan eksplorasi pembelajaran fisika. 

5). Menyajikan kuis interaktif dan mencatat berapa lama waktu yang pemberi 

media butuhkan, termasuk siswa untuk menyajikan dan mengerjakan kuis 

interaktif tersebut. Mencatat pula bagaimana reaksi siswa dan bagian-bagian 

yang sulit untuk dipahami; apakah soal-soalnya, pilihan jawabannya, 

visualisasi soalnya, penggunaan medianya,  petunjuk-petunjuknya, ataukah 

yang lain. 

6). Memberikan tes untuk mengukur keberhasilan kuis interaktif tersebut (post 

test). 

7). Menganalisis informasi yang terkumpul.  

Hal ini dilakukan sebagai bahan untuk revisi produk akhir. 

 

2. Uji Lapangan 

Uji lapangan ini dilakukan kepada sampel kelas, yaitu kepada siswa kelas X3 

dengan berbagai karakteristik (tingkat kepandaian, latar belakang, jenis 

kelamin, kemajuan belajar dan sebagainya). Prosedur pelaksanaannya adalah 

sebagai berikut: 

1) Menjelaskan bahwa kuis interaktif ini berada pada tahap uji coba dan 

memerlukan umpan balik untuk menyempurnakannya. 

2) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang 

dikembangkan. Isi pembelajaran yang disampaikan sesuai tujuan 

pembelajaran yang ada pada media yang dikembangkan. 
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3) Memberikan tes untuk mengetahui tingkat tujuan yang dapat tercapai. 

4) Membagikan angket atau kuesioner dan meminta siswa mengisinya. 

Kuesioner yang dibagikan yaitu untuk melatih kemampuan eksplorasi 

fenomena fisika. 

5) Menganalisis hasil uji lapangan untuk mengetahui ada kemudahan, 

kemenarikan, kemanfaatan, dan efektifitas kuis interaktif pada  pembelajaran 

fisika yang digunakan. 

6) Menentukan data hasil uji coba 

Data hasil uji coba berupa hasil belajar ranah kognitif siswa dengan 

menggunakan kuis interaktif. 

8. Produk akhir 

Setelah tahap demi tahap dilalui, maka diperoleh produk akhir dari 

pengembangan kuis interaktif yang dapat melatih kemampuan eksplorasi 

siswa. Produk akhir yang dihasilkan berupa kuis interaktif tipe Multiple Respon 

untuk melatih kemampuan eksplorasi fenomena fisika pada siswa SMA. 

D. Uji Coba Produk 

1) Teknik Pengumpulan Data  

Data-data yang terkumpul dalam penelitian pengembangan ini diperoleh 

melalui tahapan yaitu 

 Instrumen angket/ kuesioner 

Observasi menggunakan instrumen angket/kuesioner. Observasi dan analisis 

angket analisis kebutuhan digunakan dalam analisis kebutuhan dengan 

mengetahui kesenjangan proses pembelajaran di sekolah tersebut yang kurang 

dalam menerapkan kemampuan eksplorasi siswa pada tahun ajaran 
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2014/2015, ketersediaan sumber, media pembelajaran, fasilitas-fasilitas yang 

menunjang kegiatan belajar mengajar, serta kemampuan guru dalam 

menggunakan media atau fasilitas-fasilitas tersebut. Hasil observasi ini 

kemudian dijadikan landasan dalam penyusunan latar belakang masalah dan 

gambaran dari analisis kebutuhan sekolah.  

Instrumen angket terdapat dua macam, yaitu instrumen angket uji ahli dan 

angket respon pengguna. Angket uji ahli digunakan untuk mengumpulkan 

data tentang kelayakan produk berdasarkan kesesuaian desain dan materi 

pada produk yang dikembangkan. Instrumen angket yang kedua adalah 

instrumen angket respon pengguna digunakan untuk mengumpulkan data 

tingkat kemenarikan, kemudahan, dan kebermanfaatan. Angket respon 

pengguna diberikan kepada  guru fisika dan siswa SMA Al-Kaustar Bandar 

Lampung untuk mengetahui kebutuhan kuis interaktif  dalam melatih 

kemampuan eksplorasi siswa. 

 Tes Khusus 

 Pengumpulan data yang terakhir adalah dengan metode tes khusus. Tes khusus 

ini dilakukan pada satu kelas sampel yaitu siswa kelas X3 SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung. Adapun desain penelitian yang digunakan pada saat uji 

lapangan yaitu one group pretest posttest design. Dalam desain ini, sebelum 

perlakuan diberikan terlebih dahulu siswa diberi pretest (tes awal) dan di akhir 

pembelajaran siswa diberi posttest (tes akhir). Desain ini digunakan untuk 

mengetahui keefektifan dari produk yang dibuat. Berikut merupakan tabel 3.2 

desain penelitian one group pretest posttest design. 
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Pretest Treatmen 
Posstest 

O1 
X 

O2 

Tabel 3.2 Desain penelitian One Group Pretest Posttest Design (Sugiyono, 

2008: 111) 

Setelah siswa mengerjakan posttest, siswa disuruh mengisi angket untuk 

mengetahui kemenarikan dari produk yang dibuat, angket kemenarikan ini juga 

mencakup kemudahan dan kemanfaatan dari produk yang dibuat. 

2) Validasi Ahli 

Subjek validasi ahli dan uji coba terdiri atas ahli materi, yaitu guru fisika dan 

siswa kelas X SMA Al-Kautsar Bandar Lampung; ahli desain, yaitu dosen 

fisika FKIP Universitas Lampung dan dosen Teknologi Pendidikan Universitas 

Lampung. Dalam penentuan para ahli tersebut didasarkan pada kemampuan 

mereka dalam aspek yang akan dinilai pada pengujian. Sedangkan siswa-siswi 

tersebut dipilih sebagai subjek uji coba karena belum mendapatkan 

penggunaan kuis interaktif, sehingga efektifitas media pembelajaran akan 

didapatkan setelah digunakan dalam pembelajaran akan didapatkan setelah 

digunakan dalam pembelajaran terhadap siswa-siswi tersebut dengan melihat 

peningkatan gain normalisasi hasil pelatihan pembelajaran siswa 

3) Analisis Uji Coba 

Analisis data berdasarkan instrumen uji ahli dan lapangan dilakukan untuk 

menilai sesuai atau tidaknya produk yang dihasilkan sebagai sumber belajar 

dan media pembelajaran. Instrumen penilaian uji ahli baik uji spesifikasi 

maupun uji kualitas produk oleh ahli desain dan ahli materi, memiliki dua 
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alternatif jawaban sesuai konten pertanyaan, yaitu: “YA” dan “TIDAK”. Revisi 

dilakukan pada konten pertanyaan yang diberi pilihan jawaban “TIDAK”, atau 

para ahli memberikan masukan khusus terhadap media/prototipe-nya yang 

sudah dibuat. 

 

Analisis data berdasarkan instrumen uji satu lawan satu dilakukan untuk 

mengetahui respon dari siswa terhadap media yang sudah dibuat. Instrumen 

penilaian uji satu lawan satu memiliki dua pilihan jawaban sesuai konten 

pertanyaan, yaitu “YA” dan “TIDAK”. Revisi dilakukan pada konten 

pertanyaan yang diberikan pilihan jawaban “TIDAK”. 

 

Data kemudahan, keterbacaan, kemenarikan dan efektivitas media sebagai 

sumber belajar diperoleh dari guru dan siswa sebagai pengguna. Angket respon 

terhadap penggunaan produk memiliki 4 pilihan jawaban sesuai konten 

pertanyaan, misalnya: “Sangat Menarik”, “Menarik”, “Kurang Menarik”, dan 

“Tidak Menarik”. 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 

3.3 Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban. 

Tabel 3.4 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 



47 
 

scorepretesscorepossibleimum

scorepretestscoreposttest
GN






max
.

Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga skor penilaian 

total dapat dicari dengan menggunakan rumus: 

               
                          

                                 
   

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 3.4 konversi skor penilaian menjadi 

pernyataan nilai kualitas. 

Tabel 3.4 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 (2009:227) 

 

Sedangkan untuk data hasil tes yang diperoleh dari instrumen evaluasi (Pre-test 

dan Post-test), produk layak dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran 

apabila terjadi peningkatan rata-rata skor Gain Ternormalisasi adalah 0,3 < g  

0,7 yang termasuk dalam klasifikasi Gain Ternormalisasi sedang. 

Menurut Melzer dalam Noer (2010: 105) besarnya peningkatan dihitung 

dengan rumus Gain Ternormalisasi  (Normalized Gain) = N.G, yaitu : 
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Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan 

klasifikasi dari Hake dalam Noer (2010: 105) seperti terdapat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.5 Klasifikasi Gain ( g ) 

 

Besarnya g Interpretasi 

g > 0,7 Tinggi 

0,3 < g  0,7 Sedang  

g  0,3 Rendah 

   

 

 

 


