
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  RnD  (Research  and

Development).  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  menghasilkan  sebuah

produk  media  pembelajaran  interaktif  menggunakan  adobe  flash, dengan

harapan bisa dimanfaatkan sebagai sumber dan sarana pembelajaran siswa.

Hal  tersebut  sejalan  dengan  yang  dikemukakan  Sugiyono  (2016:  407),

metode penelitian  Research and Development  merupakan sebuah metode yang

digunakan untuk menciptakan sebuah produk serta menguji kelayakan produk

tersebut. Secara garis besar sistematika penelitiannya dapat digambarkan sebagai

berikut :

Penelitian  menggunakan  model  penelitian  pengembangan  ADDIE Robert

Maribe Branch yang dikembangkan pada tahun 2009. Model ini menggunakan 5

tahapan  yaitu  tahap  Analisis,  Perancangan,  Desain,  Pengembangan,

Implementasi, dan Evaluasi.

Gambar 13. Model Pengembangan ADDIE
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B. Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan media pembelajaran memiliki lima tahapan yaitu:

1. Tahap analisis

Tahap  analisis  adalah  tahapan  awal  dimana  pengembang  malakukan

observasi untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dan mengklarifikasinya.

Kemudian  peneliti  merumuskan  permasalahan  tersebut  dan  mengumpulkan

informasi yang dibutuhkan dan mencari solusi yang tepat untuk menghadapinya.

a. Menganalisis kesenjangan kinerja proses pembelajaran.

b. Menentukan tujuan, kesesuaian tujuan, keakuratan isi, struktur isi.

c. Menganalisis karakteristik peserta didik.

d. Menganalisis fasilitas penunjang pembelajaran.

e. Menentukan strategi penyampaian materi.

f. Menyusun rencana penelitian.

2. Tahap perencanaan

Pada tahap perencanaan peneliti menentukan kinerja yang di ingin capai.

Pada tahap perencanaan ini peneliti melakukan hal berikut:

a. Menyusun daftar kebutuhan produk, seperti flowchart dan storyboard..

b. Menyusun tujuan pembelajaran.

3. Tahap pengembangan

Pada  tahap  pengembangan peneliti  mulai  mengembangkan  media

pembelajaran dan memvalidasinya.

a. Pembuatan konten

Pada tahap ini pengembang menggabungkan materi serta bahan pendukung

lain seperti gambar, animasi, sound, video menjadi satu kesatuan menjadi sebuah

produk media pembelajaran.
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b. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif  merupakan  penilaian  atau  evaluasi  terhadap  produk

sebelum  produk  di  uji  cobakan  kepada  siswa.  Penilaian  formatif  dilakukan

dengan cara melakukan validasi kepada ahli media dan ahli materi.

1) Validasi ahli media

Validasi  ahli  media  merupakan  sebuah  penilaian  oleh  para  ahli  untuk

mengetahui kelayakan produk yang ditinjau dari segi media.

2) Validasi ahli materi

Validasi materi merupakan sebuah penilaian oleh para ahli untuk mengetahui

kelayakan produk yang ditinjau dari segi materi.

c. Revisi

Setelah  melakukan  tahapan  validasi  media  dan  materi,  produk  di  revisi

sesuai dengan saran dan masukkan dari para ahli, sebelum nantinya media di uji

cobakan kepada siswa.

4. Tahap implementasi

Tahap implementasi adalah tahapan untuk mempersiapkan guru, siswa dan

fasilitas yang mendukung sebelum nantinya produk yang telah dihasilkan di uji

kelayakannya. Produk di uji oleh siswa SMK kelas XI Multimedia SMK N 1

Pengasih yang bertindak sebagai pengguna.

5. Evaluasi

Pada tahapan ini produk di nilai dan dievaluasi, tujuannya untuk mengetahui

tingkat kelayakan produk. Terdapat tiga langkah pada tahapan evaluasi. 

a. Menentukan kriteria evaluasi.

b. Menentukan alat evaluasi.

c. Melaksanakan evaluasi.
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C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini  dilakukan di Universitas Negeri  Yogyakarta dan SMK N 1

Pengasih yang beralamat di Jl. Kawijo  11  Pengasih, Kulon Progo,  Yogyakarta

55652. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2018.

D. Objek Penelitian

Obyek yang diteliti pada penelitian ini adalah media pembelajaran interaktif

animasi 2 Dimensi untuk siswa kelas XI multimedia.

E. Definisi Operasioanal Variabel Penelitian

Kelayakan  media  pembelajaran  interaktif  animasi  2  Dimensi  adalah

kelayakan yang di judgment oleh ahli media dalam hal visual, audio, animasi

yang meliputi aspek auxiliary information, interface, navigation, pedagogy, dan

robustness.  Expert  judgment  oleh  ahli  materi  dengan  beberapa  aspek  yang

meliputi aspek subject matter, auxiliary information, dan pedagogy. 

F. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Multimedia SMK N 1

Pengasih.

G. Instrumen

Pada  penelitian  ini  kelayakan  media  pembelajaran  diuji  menggunakan

angket dengan skala likert yang dibagikan kepada ahli media, ahli materi dan

pengguna.

1) Instrumen untuk ahli media pembelajaran

Instrumen untuk ahli  media  berisikan  lima aspek yang berkaitan  dengan

media pembelajaran.
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Tabel 1. Kisi-kisi instrumen untuk ahli media pembelajaran
No Aspek Indikator No Butir
1 Auxiliary information Pendahuluan 1

Bantuan 2,3
2 Interface Display 4,5

Kualitas teks 6,7
Animasi 8,9
Audio 10,11
Video 12,13
Gambar 14,15

3 Navigation Bantuan Navigasi 16,17
Konsistensi 18,19

4 Pedadogy Kontrol Pengguna 20
5 Robustness Ketahanan produk 21,22

Pada komputer yang berbeda 23,24

2) Instrumen untuk ahli materi

Instrumen untuk ahli materi berisikan kesesuaian media pembelajaran 

dilihat dari aspek isi materi, aspek kurikulum dan manfaat.

Tabel 2. Kisi-kisi instrumen untuk ahli materi
No Aspek Indikator No Butir
1 Subject matter Kesesuaian tujuan 1,2

Struktur isi 3,4
Keakuratan isi 5,6
Bahasa 7,8

2 Auxiliary information Pengenalan 9,10
Kesimpulan 11

3 Pedagogy Metodologi 12,13
Kapasitas kognitif 14,15
Strategi pembelajaran 16,17
Pertanyaan 18,19
Kualitas umpan balik 20,21

3) Instrumen untuk pengguna (user)

Instrumen untuk pengguna berisikan enam aspek.
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Tabel 3. Kisi-kisi instrumen untuk pengguna (user)
No Aspek Indikator No Butir
1 Auxiliary information Petunjuk 1,2
2 Affective

consideration
Motivasi 3,4

3 Interface Display 5,6,7
Kualitas teks 8,9

4 Navigation Bantuan navigasi 10,11
5 Pedagogy Interaktif 12,13

Strategi pembelajaran 14,15
Kontrol pengguna 16,17

6 Robustness Ketahanan program 18,19,20

H. Validasi dan Reliabilitas

Validitas instrumen berkaitan dengan ketepatan dengan alat ukur, intrumen

yang valid  akan menghasilkan  data  yang valid  pula  (Widoyoko :141,  2016).

Sementara  reliabilitas  berkaitan  dengan  konsistensi,  keajegan  atau  kestabilan

data.  Instrumen  dikatakan  dapat  dipercaya  apabila  memberikan  hasil  yang

konsisten apabila diteskan berkali-kali.

1. Validitas Instrumen

Validitas menggunakan validitas konstruk yang mana mengacu pada sejauh

mana suatu instrumen mengukur konsep dari  suatu teori,  yaitu yang menjadi

dasar  penyusunan  instrume.  Suatu  butir  instrumen  dikatakan  valid  apabila

memiliki sumbangan yang besar terhadap skor total. Untuk menghitungnya bisa

menggunakan rumus product moment.

r xy=
n∑ X i Y i−(∑ X i)(∑ Y i)

√{n∑ X i
2
−(∑ X i ¿

2 }{n∑Y i
2
−(∑Y i ¿

2 }
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Keterangan:

r xy  = koefisien korelasi antar variabel x dan y

n = jumlah responden

∑X= jumlah skor butir

∑Y= jumlah skor total

∑XY = jumlah perkalian skor butir dan skor total 

(∑X)2  = jumlah kuadrat skor butir

(∑Y) 2 = jumlah kuadrat skor total

(Widyoko, 2016: 137)

2. Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi data,  untuk mengujinya,  peneliti

menggunakan  pengujian  secara  internal.  Pengujian  dilakukan  dengan  cara

mencobakan  instrumen  sekali  saja,  kemudian  data  yang  didapat  di  olah

menggunakan rumus Alpha.

r i=
k

(k−1 ) {1−∑ σb
2

σ t
2 }

ri = Reliabilitas Instrumen

k  = banyaknya butir pernyataan

∑ σb
2  = jumlah varian butir

σ t
2  = variasi total

Setelah  mendapatkan  nilai  koefisian  reliabilitas,  selanjutnya

diinterprestasikan menggunakan tabel berikut.
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Tabel 4. Tabel Interprestasi Nilai r

Besarnya nilai r Interprestasi

Antara 0,800 sampai denngan 1,00 Tinggi

Antara 0,600 sampai denngan 0,800 Cukup

Antara 0,400 sampai denngan 0,600 Agak Rendah

Antara 0,200 sampai denngan 0,400 Rendah

Antara 0,000 sampai denngan 0,200 Sangat Rendah

I. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan  data  menggunakan  bantuan  kuesioner.  Kuesioner

adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  membagikan  seperangkat

pertanyaan tertulis kepada pengguna. (Sugiyono, 2016: 199).

J. Teknik Analisis Data

Data kuantitatif yang didapat dari hasil validasi media dan validasi materi

dan  uji  penggunaan  program  dikonversi  kedalam  data  kualitatif.  Untuk

mengetahui kelayakan dari media pembelajaran ini, digunakan skala pengukuran

Skala Likert. Agar dapat digunakan sesuai maksud penelitian.. Skala penskoran

pada penelitian ini menggunakan rentang satu sampai lima (1 - 5) dengan rincian

sebagai berikut:

1) Sangat Tidak Layak

2) Tidak Layak

3) Kurang Layak

4) Layak

5) Sangat Layak
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Besarnya presentase dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

   Persentase = 
total skor penilaian yangdiperoleh

skormaksimum
X 100 %

Selanjutnya dapat diketahui tingkat kelayakan media dengan cara melihat 

tabel kelayakan media Suharsimi Arikunto (2009: 35) sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Kelayakan Media

No Kategori Skala Nilai Skor Dalam Persentase

1 Sangat Tidak Layak 1 < 21%

2 Tidak Layak 2 21-40%

3 Cukup Layak 3 41-60%

4 Layak 4 61-80%

5 Sangat Layak 5 81-100%
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