
 

27 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

 Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya 

(Reaserch and Development) aladah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu (Sugiono, 2016, h. 333). Penelitian ini secara umum 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan suatu multimedia 

pembelajaran, maka metode yang tepat untuk penelitian ini adalah Metode 

Penelitian dan Pengembangan atau dikenal juga dengan istilah Research and 

Development (R&D). Metode penelitian dan pengembangan (Research and 

Development) berasal dari bahasa inggris. Metode ini digunakan untuk 

menghasilkan sebuah produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiono, 2014, h. 407). Melalui penelitian dan pengembangan diharapkan dapat 

menjembetani kesenjangan penelitian yang lebih banyak menguji teori kearah 

menghasilkan produk  yang  dapat  digunakan  langsung  oleh  pengguna. 

 Penelitian Pengembangan didefinisikan sebagai kajian sistematik tentang 

proses perancangan, pengembangan evaluasi program dan produk pembalajaran 

(Haviz, 2015, h. 29). Penelitian dan pengembangan (Research and Development) 

adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk 

baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Penelitian dan pengembangan merupakan  jenis  penelitian yang  

berorientasi  pengembangan produk.  Produk  yang  dihasilkan  dalam  penelitian  

dan  pengembangan  dapat berupa buku, modul, paket, program pembelajaran, 

maupun alat bantu belajar. Produk-produk yang dihasilkan dari penelitian dan 
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pengembangan ini digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi 

dalam proses pembelajaran. 

 Penelitian dan pengembangan dilakukan dengan menggunakan kaidah- 

kaidah ilmiah. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukan secara faktual dan 

Uptode, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan 

dapat mengatasi masalah (Sugiono, 2014, h. 411). Setiap tahap dalam penelitian 

dan pengembangan dilaksanakan dengan cermat agar dapat menghasilkan produk 

yang baik dan dapat digunakan sesuai prosedur serta bermanfaat. Berdasarkan hal 

ini dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian 

pengembangan media pembelajaran Biologi.  

 Penelitian pengembangan ini difokuskan pada pengembangan  multimedia  

pembelajaran  interaktif  pada mata pelajaran Biologi kelas X semester genap 

MAN 1 Konawe Selatan, dengan materi “Plantae“ yang sudah tervalidasi dan 

dinyatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran oleh para ahli 

dibidangnya. 

3.2  Prosedur Pengembangan 

 Dalam penelitian pengembangan ini, peneliti mengacu pada pedoman 

penelitian pengembangan menurut Borg & Gall dalam (Haviz, 2015:39). Borg & 

Gall menjelaskan sepuluh prosedur penelitian pengembangan yang akan dijadikan 

pedoman dalam penelitian ini. Prosedur tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1. Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi 

2. Melakukan perencanaan 

3. Mengembangkan produk awal 
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4. Melakukan uji coba lapangan awal 

5. Melakukan revisi untuk produk utama 

6. Melakukan uji lapangan utama 

7. Melakukan revisi untuk produk operasional 

8. Melakukan uji lapangan operasional 

9. Melakukan revisi untuk produk akhir 

 Langkah-langkah di atas bukanlah langkah baku yang harus diikuti, 

langkah yang di ambil peneliti yaitu menghasilkan produk dan mengevaluasi 

produk. Prosedur pengembangan yang peneliti lakukan dalam pengembangan 

multimedia pembelajaran interaktif pada mata pelajaran Biologi kelas X MAN 

pada materi “Plantae “ adalah sebagai berikut : 

3.2.1  Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi 

 Pada bagian ini, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam 

proses belajar mengajar di MAN 1 Konawe Selatan, dengan menggunakan 

metode wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap guru kelas X, 

sedangkan observasi dilakukan dengan cara mengamati kondisi proses 

pembelajaran kelas X. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui karakteristik  dan  

kebutuhan  siswa,  serta  mencari  solusi  untuk  mengatasi permasalahan yang 

terjadi dalam pembelajaran. Beberapa aspek yang digali untuk menemukan data 

awal adalah media pembelajaran yang digunakan, media yang tersedia, materi 

yang mengalami kendala, dan bagaimana proses pembelajaran berlangsung. 

3.2.2  Melakukan Perencanan 

 Setelah melakukan kegiatan pendahuluan dan pengumpulan informasi, 

ditemukan beberapa permasalahan. Oleh karena itu, peneliti kemudian melakukan 
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perencanaan dengan analisis pembelajaran dan menganalisis produk atau media 

pembelajaran yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah sesuai dengan 

data-data yang telah terkumpul (Hanafi, 2017, h. 138). Pada tahap ini, ada 

beberapa langkah yang dilakukan, yaitu:  

a. Memilih standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Biologi 

untuk siswa kelas X yang akan dibuatkan multimedia pembelajaran dari 

standar isi 

b. Menentukan indikator pencapaiannya 

c. Menyusun materi pembelajaran 

d. Mengembangkan tes untuk evaluasi. 

 Dalam mencapai indikator tentu diperlukan media untuk mempermudah 

pemahaman siswa dalam mempelajari materi tentang Plantae. Dengan 

dikembangkannya multimedia pembelajaran ini diharapkan dapat mengatasi 

permasalahan tersebut. 

3.2.3  Mengembangkan produk awal 

 Pada tahap ini dilakukan dengan mengembangkan media, instrument 

evaluasi dan meminta pertimbangan ahli (Experts Judgement) yaitu ahli materi 

dan ahli media. Ahli materi memberikan penilaian terhadap aspek pembelajaran 

dan isi materi, sedangkan ahli media memberikan penilaian terhadap aspek media. 

 Berdasarkan penilaian ahli, data yang masuk maka digunakan untuk 

mencari apakah masih ada ketidaksesuaian atau kesalahan pada produk 

multimedia pembelajaran, kemudian peneliti merevisi ini kemudian diuji cobakan 

pada peserta didik dalam skala kecil yaitu uji coba lapangan awal. 
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3.2.4  Melakukan uji coba lapangan awal 

 Dalam tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan 

maupun  koreksi  tentang  produk  yang  telah  dihasilkan.  Uji  coba  ini 

melibatkan 3 siswa kelas X telah dipilih oleh pihak sekolah sebagai subjek uji 

coba. Siswa tersebut diberi kesempatan untuk menggunakan multimedia 

pembelajaran  yang telah direvisi dari hasil validitas ahli materi dan ahli media. 

Sistem penilaian media menggunakan sistem angket tertutup yang berisi tentang 

respon siswa terhadap multimedia pembelajaran interaktif  pada materi Plantae. 

Angket diisi oleh siswa untuk mengetahui apakah media yang dikembangkan 

sudah layak atau tidak layak dan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan 

revisi multimedia pembelajaran pada materi Plantae selanjutnya. 

3.2.4  Melakukan revisi untuk produk utama 

 Revisi produk utama dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan 

memperbaiki multimedia pembelajaran interaktif pada materi Plantae, saat uji 

coba lapangan awal sebelum dilakukan uji coba lapangan utama. 

3.2.5  Melakukan uji lapangan utama 

 Uji coba lapangan utama dimaksudkan untuk memperoleh masukan-

masukan maupun koreksi tentang produk yang telah direvisi setelah uji coba 

permulaan. Uji coba lapangan utama melibatkan 6 orang siswa kelas X yang 

dipilih oleh pihak sekolah sebagai subjek uji coba. Siswa diberi kesempatan untuk 

menggunakan media pembelajaran yang telah direvisi dari hasil  uji  coba  

lapangan  awal.  Siswa  kemudian  diminta  mengisi  angket tertutup yang berisi 

respon siswa terhadap multimedia pembelajaran pada materi Plantae. Angket 
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digunakan untuk mengevaluasi media yang telah digunakan siswa. Hasil dari uji 

coba selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan acuan revisi media selanjutnya. 

3.2.6  Melakukan revisi untuk produk operasional 

 Berdasarkan hasil uji coba lapangan utama dan setelah menganalisis data 

yang diperoleh, peneliti akan melakukan revisi produk apabila masih diketahui 

kekurangan dalam multimedia pembelajaran materi Plantae yang dikembangkan 

peneliti dan perlu untuk direvisi. Selanjutnya setelah direvisi berdasarkan data 

dari uji coba lapangan utama maka produk tersebut akan dijadikan sebagai bahan 

untuk uji produk operasional. 

3.2.7  Melakukan uji lapangan operasional 

 Uji lapangan operasianal dilakukan kepada siswa satu kelas pada kelas X 

MAN 1 Konawe Selatan. Multimedia pembelajaran pada materi Plantae yang 

dikembangkan dan digunakan oleh peserta didik untuk membantu memudahkan 

pemahaman peserta didik tentang materi Plantae, yang dapat dilihat dari hasil 

pengerjaan latihan soal dan angket tertutup  yang  telah  diisi  siswa  pada  uji  

coba  sebelumnya,  kemudian diadakan pengamatan serta pemberian angket 

tertutup yang berisi tentang respon siswa terhadap multimedia pembelajaran 

intraktif pada materi Plantae. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan-

masukan maupun koreksi tentang produk yang telah direvisi setelah uji coba 

lapangan awal dan uji coba lapangan utama. Hasil dari uji coba ini nantinya 

dijadikan pijakan dalam melakukan revisi media selanjutnya. 
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3.2.8  Melakukan revisi untuk produk akhir 

 Kegiatan penelitian pengembangan berdasarkan langkah 

pengembangan Borg dan Gall tahap 1 sampai tahap 9 telah selesai dilakukan. 

Berdasarkan nilai rata-rata hasil penilaian produk melalui validasi ahli materi 

pelajaran Biologi,  ahli  media  pembelajaran,  serta  penilaian siswa  kelas  X 

MAN 1 Konawe Selatan, maka multimedia pembelajaran pada materi Plantae 

hasil pengembangan dinyatakan “layak” dan dapat digunakan sebagai salah 

satu pilihan media  pembelajaran  dalam  mata pelajaran Biologi di dalam 

sekolah maupun di luar sekolah. 

3.2.9  Mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk 

 Tahap ini merupakan tahap akhir namun karena adanya keterbatasan 

peneliti dalam melakukan penelitian maka pada penelitian ini hanya sampai 

pada   membuat   produk   akhir.   Produk   akhir   yang   dihasilkan   berupa 

multimedia pembelajaran interaktif pada materi Plantae yang telah teruji 

validasinya dan dapat dikatakan layak sebagai media pembelajaran. 

3.3  Populasi Dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin dieliti oleh 

peneliti. Menurut Sugiyono (2014). Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu 

yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2014). Populasi 

adalah keseluruhan objek penelitian (Azwar Anas, 2014, h. 38). Yang 
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dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah siswa MAN 1 Konawe 

Selatan. 

3.3.2  Sampel 

 Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh 

peneliti dalam uji produk akhir kelayakan media pembelajaran interaktif 

(Sugiyono 2014).  Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 

MAN 1 Konawe Selatan. 

 

3.4  Validasi dan Uji Coba Produk 

3.4.1  Validasi 

 Validasi adalah istilah yang menggambarkan kemampuan atau 

ukuran, yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu 

instrument (Syarum dan Salim, 2014, h. 123). Sesuai dengan jenis penelitian 

yang digunakan, maka untuk mengetahui validitas instrument ahli media 

dan materi Eksperts Judgement (Vigih Hery Kristanto, 2018, h. 74). 

Validasi instrument untuk ahli media dan ahli bidang studi/materi dilakukan 

melalui konsultasi dan meminta penilaian kepada  para  ahli  yang  memiliki 

keahlian tentang materi yang akan diuji dan kriteria media pendidikan. 

3.4.2  Uji Coba Desain 

 Uji coba dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data 

mengenai kualitas media yang dikembangkan (Yuni R Seselah, 2017, h. 80). 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dan digunakan untuk 

memeperbaiki atau menyempurnakan produk yang dikembangkan. 

3.4.2.1  Uji coba lapangan awal 



 

35 
 

 Uji coba lapangan awal melibatkan 3 siswa kelas X MAN 1 

Konawe Selatan. Data hasil evaluasi uji lapangan awal ini selanjutnya 

dianalisis dan direvisi untuk menghasilkan produk multimedia 

pembelajaran pada materi Plantae yang lebih baik. 

3.4.2.2  Uji lapangan utama 

 Uji coba lapangan utama melibatkan 6 siswa kelas X MAN 1 

Konawe Selatan. Uji coba ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan-

masukan maupun koreksi tentang produk yang telah direvisi setelah uji 

coba lapangan awal. 

3.4.2.3  Uji lapangan oprasional 

 Uji  coba  operasional  melibatkan  satu  kelas, yaitu kelas  X 

MAN 1 Konawe Selatan. Multimedia Pembelajaran ini digunakan oleh 

peserta didik untuk membantu mempermudah pemahaman perserta didik 

pada materi Plantae, kemudian diadakan pengamatan serta pemberian 

angket tertutup pada para siswa saat menggunakan media tersebut. Hal 

ini dimaksudkan umtuk memeperoleh masukan-masukan maupun koreksi 

tentang produk yang telah direvisi setelah uji coba lapangan awal dan uji 

coba lapangan utama. 

3.5  Uji coba subyek 

  Uji coba Subyek dalam penelitian pengembangan  ini  yaitu  sebagai 

berikut: 

3.5.1  Uji coba ahli 

 Uji coba Subyek yang dipakai dalam penelitian pengembangan media 

ini adalah ahli yang berkompeten yaitu ahli materi dan ahli media (Nurul 
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Hidayah, 2018, h. 60). Ahli materi berperan apakah materi yang ada dalam 

multimedia pembelajaran sudah sesuai kebenaran materi yang digunakan atau 

belum. Sedangkan ahli media yang dimaksud adalah dosen/pakar yang biasa 

menangani dalam hal tentang media pembelajaran. Validasi dilakukan dengan 

menggunakan angket yang diberikan kepada ahli media dan ahli materi. 

3.6  Jenis dan Sumber Data 

 Data yang diambil berupa review dari hasil validasi dan uji coba 

berfungsi memberikan masukan atau penialian untuk merevisi produk atau media 

pembelajaran yang dikembangkan. Jenis data yang diperoleh adalah berupa data 

kuantitatif  dan  data  kualitatif.  Data  kuantitatif  diperoleh  dari  hasil  uji  coba 

berupa penilaian dari subyek uji coba mengenai multimedia pembelajaran 

pembelajaran yang dikembangkan yang merupakan data pokok (Syarum dan 

Salim, 2014, h. 132) Sedangkan data kualitatif berupa uraian, saran, kritik, 

pendapat dan masukan, dan masukan dari subjek uji coba termasuk validasi dari 

ahli materi sebagai bahan tambahan guna perbaikan multimedia pembelajaran 

pada materi Plantae. 

3.7  Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.7.1  Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yaitu suatu langkah-langkah yang dapat 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan instrumen 

pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih peneliti dalam 

kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut berlangsung 

dengan mudah dan menjadi sistematis. Metode pengumpulan data merupakan 
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cara-cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data (Sanusi, 

2015, h. 400). Metode yang di pakai antaranya adalah: 

3.7.1.1 Metode Wawancara (Interview) 

  Wawancara atau interview adalah pengumpulan informasi dengan 

cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula. Dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan instrument 

pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab langsung kepada 

subjek penelitian atau sampel. Wawancara dibedakan menjadi bebrapa 

yaitu: 

1) Wawancara terstruktur, adalah  wawancara  dimana  pertanyaan  dan 

alternatif jawaban yang diberikan kepada interviewer telah ditetapkan 

terlebih dahulu. 

2) Wawancara   tak   terstruktur,   yaitu   wawancara   ini   lebih   bersifat 

informal. Wawancara semacam ini dapat membantu menciptakan dan 

menjelaskan dimensi yang ada dalam topik yang dipersoalkan. 

 Tujuan dari sebuah wawancara yaitu untuk mengumpulkan 

informasi tentang pelaksanaan   pembelajaran   mata   pelajaran   Biologi.   

Selain itu juga digunakan untuk memperoleh informasi tentang 

penggunaan media serta kemungkinan untuk dikembangkan multimedia 

pembelajaran sebagai media belajar di MAN 1 Konawe Selatan. 

Wawancara yang digunakan dalam mencari informasi adalah  wawancara  

tak  tersturtur. Dalam instrument wawancara berupa daftar pertanyaan 

yang ditujukan kepada guru biologi dan peserta didik  MAN 1 Konawe 

Selatan, yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan 
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yang diperlukan dalam pembelajaran,  serta  respon  peserta didik  

terhadap  kebermanfaatan  dari  produk yang dikembangkan. 

3.7.1.2  Metode kuesioner (angket) 

 Menurut Suharsimi Arikunto (2012) jenis-jenis angket menurut 

bentuknya  dibagi  menjadi  4  jenis  yaitu,  pertama angket  pilihan  ganda, 

kedua angket berupa isian, ketiga angket berupa check list, dan keempat 

angket skala bertingkat. Ada pula angket berdasarkan cara memberikan 

respon yaitu pertama angket terbuka adalah angket yang disajikan dalam 

bentuk sedemikian rupa sehingga dapat memberikan isian yang sesuai 

dengan kehendak untuk merespon masalah yang ditanyakan (Syarum dan 

Salim, 2014, h. 136). Kedua angket tertutup adalah angket yang disusun 

sedemikian rupa sehingga responden hanya memberikan tanda chek (√) 

pada kolom yang telah disediakan. (Syarum dan Salim, 2014, h. 140). 

 Angket yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh 

tanggapan/penilaian dari para ahli sebelum dilakukan uji coba, dan 

penilaian/tanggapan dari subjek ketika dilakukan uji coba terhadap 

produk pengembang. Bentuk angket yang digunakan meliputi : 

3.7.1.2.1 Angket validasi ahli 

 Angket yang digunakan dalam validasi ahli ini yaitu angket 

terbuka yang berstruktur. Angket ini ditujukan kepada para ahli,  yaitu 

ahli materi biologi dan ahli media pembelajaran untuk dilakukan 

penilaian produk media yang dikembangkan. Angket validasi ahli ini 

diberikan pada saat validasi ahli sebelum dilaksanakan uji coba produk. 

Angket ini digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif berupa 
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masukan, tanggapan, saran, dan kritik yang berkaitan dengan multimedia 

pembelajaran pada materi Plantae (Syarum dan Salim, 2014, h. 137). 

Angket validasi ahli materi digunakan untuk mengungkap sistematika 

penyampaian materi, kesimpulan, dan rangkuman materi. Angket 

validasi ahli media digunakan untuk mengungkap data-data penilaian 

tentang cover, penulisan teks, background, dan lain-lain. Hasil data akan 

dijadikan sebagai dasar dalam melakukan revisi produk awal sebelum 

dilakukan uji coba. Angket bertujuan untuk menilai program yang 

dikembangkan sudah sesuai dan memenuhi syarat menurut para ahli. 

3.7.1.2.2 Angket penilaian atau tanggapan uji coba produk 

 Angket yang digunakan menggunakan angket tertutup yang 

ditujukan kepada subyek uji coba pada saat dilakukan uji coba produk. 

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan data berupa penilaian, 

tanggapan, dan saran mengenai produk yang dikembangkan, yaitu 

multimedia pembelajaran pada materi Plantae.  Angket digunakan untuk  

mengungkap  data  penilaian tentang materi, cover, penulisan teks, 

gambar, background, dan lain- lain. Hasil data akan disajikan dasar 

dalam melakukan revisi produk jika  diperlukan,  sehingga  hasil  produk  

setelah  dilakukan  uji  coba benar-benar layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran. 

3.7.1.3  Metode observasi 

 Metode obervasi yang digunakan oleh peneliti yaitu pengamatan 

langsung terhadap proses pembelajaran biologi di dalam kelas. Metode ini 

juga dilakukan sebagai bahan awal peneliti memperoleh informasi tentang 
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permasalahan pembelajaran di lokasi penelitian (Faridha Nugrahani, 2014, 

h. 234). 

3.7.1.4  Metode dokumentasi 

 Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat 

dokumentasi seperti, identitas lembaga, keadaan pengajar, pembelajaran 

dan sarana prasarana sekolah. 

3.7.2  Instrumen Pengumpulan Data 

3.7.2.1  Panduan wawancara 

 Panduan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 

yaitu, panduan wawancara untuk guru Biologi dan panduan wawancara 

untuk siswa. Wawancara yang dilaksanakan di MAN 1 Konawe Selatan, ini 

digunakan untuk mencari informasi tentang proses pembelajaran biologi, 

media yang digunakan dalam proses pembelajaran, dan metode 

pembelajaran yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Hasil dari 

wawancara digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan multimedia 

pembelajaran pada materi Plantae. 

   

Table 1. Kisi-kisi Instrumen Wawancara 
 

 

 

 

 

 

No Aspek Indikator 
 
 

 
1 

 

 
 

Media 
Pembelajaran 

Ketersediaan media 

Media yang biasanya digunakan 

Kebutuhan media pembelajaran 

Media yang diharapkan 

Pengembangan media di sekolah tersebut 

2 Materi Materi yang mengalami kendala 

 
3 

 

Karakteristik 

Siswa 

Tingkah laku siswa pada saat 

Pembelajaran 

. Ketertarikan siswa pada materi 
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3.7.2.2  Kisi-kisi instrumen angket 

  Kisi-kisi intrumen penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu kisi-

kisi yang digunakan untuk para ahli dan kisi-kisi yang digunakan untuk para 

siswa (Syarum dan Salim, 2014, h. 139). Berikut  ini  merupakan  kisi-kisi 

instrumen pengembangan multimedia pembelajaran pada materi Plantae 

yang ditujukan kepada ahli media, ahli materi, dan siswa. 

Table 2. Kisi-kisi Angket Evaluasi Multimedia Ahli Materi 
No Komponen Indikator 

1 Kompetensi    Kesesuaian kompetensi dasar dengan Indikator 

   Kesesuaian kompetensi dasar dengan materi 

program 

   Kesesuaian     kompetensi     dasar     dengan     
standar kompetensi 2 Pendahuluan    Kejelasan judul program 

   Kejelasan sasaran pengguna 

   Kejelasan petunjuk belajar (petunjuk penggunaan) 

3 Proses 
Pembelajaran 

   Ketepatan penerapan strategi belajar (belajar 

mandiri) 

   Variasi penyampaian jenis informasi/data 

   Ketepatan dalam penjelasan materi konseptual 

   Ketepatan dalam penjelasan materi praktis 

   Kemenarikan materi dalam memotivasi pengguna 4 Evaluasi/penut 
Up 

   Kejelasan petunjuk pengerjaan soal latihan/tes 

   Kejelasan rumusan soal/tes 

   Tingkat kesulitan soal/tes 

   Ketepatan pemberian feedback atas jawaban 

pengguna 5 Kualitas 
Materi 

   Cakupan (keluasan dan kedalaman) isi materi 

   Kejelasan isi materi 

   Struktur organisasi/urutan isi materi 

   Faktualisasi isi materi 

   Aktualisasi isi materi 

   Kejelasan contoh yang disertakan 

   Kecukupan contoh yang disertakan 

6 Kualitas 
Bahasa 

   Kejelasan bahasa yang digunakan 

   Kesesuaian bahasa dengan dengan sasaran 

pengguna 7 Kualitas 
Ilustrasi 

   Kejelasan informasi pada ilustrasi gambar 

   Kejelasan informasi pada ilustrasi animasi 

   Kejelasan informasi pada ilustrasi video 

8 Kualitas   Soal 
Latihan/tes 

   Kesesuaian latihan/tes dengan kompetensi 

   Keseimbangan proporsi soal latihan/tes dengan 

materi 

   Runtutan soal yang disajikan  
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Table 3. Kisi-kisi Angket Evaluasi Multimedia untuk Ahli Materi 
No Komponen Indikator 

1 Kualitas Grafis    Proporsional Layout (tata letak teks dan gambar) 

   Kesesuaian pemilihan background 

   Kesesuaian proporsi warna 

   Kesesuaian pemilihan jenis huruf 

   Kesesuaian pemilihan ukuran huruf 

2 Kualitas Suara    Kejelasan musik/suara 

   Kesesuaian pemilihan musik/suara 

3 Kualitas 
Animasi 

   Kemenarikan sajian animasi 

   Kekesuaian animasi dengan materi 

4 Kualitas Video    Kemenarikan sajian video 

   Kesesuaian video dengan materi 

5 Kualitas 
Navigasi 

   Kemenarikan bentuk button/navigator 

   Konsistensi tampilan button 

6 Kualitas 
Kemasan 

   Kemenarikan desain cover 

   Kelengkapan informasi pada kemasan luar 

7 Efisiensi 
Program 

   Kemudahan pemakaian program 

   Kemudahan memilih menu program 

   Kebebasan memilih materi untuk dipelajari 

   Kemudahan berinteraksi dengan program 

   Kemudahan keluar dari program 

8 Fungsi 
Navigasi 

   Kemudahan memahami struktur navigasi 

   Kecepatan fungsi tombol (kinerja navigasi) 

   Ketepatan reaksi button (tombol navigator) 

9 Fungsi 
Pengaturan 

   Kemudahan pengaturan pencarian halaman 

   Kemudahan pengaturan pencarian video 

   Kemudahan pengaturan menjalankan animasi 

10 Sistem Operasi    Kompatibilitas system operasi 

   Kecepatan akses system operasi 

11 Kualitas Fisik    Kapasitas file program untuk kemudahan duplikasi 

   Kekuatan/keawetan kepingan program 

 

Table 4. Kisi-kisi Angket Evaluasi Multimedia untuk Siswa 

No 
Aspek yang 
di Evaluasi 

Komponen Indikator 

1 Pembelajaran Pendahuluan  Kejelasan judul program 

 Kejelasan   petunjuk   belajar   
(petunjuk penggunaan) 

  Proses 
Pembelajaran 

 Kemenarikan materi dalam    
memotivasi pengguna 

 Antusias  dan  semangat  anak  
terhadap interaksi CD pembelajaran 
interaktif   Evaluasi/ 

Penutup 
 Kejelasan    petunjuk    pengerjaan    
soal latihan/tes 

 Tingkat kesulitan soal/tes 
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2 Isi Kualitas 
Bahasa 

 Kejelasan bahasa yang digunakan 

 Kesesuaian bahasa dengan sasaran 
pengguna 

  Kualitas 
Ilustrasi 

 Kejelasan informasi pada ilustrasi 

gambar  

 Kejelasan nformasi pada ilustrasi 
animasi 

 Kejelasan informasi pada ilustrasi video 3 Tampilan Kualitas 
Grafis 

 Kesesuaian proporsi warna 

 Kesesuaian pemilihan jenis huruf 

 Kesesuaian pemilihan ukuran huruf 

  Kualitas 
Suara 

 Kejelasan musik/suara 

 Kesesuaian pemilihan musik/suara 

  Kualitas 
Animasi 

 Kemenarikan sajian animasi 

 Kekesuaian animasi dengan materi 

  Kualitas 
Video 

 Kemenarikan sajian video 

 Kesesuaian video dengan materi 

  Kualitas 
Navigasi 

 Kemenarika bentuk button/navigator 

 Konsistensi tampilan button 

  Kualitas 
Kemasan 

 Kemenarikan desain cover 

 Kelengkapan informasi pada   kemasan 
luar 

4 Pemrograman Efisiensi 
Program 

 Kemudahan memilih menu program 

 Kebebasan memilih materi untuk 
dipelajari 

 Kemudahan keluar dari program 

  Fungsi 
Pengaturan 

 Kemudahan pengaturan pencarian 
halaman 

 Kemudahan pengaturan pencarian video 

 Kemudahan pengaturan 
menjalankan animasi 

3.7.3  Teknik Analisis Data 

 Untuk mengetahui hasil dari sebuah penelitian maka diperlukan analisis 

data. Setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya yang 

akan dilakukan adalah melakukan analisis data untuk mencapai tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan dengan analisis deskriptif. Analisis data 

dilaksanakan sejak data diperoleh dari hasil observasi maupun dari hasil 

wawancara yang telah dilakukan peneliti (Syarum dan Salim, 2014, h.147). 

Teknik analisis data digunakan untuk mengetahui pembelajaran biologi dengan 

menggunakan multimedia pembelajaran dan mengetahui seberapa banyak 
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siswa yang tertarik dan menyukai proses pembelajaran dengan media tersebut. 

Analisis data mencakup seluruh kegiatan mengklarifikasi, menganalisa, 

memakai dan menarik kesimpulan dari semua data yang terkumpul dalam   

tindakan.  

 Menurut Suharsimi Arikunto (2010) setelah data terkumpul, maka data 

tersebut diklarifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data bersifat kualitatif digambarkan dengan memperoleh 

kesimpulan.  Sedangkan  data  yang  bersifat  kuantitatif  berwujud  angka-

angka hasil pengukuran atau perhitungan. 

 Teknik analisis yang digunakan untuk mengelola data yang diperoleh 

dalam pengembangan multimedia pembelajaran  interaktif pada materi Plantae 

adalah menggunakan teknik analisis data kuantitatif (Syarum dan Salim, 2014, 

h.152). Analisis kuantitatif dihasilkan dari data yang diperoleh dari angket uji 

ahli  materi,  uji  ahli  media,  uji  lapangan  awal,  uji  lapangan  utama  dan  

uji lapangan operasional. 

 Kriteria dalam menentukan tingkat kelayakan multimedia pembelajaran 

dalam proses pembelajaran diperoleh berdasarkan konversi data kuantitatif ke 

data kualitatif ( Lia Endah, 2015. 75). Data dijaring menggunakan skala likert 

dengan skala penilaian 1-5 atau dari kriteria sangat kurang, kurang, cukup, 

baik, dan sangat baik. Konversi yang dilakukan terhadap data kuantitatif 

mengacu pada rumus konversi. Adapun tabel rumus konversi tersebut pada 

tabel 5. 

Table 5. Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif dengan Skala Likert 
 Data 

Kuantitatif 

 

Rentang 
 

Data Kualitatif 

5 X > + 1,80 Sbi Sangat Baik 
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4 Xi + 0,60 Sbi < X ≤  Xi + 1,80 Sbi Baik 

3 Xi – 0,60 Sbi < X ≤ Xi + 0,60 Sdi Cukup 

2 Xi – 1,80 Sbi < X ≤ Xi - 0,60 Sbi Kurang 

1 X ≤  Xi - 1,80 Sbi Sangat Kurang 

Keterangan: 

 

Xi (Rerata skor ideal)     = ½ (skor mak ideal + skor min ideal) Sbi 

(Simpangan baku ideal)       = 1/6 (skor mak – skor min) 

X                                          = Skor empiris 

 

 Berdasarkan rumus konversi data di atas yang dikemukakan oleh 

Sukardjo dalam jurnal (Wahyu, 2015. 176). Maka  setelah  didapatkan 

data-data kuantitatif, untuk  mengubahnya  ke dalam  data  kualitatif  

pada penelitian  ini diterapkan konversi sebagai berikut: 

Skor Mak = 5 

Skor Min  = 1 

Xi                     = ½ (5+1) = 3 

Sbi                   = 1/6 (5-1) = 0,6 

Skala 5    = X > 3 + (1,8 x 0,6) 

    = X > 3 + 1,08 

    = X > 4,08 

Skala 4        = 3 + (0,6 x 0,6) < X ≤ 4,08 

    = 3 + 0,36 < X ≤ 4,08 

    = 3,36 < X ≤ 4,08 

Skala 3      = 3 – 0,36 < X ≤ 3,36 

   = 2,64 < X ≤ 3,36 

Skala 2        = 3 – (1,8 x 0,6) < X ≤ 2,64 

   = 3 - 1,08 < X ≤ 2,64 

   = 1,92 < X ≤ 2,64 

Skala 1          = X ≤ 1,92 

 

 Dari dasar perhitungan di atas maka konversi data kuantitatif ke 

data kualitatif skala 5 tersebut dapat disederhanakan pada tabel 6. 

Table 6. Pedoman Hasil Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif 
Data 

Kuantitatif 

 

Rentang 
 

Nilai 
 

Data Kualitatif 
 

Keterangan 

5 X > 4,08 A Sangat Baik  

Layak 
4 3,36 < X ≤   4,08 B Baik 

3 2,64 < X ≤  3,36 C Cukup 
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2 1,92 < X ≤  2,64 D Kurang Tidak 
Layak 1 X ≤ 1,92 E Sangat Kurang 

 

 Data kuesioner yang akan dianalisis dengan menghitung rata-rata 

skor (X) pada tiap-tiap aspek. 

Mencari skor (X) dengan menggunakan rumus rata-rata: (Inung Diah 

Kurniawati,, 2018, h. 71). 

 

X =
∑X

𝑛
 

 

   X   =  skor rata-rata  

   ∑x    =  jumlah skor 

   n      =  jumlah responden 

 

 Kategori  kelayakan  multimedia  pembelajaran  interaktif  pada 

materi Plantae dalam penelitian pengembangan ini ditetapkan nilai 

kelayakan  minimal dengan  kategori “Baik”. Sehingga hasil penelitian  

dan penilaian yang diperoleh dari ahli materi dan ahli media yang telah 

mencapai nilai “Baik” maka  multimedia  pembelajaran  interaktif  

Plantae yang dikembangkan sudah dianggap “Layak”. 

 


