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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN HASIL PENGEMBANGAN MODEL 

  

A. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Metode 

Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk menghasilkan serta 

mengembangkan CD multimedia interaktif sebagai media alternatif dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Pertama. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya 

Research and Development. Metode penelitian dan pengembangan adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono,2006:407). Penelitian ini menggunakan 

pendekatan Research and Development yang merujuk pada antara lain teori Borg dan 

Gall dalam bukunya ”Applying Education Research : A Practical Guide for Teachers”. 

Dalam buku tersebut Borg dan Gall memberi definisi pendekatan penelitian dan 

pengembangan dalam bidang pendidikan sebagai “a process used to develop and 

validate educational products”. Pada bagian lain konsep dan prinsip penelitian dan 

pengembangan secara jelas ditulis oleh Borg dan Gall (1989 : 624), sebagai berikut : 

“education research and development is a process used to develop and validate 

education product”. Selanjutnya, merujuk pada pendapat Sugiyono (2006:412) bahwa 

penelitian Research and Development bisa menghasilkan produk yang bermacam-

macam, dalam bidang pendidikan produk yang dihasilkan melalui penelitian ini salah 

satunya dapat meningkatkan produktivitas pendidikan melalui produk media 

pendidikan. Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk-produk pendidikan.  
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Siklus penelitian dan pengembangan meliputi studi hasil-hasil penelitian untuk 

mengembangkan produk, melakukan uji coba lapangan, dan terakhir memperbaiki 

produk tersebut berdasarkan temuan lapangan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sugiyono (2006:407) bahwa : “untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan 

penelitian yang bersifat analisa kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk 

tersebut, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut”. 

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan, maka penelitian dan pengembangan 

bersifat longitudinal, yaitu mendasarkan pada kegiatan secara berulang-ulang. 

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan, yaitu metode : deskriptif, evaluatif dan eksperimental. Metode 

deskriptif digunakan dalam penelitian awal untuk menghimpun data tentang kondisi 

yang ada, mencakup : a) kondisi pembelajaran yang sudah ada sebagai bahan 

perbandingan atau bahan dasar untuk pembelajaran yang akan dikembangkan; b) 

kondisi pihak pengguna, seperti sekolah, guru dan siswa; c) ketersediaan media/sumber 

belajar; dan d) kondisi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan 

multimedia pembelajaran interaktif. Metode evaluatif digunakan untuk mengevaluasi 

proses ujicoba pengembangan suatu produk. Hal ini diperjelas suatu pendapat bahwa 

”produk dikembangkan melalui serangkaian ujicoba dan setiap ujicoba diadakan 

evaluasi, baik evaluasi hasil maupun evaluasi proses. Berdasarkan temuan-temuan hasil 

ujicoba tersebut diadakan penyempurnaan” (Sukmadinata, 2005:167).  

    Selanjutnya Borg and Gall (1979:626) mengemukakan langkah-langkah umum 

dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan sebagai berikut : 

1) Research and information collecting; 2) Planing; 3) Develop preliminary 
form of product; 4) Prelimenary field testing; 5) Main product revision; 6) Main 
field testing; 7) Operational product revision; 8) Operational field testing; 9) Final 
product revision; 10) Dissemination and distribution. 
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Deskripsi langkah-langkah umum dalam melaksanakan penelitian dan 

pengembangan tersebut meliputi : 

1) Research and information collecting (penelitian dan pengumpulan informasi) 

termasuk review literature dan observasi kelas yang meliputi kajian literature, 

melakukan observasi lapangan dan membuat persiapan laporan. Kajian literature 

dilakukan untuk menentukan wilayah pengetahuan dimana penelitian ini 

dilakukan, sehingga dapat menunjang pengembangan multimedia interaktif 

berbasis komputer untuk pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

2) Planing (perencanaan), termasuk di dalamnya mendefinisikan keterampilan, 

menetapkan tujuan, menentukan urutan pembelajaran, dan uji kemungkinan dalam 

skala kecil, yang meliputi kegiatan antara lain pendefinisian jenis keterampilan, 

menentukan tujuan-tujuan yang diharapkan, menetapkan langkah-langkah 

pembelajaran, dan uji kelaikan dalam skala kecil. Kegiatan perencanaan diawali 

dengan pedefinisian keterampilan-keterampilan yang diharapkan, menyesuaikan 

tujuan-tujuan yang sesuai dengan keterampilan-keterampilan tersebut, kemudian 

menentukan urutan pembelajaran dan diakhiri dengan melakukan uji kelaikan 

dalam skala kecil. 

3) Develop preliminary form of product (mengembangkan bentuk produk 

pendahuluan) berupa kegiatan penyusunan model multimedia interaktif berbasis 

komputer untuk pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang meliputi : membuat 

persiapan bahan pembelajaran, bahan pegangan, media  termasuk didalamnya 

persiapan materi belajar, buku-buku yang digunakan dan alat evaluasi. 

4) Prelimenary field testing (uji coba pendahuluan) melibatkan sekolah dalam jumlah 

terbatas yaitu satu sekolah. Dalam hal ini dilakukan analisis data berdasarkan 

angket, hasil wawancara dan observasi. 
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5) Main product revision (revisi terhadap produk utama), didasarkan atas hasil uji 

coba pendahuluan. Sesuai saran dan temuan dari lapangan maka dilakukan 

perbaikan terhadap hasil pengujian pendahuluan dalam hal ini mengenai 

implementasi pengembangan multimedia interaktif berbasis komputer sehingga 

disusun revisi produk.  

6) Main field testing (uji coba utama), melibatkan sekolah dalam jumlah yang lebih 

banyak yaitu melibatkan tiga sekolah . Data kuantitatif berupa pretest dan posttest 

memungkinkan hasil tersebut dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

7) Operational product revision (revisi produk operasional), dilakukan perbaikan 

sesuai saran dan hasil uji coba lapangan utama. 

8) Operational field testing (uji coba operasional) yang melibatkan sekolah dalam 

jumlah yang lebih banyak lagi. Pada langkah ini dikumpulkan data angket, 

observasi dan hasil wawancara untuk kemudian dianalisis. 

9) Final product revision (revisi produk terakhir) berdasarkan hasil uji coba 

operasional dan uji coba model lebih luas. 

10) Dissemination and distribution (diseminasi dan distribusi). Pada langkah ini 

dilakukan monitoring sebagai kontrol terhadap kualitas produk.  

Borg and Gall membagi sepuluh langkah seperti jelaskan diatas, selanjutnya telah 

dilakukan penyederhanaan oleh Sukmadinata (2004 : 190) menjadi tiga langkah, yaitu : 

a) Studi Pendahuluan yang meliputi studi literature, studi lapangan, dan penyusunan 

draf awal;  b) uji coba model dengan sampel terbatas dan ujicoba model dengan sampel 

lebih luas; dan c) Uji produk (validasi model) melalui eksperimen dan sosialisasi 

produk. 

Sedangkan langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono ( 

2009 : 409) terdapat sepuluh langkah yaitu :  
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Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan 
(Sugiyono, 2009:409) 

 

 

1. Potensi dan masalah 

“Penelitian dan pengembangan berangkat dari adanya potensi atau masalah” 

(Sugiyono, 2009:409). Potensi merupakan segala sesuatu yang bila didayagunakan 

akan memiliki nilai tambah, sedangakan masalah adalah terdapat kesenjangan antara 

harapan dengan kenyataan. Potensi dan masalah dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

melakukan penelitian dan pengembangan. 

2. Pengumpulan Data 

Pada langkah ini peneliti melihat sebagai bagian dari studi pendahuluan, dengan 

tujuan untuk mengumpulkan dan megkaji kondisi pembelajaran yang ada saat ini. 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukan secara faktual, maka selanjutnya perlu 

dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk 

perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. 

Potensi dan 
Masalah 

Pengumpulan 
data 

Desain Produk Validasi 
Desain  

Revisi Desain  Ujicoba 
Produk  

Revisi 
Produk  

Ujicoba 
pemakaian 

Revisi 
Produk 

Produksi Massal 
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3. Desain Produk 

Hasil akhir dari penelitian dan pengembangan adalah desain produk baru. Oleh 

karenanya pada langkah desain produk ini menurut Sugiyono (2008 : 301) merupakan 

langkah mempersiapkan desain atau langkah-langkah yang akan dilakukan berupa 

penjelasan mengenai bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat setiap 

komponen pada produk tersebut. 

4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk akan lebih efektif atau tidak dari yang sudah ada atau yang lama. Validasi 

produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli 

yang sudah berpengalaman untuk menilai desain tersebut. Dalam penelitian ini desain 

produk divalidasi (expert judgement) oleh tenaga ahli media dan guru senior.  

5. Perbaikan Desain 

Setelah desain divalidasi, maka akan dapat diketahui kelemahannya kemudian 

kelemahannya tersebut dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. 

 

6. Ujicoba Produk 

Setelah dilakukan validasi desain dan perbaikan desain, selanjutnya produk yang 

telah dibuat diujicobakan. Pada penelitian ini ujicoba produk dilakukan dengan 

melakukan ujicoba terbatas pada sampel yang telah ditentukan.  

7. Revisi Produk 

Pada tahap ini dilakukan diskusi dengan para pakar untuk menilai apakah produk 

yang telah diujicobakan sudah sempurna atau belum. Pada tahap penelitian ini 



91 

 

 

dilakukan dengan refleksi dan mengkaji kekurangan-kekurangan pada ujicoba terbatas, 

kemudian dilakukan penyempurnaan untuk hasil akhir dipergunakan dalam uji coba 

luas. 

8. Ujicoba pemakaian 

Setelah pengujian terhadap produk berhasil dan telah dilakukan revisi pada tahap 

sebelumnya, kemudian dilakukan ujicoba pemakaian. Pada tahap ini dilakukan ujicoba 

lebih luas untuk mengetahui apakah produk yang telah dibuat sudah sesuai tidak 

dengan rencana sebelumnya. 

9. Revisi produk 

Revisi produk dilakukan apabila dalam ujicoba luas terdapat kekurangan dan 

kelemahan serta sebelum dilakukan produksi massal dilakukan juga revisi produk pada 

ujicoba pemakaian. Maksudnya adalah untuk mengetahui apabila dalam pemakaian 

terdapat kekurangan dan kelemahan tersebut sehingga dapat digunakan untuk 

penyempurnaan dan pembuatan produk. 

10. Pembuatan produk massal  

Bila produk dinyatakan efektif dan layak dalam beberapa kali pengujian, maka 

selanjutnya dilakukan pembuatan untuk produksi massal. 

Atas dasar langkah-langkah yang dikembangkan oleh Borg dan  Gall, 

Sukmadinata, dan Sugiyono, maka dilakukan beberapa modifikasi karena beberapa 

keterbatasan. Langkah-langkah penelitian tersebut bisa disederhanakan dalam 

penelitian ini akan dibatasi hanya sampai dengan dihasilkannya model setelah 

mengalami dua kali uji lapangan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, kemudian 

disusun suatu perencanakan, dan uji kemungkinan dalam skala kecil. Langkah 

berikutnya adalah pengembangan produk. Pengembangan produk yang berdasarkan 

pada temuan kajian itu diuji coba dalam suatu situasi dan  dilakukan revisi terhadap 
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hasil uji coba tersebut sampai mendapat hasil yang sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 
Langkah-langkah penelitian  

 
 

Langkah-langkah di atas dapat diuraikan menjadi beberapa kegiatan yaitu 

sebagai berikut : 

a. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan merupakan studi awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi 

proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang digunakan saat ini di Sekolah 

Menengah Pertama, sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan multimedia 

interaktif berbasis komputer pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lebak. 
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Langkah ini merupakan bagian yang penting dalam penelitian dan pengembangan, 

karena pada langkah terdapat kajian literatur, survey dan observasi. Kajian literatur 

bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengetahuan yang mendukung penelitian yang 

akan dilaksanakan. Sedangkan survey dan observasi bertujuan untuk mengetahui data 

empiris di lapangan tentang bagaimana keterlaksanaan proses pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial dengan menggunakan multimedia interaktif berbasis komputer. 

Pada studi pendahuluan dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Pada 

langkah ini ditekankan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial menggunakan multimedia interaktif berbasis komputer 

berdasarakan pandangan dari siswa dan pandangan dari guru serta beberapa hal yang 

berkaitan erat. Selanjutnya hasil studi awal ini akan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pembuatan multimedia interaktif berbasis komputer mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan studi pendahuluan ini meliputi : a) Studi 

dokumentasi untuk mengkaji : 1) teori-teori yang berkaitan dengan multimedia 

interaktif berbasis komputer dan pembelajaran menggunakan multimedia interaktif; 2) 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD) mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial di Sekolah Menengah Pertama; dan 3) hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan pengembangan model multimedia interaktif berbasis komputer dan Ilmu 

pengetahuan Sosial; b) melakukan studi lapangan pada Sekolah Menengah Pertama 

Negeri dan Swasta yang berada di Kabupaten Lebak untuk melihat bagaimana desain 

pembelajaran, pemanfaatan multimedia pembelajaran, proses pembelajaran, dan 

evaluasi yang dilakukan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial serta mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Hasil studi pendahuluan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
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mengembangkan model multimedia interaktif berbasis komputer untuk pembelajaran 

mata pelajaran Ilmu Pengetahun Sosial di Sekolah Menengah Pertama.  

b. Pengembangan Multimedia Interaktif 

Pengembangan multimedia ini berpijak pada prinsip pelaksanaan kurikulum yang 

dilaksanakan dengan multimedia dan standar isi yang dikembangkan oleh BSNP serta 

disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan siswa. 

a. Perencanaan terdiri dari : 

1) Analisis pengembangan silabus, rencana pembelajaran, bahan ajar, dan evaluasi 

serta skor. 

2) Flowchart view penyajian bahan ajar digital 

3) Storyboard multimedia interaktif 

b. Pengembangan multimedia interaktif 

Pertama, menyiapkan elemen-elemen dengan menggunakan beberapa program. 

Kedua, pengisian audio untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan ucapan 

selamat datang pada tampilan pembuka, penggunaan multimedia interaktif, isi 

materi, ketentuan uji kompetensi dan skor yang diperoleh. 

Ketiga, pengambilan gambar melalui handycam studio sesuai dengan kebutuhan. 

Keempat, pengemasan dalam bentuk CD dengan proses burning file sebagai CD 

multimedia interaktif yang kemudian dilanjutkan dengan instalasi program CD 

kedalam komputer yang akan dipergunakan dalam proses pembelajaran. 

Dalam pengembangan multimedia interaktif ini menggunakan model tutorial. 

Dimana untuk memproduksinya ada beberapa langkah sebagaimana dikembangkan 

dalam model tutorial. Menurut Rusman (2008:231-232) bahwa “langkah-langkah 

produksi model tutorial meliputi perencanaan produksi dan proses produksi model 

program CAI model tutorial”. Lankah-langkah produksi model tutorial tersebut 
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meliputi : 

1. Perencanaan Produksi Model Program CAI model tutorial 

a. Satuan Pelajaran (Satpel) 

b. Perencanaan Program CAI Totorial 

c. Flowchart program pembelajaran CAI Tutorial 

2. Proses Produksi Program CAI model Tutorial 

Setelah membuat perencanaan pengembangan program CAI tutorial langkah 

selanjutnya yang harus ditempuh adalah proses produksi. Pada tahap ini harus 

“mengerahkan” seluruh kemampuannya untuk menghasilkan program yang layak 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Pada tahap proses produksi program CAI 

harus memperhatikan tahapan model tutorial yang terdiri dari : 

a. Introduction (Pengenalan), meliputi : 

1) Judul Program (Title Page) 

2) Objektifitas Penyajian (Presentation of Objektif) 

3) Petunjuk (Direction) 

4) Stimulus Prioritas Pengetahuan (Stimulating Prior Knowledge) 

5) Inisial Kontrol (Initial Student Control) 

b. Presentation of Information (Penyajian Informasi) 

1) Mode penyajian atau mode presentasi drills 

2) Panjang Teks Penyajian (Length of Text Presentation) 

3) Grafik dan animasi 

4) Warna dan Penggunannya 

5) Penyajian Prompt 

c. Question of responses (Pertanyaan dan respon-respon) 

d. Judging of responses (Penilaian Respon) 
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e. Providing feedback about responses (Pemberian Balikan Respon) 

f. Remediation (Pengulangan) 

g. Closing (Penutup) 

c. Ujicoba 

Ujicoba dalam pengembangan multimedia interaktif untuk pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial dilakukan dalam dua tahap yaitu ujicoba terbatas dan ujicoba lebih 

luas. Ujicoba terbatas dilakukan pada satu Sekolah Menengah Pertama dengan sampel 

kelas VIII sebanyak satu kelas. Ujicoba terbatas dilakukan dalam beberapa siklus. Hasil 

evaluasi proses dan hasil pembelajaran digunakan sebagai bahan refleksi untuk 

memperbaiki model sehingga diperoleh model yang terbaik. 

Ujicoba lebih luas dilakukan pada tiga Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten 

Lebak. Sekolah yang digunakan berdasarkan pada katagori yang berbeda, yaitu 

baik/tinggi, sedang dan rendah/kurang. Setiap sekolah diambil sampel sebanyak satu 

kelas sebagai kelas ujicoba. Evaluasi dilakukan terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

2.    Lokasi dan Subjek Penelitian 

Hasil pengembangan media interaktif ini diproyeksikan untuk menjadi alternatif 

bagi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ). Dengan demikian agar hasil yang 

diperoleh representatif sehingga dapat digunakan di sekolah manapun, mengingat 

kesediaan sarana prasarana (komputer) yang sangat terbatas pada sekolah di 

Kabupaten Lebak, maka lokasi peneliatian berdasarkan ketersediaan sarana prasarana 

tersebut. 

Dengan memperhatikan karakteristik, homogenitas dan heterogenitas sekolah 

menengah pertama di Kabupaten Lebak, termasuk memperhatikan keterbatasan yang 

ada, maka penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut : 

1. Guru dan siswa yang akan diteliti pada uji lapangan terbatas pada penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII tahun pelajaran 2009/2010 di SMP Negeri 3 Rangkasbitung 
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dengan pertimbangan sekolah ini telah memasukan internet sekolah dengan 

didukung kelengkapan komputer. 

2. Guru dan siswa yang akan diteliti pada uji lapangan lebih luas pada penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII tahun pelajaran 2009/2010 pada SMP Negeri di wilayah 

Kabupaten Lebak, berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk 

pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif, seperti pada tabel 3.1 

berikut : 

 

Tabel 3.1 
 Daftar Sekolah Yang Diteliti Pada Uji Lapangan Lebih Luas 

 

No. Nama Sekolah Wilayah Kualifikasi Ket. 

1. SMP Negeri 2 Rangkasbitung Tengah Baik 
 

2. SMPS Al-Qudwah 
Rangkasbitung 

Barat Sedang 
 

3. SMP Negeri 1 Cibadak Timur Kurang 
 

 

3.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Dokumentasi  

Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Sekolah Menengah Pertama kelas VIII kurikulum 2006. 

2. Angket 

Angket, digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang berhubungan 

dengan kondisi multimedia interaktif Ilmu Pengetahuan Sosial selama ini, 
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penggunaan media pembelajaran, pandangan siswa dan guru terhadap multimedia 

interaktif yang dikembangkan, faktor pendukung dan penghambat penggunaan 

multimedia interaktif. 

3. Skala penilaian 

Skala penilaian, digunakan untuk memperoleh data tentang hasil evaluasi 

analisis landasan dan konsep, flowchart view, storyboard dan pengembangan 

multimedia interaktif (evaluasi di atas meja) yang dilakukan para  ahli, sekaligus 

untuk mengetahui keterpakaian produk dalam pembelajaran. 

4. Wawancara 

Wawancara, digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang 

berhubungan dengan pandangan guru dan siswa berkaitan dengan penggunaan 

multimedia dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial selama ini, penggunaan 

multimedia interaktif yang dikembangkan serta faktor pendukung dan penghambat 

penggunaan multimedia interaktif untuk melengkapi hasil kuesioner.  

5. Observasi 

Observasi, digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan 

pembelajaran pada  pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan menggunakan 

multimedia interaktif . 

6. Tes hasil belajar 

Tes hasil belajar, digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa-

siswa dalam mengikuti pembelajaran sebelum, dan sesudah menggunakan multimedia 

interaktif. “Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah 

ditentukan” (Arikunto, 2007:53).  

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data mengenai hasil tes 
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awal siswa sebelum diberi perlakuan pembelajaran dan data hasil belajar siswa setelah 

diberikan perlakuan. Kemampuan awal siswa didapat dengan memberikan tes awal atau 

pretest sebelum pembelajaran dilaksanakan. Kemampuan yang dimaksud adalah 

kemampuan pada ranah kognitif pada tingkat pemahaman konsep. Instrumen yang 

digunakan berupa butir-butir soal pilihan ganda. Pemberian tes awal ini dimaksudkan 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebagai titik tolak pembelajaran. 

Dalam penelitian ini digunakan tes, karena diharapkan melalui penggunaan 

multimedia interaktif untuk pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial hasil 

belajar peserta didik cenderung lebih meningkat. Validasi terhadap tes hasil belajar 

dilakukan dengan validasi konstruksi oleh guru senior. “Sebuah tes dikatakan memiliki 

validitas konstruksi apabila butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap 

aspek seperti pada tujuan pembelajaran” (Arikunto, 2007:67). 

4.    Pengolahan dan Analisis Data 

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini maka analisis data dilakukan secara 

kualitatif dan kuantitatif. Data yang bersifat kualitatif, yaitu dari hasil angket, 

wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dipisah-pisahkan sesuai dengan katagori 

yang dikehendaki dan selanjutnya dianalisa dan diambil kesimpulan untuk memberikan 

interpretasi terhadap pengembangan dan implementasi multimedia Ilmu Pengetahuan 

Sosial. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif diproses dengan menggunakan 

statistika. 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa, peneliti melihat peningkatan hasil belajar 

pada ketercapaian ketuntasan belajar sesuai dengan KKM (Kriteri Ketuntasan Minimal) 

tingkat sekolah dan nasional. Sedangkan untuk melihat hasil pengembangan 

multimedia interaktif dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial peneliti melihat 

pada hasil pandangan guru dan siswa pada setiap pengujicobaan multimedia interaktif 
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tersebut, juga untuk mengukur keberhasilannya berpedoman pada hasil rata-rata pretes 

(tes awal) dan postes (tes akhir), dalam perkembangan antar siklus.  

Agar data yang telah terkumpul dapat memberikan makna sesuai dengan tujuan 

penelitian maka dilakukan analisis dan interpretasi data. Data yang telah berhasil 

dikumpulkan khususnya dari survey awal tentang pelaksanaan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial baik pada studi pendahuluan maupun dari tahap pengembangan 

model. Data diperoleh dari hasil observasi selama guru melaksanakan pembelajaran 

dan hasil belajar siswa yang diperoleh melalui tes awal dan tes akhir. Data hasil 

penilaian terhadap aspek hasil belajar siswa pada ujicoba terbatas dan ujicoba lebih luas 

akan dianalisis secara statistik menggunakan uji-t dengan menggunakan bantuan 

program SPSS 14 (Statistical Package for Social Science 14), jika nilai t dihitung > t 

tabel pada taraf signifikansi 95% berarti ada perbedaan yang signifikan antara dua nilai 

rata-rata yang diuji. Uji t dilakukan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 

menggunakan multimedia interaktif berbasis komputer antara sebelum dan sesudah 

dilakukan proses pembelajaran. 

Analisis data dilakukan dari awal penelitian sampai dengan penelitian akhir 

secara terus menerus yang meliputi antara lain kegiatan analisis data, refleksi dan 

tindakan. Akhirnya berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data dilakukan penarikan 

kesimpulan dengan cara menjawab setiap pertanyaan penelitian dan mensintesiskan 

jawaban-jawaban tersebut dalam sebuah kesimpulan penelitian secara menyeluruh. 

 

B. Hasil Pengembangan Model 

Deskripsi hasil penelitian ini secara umum terbagi kedalam tiga bagian yaitu 

antara lain sesuai dengan tahapan pada metode penelitian dan pengembangan (research 

and development) yang telah dikemukakan sebelumnya tentang metode penelitian yang 
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dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya : a) hasil studi pendahuluan; b) hasil 

pengembangan model; serta, c) hasil uji coba lapangan.  

1. Hasil Studi Pendahuluan 

Dari studi pendahuluan yang dilakukan pada beberapa sekolah yang diteliti 

diperoleh beberapa informasi berkaitan dengan kondisi sekolah antara lain yaitu : 1) 

data tentang pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang 

selama ini berlangsung di Sekolah Menengah Pertama, yang meliputi : kegiatan dan 

persepsi siswa selama pembelajaran dan kegiatan guru selama pembelajaran; 2) data 

tentang ketersediaan multimedia pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah 

Menengah Pertama; dan 3) data tentang faktor pendukung dan penghambat 

pengembangan multimedia pembelajaran menggunakan komputer untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah 

Pertama. 

Data-data yang diperoleh dari hasil studi pendahuluan ini dijadikan sebagai 

landasan bagi pengembangan multimedia yang dikembangkan yaitu multimedia 

interaktif dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan kuisener, observasi serta wawancara. Kuisener 

diberikan kepada siswa dan guru. Kuisener diberikan kepada siswa dan guru sebelum 

proses pengembangan model multimedia dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-

data tentang persepsi siswa dan guru terhadap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, 

persepsi siswa tentang ketersediaan multimedia dan data tentang faktor pendukung dan 

penghambat pengembangan multimedia. 

Tahapan pelaksanaan studi pendahuluan ini dilakukan dengan tahapan-tahapan 

diantaranya memberikan kuesioner kepada beberapa sekolah yaitu 12 sekolah dengan 
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jumlah 240 siswa kelas VIII Tahun Ajaran 2009/ 2010 yang diklasifikasikan menjadi 

tiga kategori yaitu : 1) kategori kelas tinggi sebanyak 80 siswa; 2) kategori kelas 

sedang sebanyak 80 siswa; serta 3) kategori kelas rendah sebanyak 80 siswa. 

Pelaksanaan tahapan ini dilakukan juga pembagian kuesioner tidak hanya kepada siswa 

tetapi dilakukan juga pada guru serta kepada guru dilakukan wawancara terhadap 12 

guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, sebelum  pengelolahan data, 

terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap kuesioner yang telah dibagikan baik 

kepada siswa maupun guru. Setelah dilakukan verifikasi dari 240 kuesioner maka 

dilanjutkan pengolahan data dan tiga sekolah diantaranya selanjutnya dijadikan subyek 

penelitian. Sedangkan untuk kuesioner yang dibagikan terhadap 12 guru seluruhnya 

diikutsertakan dalam pengolahan data penelitian yang dilaksanakan ini. 

a.       Kegiatan dan Persepsi Siswa terhadap Pembelajaran  

Variabel yang ada dari data tentang kegiatan dan persepsi siswa selama 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) terdiri dari variabel, yaitu a) minat siswa 

terhadap pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS); b) persepsi siswa tentang proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru khususnya guru IPS; c) persepsi siswa tentang 

penggunaan multimedia yang digunakan siswa dan guru IPS; dan d) penguasaan siswa 

terhadap materi pembelajaran IPS. Deskripsi secara rinci dapat dilihat pada tahapan-

tahapan berikut  ini diantaranya : 

a). Minat siswa terhadap pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) terlihat minat siswa terhadap  

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) selama ini sudah cukup tinggi, 

sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran tabel 4.1. 
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Pada tabel 4.1 tersebut menunjukan bahwa dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial yang berlangsung selama ini, minat siswa terhadap mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial yang dapat ditunjukan dengan data penelitian bahwa sebanyak 

171 orang ( 71,25 % ) menyukai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Angka ini 

cukup besar untuk dijadikan modal dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. 

Berbagai alasan dikemukakan oleh siswa mengapa mereka berminat dengan mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial; mulai dari Ilmu Pengetahuan Sosial mempelajari 

tentang apa yang dilakukan di dalam kehidupan sehari – hari  sebanyak 162 orang ( 

67,50 % ) yang merupakan alasan terbanyak; mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

merupakan pelajaran yang menyenangkan karena diajar yang memungkinkankan 

dengan banyak metode yang bervariatif sebanyak 65 orang ( 27,68 % ); sedangkan 

alasan tidak menyukai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial karena  pelajarannya 

merupakan hafalan sehingga tidak mudah untuk dipahami sebanyak 9 orang ( 4,16 % ) 

dan alasan lainnya materinya banyak dan terlalu rumit sebanyak 2 orang ( 0,83 % ) 

b. Persepsi siswa tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

Persepsi siswa tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

menyangkut : suasana pembelajaran, penyampaian pembelajaran, materi, ketepatan 

waktu, bahasa, metode/teknik, keberlangsungan pembelajaran, dan keterlibatan siswa. 

Tabel 4.2 tersebut menunjukan bahwa persepsi siswa tentang suasana proses 

pembelajaran sudah menyenangkan. Dari hasil penelitian terlihat sebanyak 159 orang ( 

66,25 % ) menyatakan bahwa suasana pembelajaran sudah menyenangkan, 57 orang ( 

23,75 % ) menyatakan ragu – ragu dan sebanyak 24 orang ( 10,00 % ) mengatakan 

suasananya tidak menyenangkan. Pada data penelitian diperoleh tentang alasan-

alasannya yaitu diantaranya alasan yang menyenangkan terbanyak dikarenakan guru 

dalam menerangkan secara jelas sebanyak 61 orang ( 25,41 % ) ; cara mengajar dengan 
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berbagai permainan dan tidak membosankan sebanyak 37 orang ( 15,41 % ) dan alasan 

santai tetapi serius masing – masing sebanyak 32 orang( 13,33 % ); dalam 

pembelajaran diselingi dengan lelucon masing – masing sebanyak 29 orang ( 12,08 % ) 

sedangkan alasan tidak menyenangkan disebabkan karena penjelasan guru susah 

dipahami sebanyak 15 orang ( 6,25 % ) dan agak membosankan sebanyak 7 orang ( 2, 

91 % ). 

Di dalam proses pembelajaran pada awal prosesnya guru menyampikan tujuan 

yang hendak dicapai dalam pembelajaran tersebut, sehinggga siswa mengetahui dan 

dapat ikut bersama – sama mencapainya. Pada data hasil penelitian dapat ditunjukan 

sebanyak 194 orang ( 80,83 % ) menyatakan bahwa guru menyampaikan tujuan yang 

hendak dicapai dalam pembelajaran, berikutnya yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 

29 orang ( 16,25 % ), serta yang menyatakan tidak menyampaikan tujuan dalam 

pembelajaran yaitu sebanyak 7 orang ( 2,91 ). 

Data mengenai bagaimana materi yang diajarkan apakah sesuai dengan pokok 

bahasan yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, mayoritas  

siswa menyatakan sudah sesuai dengan pokok bahasan yang terdapat dalam buku 

sumber atau silabus yang ada dengan rincian yang menyatakan sudah sesuai yaitu 

sebanyak 231 orang ( 96,25 % ); dan yang menyatakan ragu – ragu sebanyak 9 orang ( 

3,74 % ) serta tidak ada yang mengatakan bahwa materi tidak sesuai dengan pokok 

bahasan. Mengenai  kesesuaian waktu, dalam data diperoleh bahwa sesuai data 

penelitian bahwa materi diajarkan rata-rata sudah sesuai dengan waktu yang 

disediakan. Sebagai bukti bahwa yang menyatakan materi yang disampaikan sesuai 

dengan waktu yang disediakan sebanyak 192 orang ( 80,80 % ), dan yang menyatakan 

ragu – ragu sebanyak 38 orang ( 15,83 ); serta yang menyatakan bahwa materi yang 

disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang disediakan sebanyak 10 orang ( 4,16 % ). 
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Bahasa yang disampaikan guru dalam pembelajaran  mudah dimengerti oleh 

siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 136 orang ( 36,66 % ) menyatakan 

bahasanya mudah dimengerti; dan yang 87 orang ( 36,25 % ) menyatakan ragu – ragu 

serta hanya 17 orang ( 7,08 % ) yang mengatakan bahwa guru dalam menyanpaikan 

bahasa dalam proses pembelajarannya tidak mudah dimengerti. 

Metode dan teknik yang dipergunakan bervariatif sehingga dapat membangkitkan 

minat siswa. Hal ini  ditunjukan  bahwa sebanyak 130 orang ( 54,16 % ) menyatakan 

sudah bervariatif; dan sebanyak 84 orang ( 35,00 % ) menyatakan ragu – ragu; serta 

sebanyak 26 orang  ( 16,83 % ) menyatakan tidan bervariatif. 

Pembelajaran dalam pelaksanaanya sudah berlangsung secara aktif, kreatif, 

efektif, menyenankan dan mandiri. Hasil penelitian menunjukan sebagai yang 

menyatakan sudah berlangsung seperti ini sebanyak  134 orang ( 55,83 % ); dan yang 

menyatakan ragu – ragu masih banyak mencapai 63 orang ( 26,24 % ); serta yang 

menyatakan  tidak berlangsung seperti ini sebanyak 43 orang ( 17,91%). Guru masih 

belum melibatkan siswa dalam menyimpulkan hasil pembelajaran yang dapat ditulis 

menjadi catatan penting dalam pembelajaran. Hal ini ditunjukan bahwa sebanyak 201 

orang ( 85,75 % ) menyatakan sudah bersama siswa; dan sebanyak 20 orang ( 8,33 % ) 

menyatakan ragu– ragu, serta yang 19 orang ( 7,91 % ) menyatakan tidak bersama 

siswa, sehingga masih sangat besar proses pembelajaran bergantung pada penjelasan 

guru. Dimana terlihat dari hasil penelitian sebanyak 163 orang ( 67,91 % ) menyatakan 

masih bergantung; dan 47 orang ( 19,58 % ) menyatakan ragu – ragu ; serta 30 orang ( 

41,67 % ) menyatakan tidak bergantung pada penjelasan guru. 

c). Persepsi siswa tentang penggunaan multimedia dalam pembelajaran   

Hasil penelitian mengenai persepsi siswa tentang pembelajaran yang berlangsung  

selama ini secara umum belum banyak mempergunakan media / alat peraga, khususnya 
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dalam pemanfaatan komputer dalam pembelajaran. Hal tersebut lebih jelasnya seperti 

dapat dilihat dalam  lampiran tabel 4.3. 

Guru dalam menjelaskan konsep Ilmu Pengetahuan Sosial berdasarkan pada tabel 

4.3 menunjukan bahwa belum banyak menggunakan media pembelajaran/alat peraga. 

Dari data hasil penelitian terbukti bahwa sebanyak 147 orang ( 61,25 % ) menyatakan 

menggunakan media; selanjtnya 38 orang ( 15,83 % ) menyatakan ragu – ragu; dan 

sebanyak 55 orang ( 41,67 % ) menyatakan tidak mempergunakan media / alat peraga 

dalam pembelajaran. Media / alat peraga yang biasa dipergunakan dalam pembelajaran 

adalah buku 240 orang ( 100 % ); LKS 156 orang ( 65,00 % ); majalah 23 orang ( 9,58 

% ); surat kabar 19 orang ( 7,91 % ); dan gambar sebanyak 62 orang ( 25,83  % ). 

Fasilitas pembelajaran berbasis komputer  yang sudah menggunakan multimedia 

pada umumnya dipergunakan bagi guru yang sudah terbiasa mempergunakan komputer 

untuk pembelajaran, Dari hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 67 orang ( 

27,91 % ) sudah menggunakan multimedia; 82 orang ( 34,16 % ) ragu – ragu; dan 91 

orang ( 37,91  % ) tidak mempergunakan multimedia dalam proses  pembelajaran 

berbasis komputer. 

Adapun data mengenai proses pembelajaran dengan pemanfaatan komputer yang 

dipergunakan dalam pembelajaran. Dimana hasil penelitian menunjukan sebesar 50 

orang ( 20,83 % ) mengatakan tidak memanfaatan komputer; 49 orang ( 20,41 % ) 

menyatakan ragu-ragu dan 141 orang ( 58,75 % ) menyatakan tidak memanfaatan 

komputer dalam pembelajaran. Adapun jenis media yang dipergunakan dalam 

penggunaan komputer yakni power point, internet, VCD/ DVD interaktif sebanyak 29 

orang ( 4,16 % ), internet dan CD 10 orang ( 3,75 % ), hanya internet 9 orang ( 3,75 % 

), komputer saja 13 orang ( 10 % ), VCD saja 12 orang ( 5,41 % ), dan power point 

sebanyak 22 orang ( 9,16 % ). 
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Pada umumnya alasan tidak memanfaatan komputer dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial karena laboratorium biasanya hanya dipergunakan untuk 

pembelajaran mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal ini 

terlihat bahwa sebanyak 132 orang ( 55,00 % ) menyatakan hanya dipergunakan untuk 

pembelajaran TIK; selanjutnya 43 orang ( 17,91 % ) ragu – ragu; serta sebanyak 65 

orang ( 27,08 % ) menyatakan tidak hanya dipergunakan untuk pembelajan TIK. 

Dari data penelitian juga diperoleh bahwa bagi para siswa yang ingin belajar 

secara mandiri juga mempergunakan komputer selain di sekolah. Dibuktikan dengan 

data penelitian sebanyak 103 orang ( 42,91 % ) menyatakan juga menggunakan 

komputer selain di sekolah; selanjutnya 17 orang ( 7,08 % ) ragu – ragu; serta 120 

orang ( 50,00 % ) tidak mempergunakannya. Adapun tempat mempergunakan 

komputer untuk belajar secara mandiri selain di sekolah adalah rumah sendiri sebanyak 

29 orang ( 12,08 % ); selanjutnya 21 orang ( 8,75 % ) bertempat di warung 

telekomunikasi; serta sisanya bertempat di rumah teman /saudara sebanyak 11 orang ( 

4,58 % ). 
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d). Penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial   

Penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial masih 

belum dapat diprediksi sehingga para guru harus juga melakukan berbagai upaya untuk 

dapat meninggkatkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Adapun 

secara rinci dapat dilihat pada lampiran tabel 4.4. 

Dari tabel 4.4 tersebut menunjukan bahwa masih belum menunjukan yakin 

terhadap kemampuan penguasaan terhadap materi pelajaran yang ada. Hal ini 

dibuktikan dalam data penelitian yaitu sebanyak 89 orang ( 37,08 % ) menyatakan 

bahwa memahami materi setiap diajarkan, namun demikian bahwa yang paling banyak 

mendominasi atau mayoritas menyatakan ragu – ragu yang dikatakan oleh 125 orang ( 

52,08 % ) dan hanya sebagain lagi yaitu 26 orang ( 10,86 % ) yang menyatakan tidak 

memahami materi setiap diajarkan . 

Melihat kondisi semacam ini guru terus berupaya untuk memberikan pemahaman 

materi secara mandiri. Dari data terlihat sebanyak 156 orang ( 65,00 %  ) 

mennyatakaan bahwa telah diberikan pemahaman scara mandiri; selanjutnya 63 orang ( 

26,25 % ) menyatakan ragu – ragu; dan sebanyak 21 orang ( 8,75  % ) menyatakan 

tidak diberikan pemahaman materi secara mandiri. Data lain diperoleh bahwa guru 

suka memberi kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas dikelas secara 

individu / kelompok. Sebagaimana ada pada hasil penelitian, dimana sebanyak 223 

orang ( 92,91 % ) menyatakan diberi kesempatan; selanjutnya 7 orang ( 2,91 % ) 

menyatakan ragu – ragu; dan 10 orang ( 4,16 % ) tidak diberi kesempatan untuk 

mengerjakan tugas dikelas secara individu / kelompok. 

Pada bagian lain untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran berbasis 

komputer, guru bertanya tentang bahan ajar yang telah dipelajari pada akhir 

pembelajaran. Ini dibuktikan pada hasil penelitian yaitu sebanyak 120 orang ( 50 % ) 
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menyatakan  guru bertanya tentang bahan yang telah dipelajari pada akhir 

pembelajaran; selanjutnya 52 orang ( 21,66 % ) menyatakan ragu- ragu; dan terakhir 

sebanyak 68 orang ( 278,33 % ) guru tidak menanyakan tentang bahan yang telah 

dipelajari pada akhir pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru juga 

melakukan pretes sebelum pembelajaran dimulai dan memberikan postes setelah 

pembelajaran selesai. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukan 

bahwa sebanyak 103 orang ( 42,91 % ) menyatakan guru melakukan pretes dan postes 

pembelajaran, selanjutnya 86 orang ( 35,83  % ) menyatakan ragu – ragu; dan sebanyak 

51 orang ( 21,25 % ) menyatakan guru tidak melakukan pretes dan postes dalam 

pembelajaran. 

Pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan oleh guru di dalam pengembangnya 

didasarkan pada materi pembelajaran sebagaimana ditunjukan bahwa yang menyatakan 

hal ini sebanyak 214 orang ( 89,16 % ) menyatakan mengembangkan; sedangkan 16 

orang ( 6,66  % ) menyatakan ragu – ragu; dan sebanyak 10 orang ( 4,16 % ) 

menyatakan guru tidak mengembangkan pertanyaan berdasarkan materi pembelajaran. 

Pertanyaan yang dikembangkan di dalamnya disesuaikan dengan tingkat kesukaran dan 

kedalaman materi. Hal ini terlihat pada data penelitian, yaitu sebanyak 177 orang ( 

73,75 % ) menyatakan disesuaikan; sedangkan 39 orang ( 16,25 % ) menyatakan ragu – 

ragu; dan 24 orang ( 10,00 % ) menyatakan tidak disesuaikan dengan tingkat kesukaran 

dan kedalaman materi. 

Pada saat guru telah memberikan pertanyaan dilanjutkan dengan menjelaskan 

kembali hal – hal yang kurang dipahami oleh siswa. Berdasarkan pada hasil penelitian 

diperoleh bahwa sebanyak 211 orang ( 87,91 % ) menyatakan guru menjelaskan 

kembali; berikutnya sebanyak 15 orang ( 6,25 % ) menyatakan ragu – ragu; dan 

sebanyak 14 orang ( 5,83 % ) menyatakan guru tidak menjelaskan kembali hal-hal yang 
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kurang dipahami siswa. Pada bagian lain guru setelah pembelajaran selesai 

memberikan tugas rumah sesuai materi yang disampaikan tersebut. Hal ini 

sebagaimana terlihat dalam hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 195 orang ( 

81,25 % ) menyatakan guru memberikan tugas rumah; selanjutnya sebanyak 31 orang ( 

12,91 % ) menyatakan ragu –ragu; dan sebanyak 14 orang ( 5,83  % ) menyatakan guru 

tidak memberikan tugas rumah setelah pembelajaran selesai yang disesuaikan dengan 

materi tersebut. 

Hasil penelitian lain seperti telah dijelaskan di atas ternyata bagi siswa masih ada 

yang merasa ragu – ragu untuk menguasai materi pembelajaran sampai tuntas. Hal ini 

dimana dibuktikan pada hasil penelitian yang menyatakan bahwa sebanyak 132 orang ( 

55,00 % ) menyatakan dapat menguasai sampai tuntas; dan sebanyak 67 orang ( 27,91 

% ) menyatakan ragu – ragu; dan selanjutnya sebanyak 41 orang ( 17,08 % ) 

menyatakan bahwa tidak dapat menguasainya sampai tuntas pada setiap mata 

pembelajaran yang diiajarkan tersebut. 

b.      Kegiatan Guru Selama Pembelajaran  

Kegiatan guru selama pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial berlangsung 

diperoleh data dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa variabel, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut. Adapun secara lebih 

jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

Data mengenai perencanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, diperoleh 

data yaitu bahwa hampir sebagian besar guru menjabarkan standar isi dan 

mengembangkan silabus pembelajaran. Hal ini bisa terlihat bahwa 11 orang ( 91,66 % ) 

guru menjabarkan standar isi dan mengembangkan silabus pembelajaran; berikutnya 

hanya 1 orang ( 8,33 % ) yang mengatakan kadang-kadang menjabarkan standar isi dan 

mengembangkan silabus pembelajaran. Adapun mengenai kewajiban guru di dalam 
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setiap pertemuan pembelajaran membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) 

diperoleh data bahwa 12 orang ( 100 % ) guru sudah menyiapkan RPP tersebut pada 

setiap pembelajaran berlangsung.  

Pengembangan materi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru berpedoman 

pada kompetensi dasar dan indikator. Ini dibuktikan dengan data penelitian bahwa 

sebanyak 12 orang ( 100 % ) menyatakan dalam mengembangkan materi selalu 

berpedoman pada kompetensi dasar dan indikator. Berkaitan dengan penyiapan media 

pembelajaran yang akan dipergunakan dalam pembelajaran yaitu hanya sebagian guru 

yaitu sebanyak 6 orang ( 50 % ) yang menyatakan mepersiapkan media yang 

dibutuhkan, sedangkan 6 orang ( 50 % ) lagi tidak mempersiapkannya atau 

mempersiapkan tetapi kadang-kadang. Berdasarkan hasil wawancara bahwa mayoritas 

berpersepsi keberadaan RPP bagi guru merupakan sesuatu yang sangat penting 

keberadaannya, namun demikian pada sebagian guru masih ada yang menyatakan 

adanya keandala-kendala dalam pembuatannya sehingga tidak semuannya membuat 

perangkat tersebut. Adapun beberapa kendala yang muncul kepermukaan diantaranya 

yaitu : kurang maksimalnya kemampuan keterampilan pembuatan RPP tersebut dan 

asumsi lain keterbatasan waktu dan pendukung lainnya, sehingga berkesimpulan bahwa 

pembuatan RPP merupakan pekerjaan yang merepotkan, begitu juga dengan penyiapan 

media, mereka merasa sangat penting dan perlu, dan mereka juga menyadari bahwa 

untuk menciptakan pembelajaran yang berkesan dan menyenangkan dan mandiri media 

ini sangat diperlukan, namun karena keterbatasan sarana prasarana dan kemampuan 

guru untuk menyiapkan media pembelajaran tersebut, maka pembelajaran biasanya 

berjalan dengan apa adanya dengan kata lain bahwa tidak didukung oleh media. 

Perencanaan pretes pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, diperoleh data 

bahwa hanya 5 orang ( 41,66 % ) guru sudah menyiapkan pretes dan sebagian besar 
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guru hanya kadang-kadang mempersiapkannya yaitu sebanyak 7 orang ( 58,33 ) guru, 

sedangkan yang tidak mempersiapkannya menyatakan tidak ada. 

Mengenai data pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, para guru 

sudah memandang bahwa materi yang dajarkan harus sesuai dengan tujuan. Hal ini 

diperoleh data bahwa sebanyak 12 orang ( 100 % ) atau secara keseluruhan menyatakan 

harus sesuai dengan tujuan. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariatif 

diperoleh data bahwa sebagian 6 orang ( 50 % ) menyatakan sudah bervariatif tetapi 

sebagian lagi yaitu sebanyak 6 orang ( 50 % ) menyatakan ragu-ragu. Data mengenai 

bahwa guru menjelaskan dengan bahasa yang jelas dan lugas. Hal ini dibuktikan bahwa 

hanya sebanyak 9 orang ( 75 % ) yang menyatakan menjelaskan dengan bahasa lugas 

dan jelas; dan sebanyak 3 orang ( 25 % ) menyatakan ragu-ragu.  Berikutnya mengenai 

guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas di kelas baik secara 

individu maupun kelompok. Dalam hal ini diperoleh data bahwa semuanya yaitu 

sebanyak 12 orang ( 100 % ) memberi kesempatan kepada siswa. Namun demikian 

pembelajaran yang mereka lakukan masih adanya yang terfokus pada aktifitas guru, 

sebagaimana data menunjukan bahwa sebanyak 2 orang ( 16,66 % ) menyatakan masih 

terfokus pada guru; selanjutnya 7 orang ( 58,33 % ) menyatakan tidak terfokus pada 

guru; dan sisanya sebanyak 3 orang ( 25,00 % ) menyatakan  ragu – ragu. 

Mengenai penggunaan media komputer dalam proses pembelajaran, dalam data 

penelitian diperoleh bahwa mayoritas yaitu 9 orang ( 75,00 % ) menyatakan tidak 

menggunakan komputer dalam proses pembelajaran dan sisanya sebanyak 3 orang ( 25 

% ) guru menyatakan ragu-ragu, serta tidak ada seorangpun yang menyatakan 

menggunakan komputer dalam proses pembelajaran. Perlu dikemukakan berdasarkan 

hasil wawancara bahwa keberadaan laboratorium komputer yang telah disediakan oleh 

sekolah belum dimaksimalkan penggunaanya untuk pembelajaran Ilmu Pengetahuan 



113 

 

 

Sosial. Laboratorium tersebut masih dipergunakan untuk pembelajaran mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK ), sehingga secara umum peran guru dalam 

pembelajaran masih menjadi dominan, namun demikian guru masih menyuruh siswa 

menuliskan kembali hasil  pembelajaran dan bersama siswa untuk menyimpulkan dan 

menuliskan di papan tulis untuk dicacat oleh siswa. Hal ini dibuktikan bahwa sebanyak 

6 orang ( 50,00 % ) guru menyatakan melakukan hal ini; selanjutnya sebanyak 2 orang 

( 16,66 5 ) menyatakan tidak melakukan ini; sedangkan sisanya sebanyak 4 orang ( 

33,33 % ) menyatakan ragu-ragu mengenai hal menyimpulkan dan menuliskan kembali 

hasil pembelajaran di papan tulis untuk dicatat siswa. 

Berkaitan dengan evaluasi dan tindak lanjut diperoleh data bahwa  mayoritas 

guru yaitu sebanyak 11 orang ( 91,66 % ) menyatakan bahwa guru bertanya kepada 

siswa untuk mengetahui kemampuan siswa pada setiap akhir proses pembelajaran dan 

sisanya sebanyak 1 orang ( 8,33 % ) menyatakan ragu-ragu mengenai penerapan hal 

tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan siswa pada akhir pembelajaran 

guru melakukan pretes dan postes. Guru mengembangkan pertanyaan berdasarkan 

indikator pencapaian tujuan dengan menyesuaikan dengan tingkat kesukaran dan 

kedalaman materi hampir mayoritas melakasanakan hal ini yaitu sebanyak 12 orang ( 

100 % ). Sementara itu alat evaluasi yang dikembangkan harus sudah diikuti dengan 

standar penilaian/skor penilaian. Hal ini dibuktikan dari data penelitian yaitu sebanyak 

7 orang ( 58,33 % ) menyatakan kesamaan persepsinya; berikutnya sebanyak 4 orang ( 

33,33 % ) menyatakan ragu-ragu; dan sisanya sebanyak 1 orang ( 8,33 % ) menyatakan 

tidak mengembangkan alat evaluasi yang sesuai dengan standar isi/skor penilaian. Dari 

data penelitian diperoleh bahwa guru melakukan pretes dan postes selama melakukan 

proses pembelajaran. Diperoleh data bahwa sebanyak 8 orang ( 66,66 % ) menyatakan 

melakukannya dan sisanya yaitu sebanyak 4 orang ( 33,33 % ) menyatakan ragu-ragu. 
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Dalam pembelajaran juga mereka para guru masih menjelaskan materi yang 

belum / kurang dipahami oleh siswa dan memberikan tugas rumah kepada siswa 

berkenaan dengan materi yang telah dipelajari. Hanya saja menyangkut capaian 

penguasaan siswa terhadap pencapaian tujuan semua guru mayoritas yaitu sebanyak 7 

orang ( 58,33 % ) menyatakan ragu ragu akan kemampuan para siswanya; selanjutnya 

sebanyak 2 orang ( 16,66 % ) menyatakan keyakinannya akan pencapaian kemampuan 

para siswanya; dan sisanya sebanyak 3 orang ( 25 % ) menyatakan bahwa tidak 

menyakini akan pencapaian dari kemampuan para siswanya.  Hal ini dikarenakan 

melihat kemampuan siswa dalam proses pembelajaran yang tentunya heterogen dan 

sangat berpengaruh besar pula serta tergantung pada situasi dan kondisi dalam 

pembelajaran pembelajaran yang dilaksanakannya. 

c. Ketersediaan Laboratorium Komputer dan Media Pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Pertama  

Hasil penelitian yang ada bahwa bisa disimpulkan mengenai ketersediaan 

laboratorium komputer khususnya pada semua sekolah yang menjadi objek penelitian 

secara umum sudah tersedia. Dalam pelaksanaan uji coba terbatas di SMP Negeri 3 

Rangkasbitung  tersedia 30 unit komputer dalam ruangan AC dengan desain ruangan 

yang tenang dan nyaman. Komputer tersebut sebagian besar sudah diprogram dan 

terkoneksi dengan internet dan secara umum dapat dipergunakan untuk pembelajaran 

multimedia interaktif. Ketersediaan komputer tersedia jumlahnya kurang jika 

dibandingkan dengan jumlah siswa yang berjumlah lebih dari 700 orang. Sehingga 

untuk diperguakan komputer dilakukan sistem jadwal penggunaan pada setiap kelas 

dan sistem kelompok serta disediakan waktu tambahan pada siang hari setelah selesai 

pembelajaran. 
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Ketersediaan komputer dan media lainnya yang beragam,untuk sekolah kategori 

baik ( tinggi ) jumlah komputer tersedia 30 unit komputer yang terbagi dalam 1 

ruangan komputer dengan jumlah siswa 800 orang, sedangkan pada sekolah kategori 

sedang tersedia 22 unit komputer dalam satu ruangan yang disain secara bagus dengan 

jumlah siswa 650 orang. Sedangkan untuk sekolah kategori rendah ( kurang ) hanya 

tersedia 15 komputer dalam ruangan yang sempit dan terbatas dengan jumlah siswa 250 

orang 

Ketersediaan jumlah komputer pada uji diperluas jumlahnya masih cenderung 

kurang jika dibandingkan dengan jumlah siswa. Dengan keterbatasan ini maka 

pemanfaatan komputer juga menggunakan sistem jadwal, berkelompok dan 

pemanfaatan waktu siang dan  sore hari setalah selesai pembelajaran. Jenis komputer 

yang tersedia disekolah pada sebagian besar pentium 3 dan beberapa sudah 

menggunakan Pentium 4. hanya saja perangkat komputer hardware dan software tidak 

semua diinstal dan tersedia sehingga mengurangi manfaat dalam penggunaan 

komputer; seperti hanya program dan perangkat audio dan lain sebagainya. 

Jenis media pembelajaran yang tersedia pada umumnya dalam bentuk 

powerpoint, gambar, VCD dan sebagian kecil interaktif. Begitu juga para guru meng-

upload materi pembelajaran kedalam bentuk file – file yang dapat diakses oleh para 

siswa. Ketersediaan laboratorium komputer yang belum maksimal pemanfaatan, harus 

diusahakan berkerjasama dengan guru TIK melakukan pembelajaran berbasis komputer 

dengan berbagai program pembelajaran, semisal pembelajaran interaktif, yang 

memungkinkan terjadinya pola pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. 

d.  Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Multimedia 

Pembelajaran       Berbasis Komputer Model Tutorial 
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Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, mengenai data tentang faktor 

pendukung dan penghambat pengembangan multimedia interaktif pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial ( IPS ) yaitu terdiri dari 2 variabel, yaitu faktor pendukung dan 

penghambat dari sarana prasarana dan sumber daya ( siswa dan guru ). Berdasarkan 

hasil penelitian terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh 

terhadap rencana pengembangan multimedia pembelajaran berbasis komputer yaitu 

antara lain sebagai berikut :  

a.) Faktor Pendukung 

1) Sarana dan Prasarana  

Tersedianya laboratorium yang cukup memadai sehingga setiap siswa dapat melakukan 

pembelajaran sesuai dengan yang telah ditentukan. Pada semua Sekolah Menengah 

Pertama yang dijadikan objek penelitian baik SMPN 3 Rangkasbitung, SMPN 2 

Rangkasbitung, SMP Al-Qudwah Rangkasbitung dan SMP N 1 Cibadak sudah tersedia 

laboratorium komputer, walaupun jumlah komputer tidak dapat digunakan untuk satu 

siswa satu komputer.  Kondisi komputer yang ada rata-rata mempunyai spesifikasi 

minimal Pentium III sehingga pada saat dipakai dalam pembelajaran tidak terjadi 

kendala di dalam loading program. 

Program software telah tersedia yang siap dipakai dalam pembelajaran setelah 

dibuatkan sebelumnya, selanjutnya telah tersedia pula alat-alat digital multimedia 

seperti CD Room dan input USB sebagai alat untuk memasukan program ke dalam 

komputer. Pada keempat sekolah yang dijadikan objek penelitian ini rata-rata semua 

komputer telah tersedia input USB, tetapi  dari CD Room tidak semua komputer 

memiliki.Tersedianya jaringan lokal LAN untuk memudahkan akses program kesemua 

komputer yang digunakan karena dengan adanya fasilitas LAN ini apabila dibutuhkan 

program cukup dengan mengcopy ke  komputer server. Hampir semua sekolah yang 
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menjadi objek penelitian sudah tersedia LAN walaupun hanya berfungis beberapa 

bagian komputer (tidak semua komputer). Pada bagian lain sudah tersedianya daya 

aliran listrik yang cukup memadai untuk menghidupkan komputer yang digunakan. 

Dengan demikian dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan tidak terjadi 

hambatan yang berarti dalam masalah daya listrik 

2) Sumber Daya  

Faktor siswa, semua siswa sudah dapat menggunakan komputer dengan media 

VCD dan memahami beberapa petunjuk penggunaan. Hasil penilaian menunjukan 

sebanyak 216 orang siswa ( 90,00 % ) menyatakan mampu menggunakan komputer dan 

hanya sebanyak 24 siswa ( 10,00 % ) orang kurang mampu menggunakan komputer. 

Kemampuan siswa  dalam mengoprasikan komputer merupakan faktor pendukung 

dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer, namun demikian 

dalam pelaksanaannya guru harus memperhatikan siswa yang kurang mampu 

menggunakan komputer dengan cara memberikan tutor sebaya untuk meningkatkan 

kemampuan siswa tersebut. Daya dukung lain bagi siswa adalah ketersediaan komputer 

dirumah siswa sebanyak 47 orang, walaupun persentasenya masih kecil ( 19,58 % ) 

namun dapat menjadi salah satu pendukung pembelajaran siswa terutama untuk belajar 

kelompok.  

Kemampuan dan antusias siswa untuk mengikuti pembelajaran berbasis komputer 

di semua sekolah yang dijadikan objek penelitian bisa disimpulkan bahwa rata-rata 

siswa antusias dengan program yang diterapkan. Hal ini terbukti dari hasil tanggapan 

siswa yang meminta untuk sering menggunakan model pembelajaran ini dan hasil 

jawaban siswa yang diperolah data bahwa rata-rata 98,00 % mengatakan senang dan 

menyatakan bahwa pembelajaran berbasis komputer mampu mengaktifkan siswa. 

Dalam hal kemampuan, karena penerapan pembelajaran ini hanya dengan mengklik 
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tombol  yang ada  pada layar maka tidak terlalu banyak hambatan yang berarti 

walaupun pada kenyataannya ada beberapa siswa yang masih grogi dan canggung 

dalam memegang mouse. 

Faktor guru, pada program multimedia interaktif. Hasil penelitian menunjukan 

walaupun hanya sebanyak 8 orang guru ( 66,66% ) yang mampu mengoperasikan 

komputer namun hal ini menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Kemampuan 

guru dalam mengoperasikan komputer menjadi faktor pendukung dalam 

mengembangkan multimedia pembelajaran berbasis komputer disekolah menengah 

pertama ini. Kemampuan guru juga didukung oleh ketersediaan komputer dirumahnya 

yaitu ada 6 orang guru ( 50,00 % ) yang mempunyai komputer dan 6 orang lagi tidak 

mempunyai komputer. Namun demikian mereka yang tidak mempunyai komputer 

dapat diatasi dengan menggunakan fasilitas lobatorium komputer yang ada disekolah.  

Kemampuan dan antusias guru dalam melaksanakan pembelajaran berbasis 

komputer rata-rata pada semua sekolah yang dijadikan objek penelitian mempunyai 

antusias yang tinggi terhadap pelaksanaan pembelajaran ini, bahkan ada beberapa guru 

yang meminta untuk diajari cara mengembangkan lebih banyak lagi software-sofware 

pembelajaran sebagaimana yang diterapkan. Dalam hal kemampuan, karena penerapan 

pembelajaran ini hanya dengan mengklik tombol yang ada pada layar maka tidak 

terlalu banyak hambatan yang berarti walaupun ada beberapa guru yang jarang dan 

belum terbiasa menggunakan pembelajaran berbasis komputer seperti yang diterapkan. 

Faktor lainnya,  pada sekolah menengah pertama yang dijadikan objek penelitian 

semua mempunyai dukungan dari kepala sekolah yang welcome dan memberikan 

kemudahan dan administrasi. Dukungan juga datang dari pengelola laboratorim yang 

dengan rela meluangkan waktu untuk urusan dalam laboratorium. Selanjutnya dari hasil 

angket dan wawancara yang dilakukan guru untuk mensukseskan pembelajaran 
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berbasis komputer diharapkan dari pihak sekolah mengadakan berbagai pelatihan 

pengembangan program serta menyediakan software-sofware program. 

b.) Faktor Penghambat 

1) Sarana dan Prasarana 

Pada keempat SMP, laboratorium komputer memang sudah ada tetapi tidak 

mencukupi untuk seluruh siswa sehingga pada beberapa siswa ada yang bergantian 

dalam pengoperasian komputer dalam pembelajaran. Hasil penelitian diperoleh juga 

ada beberapa komputer yang loadingnya lambat sehingga memperlambat proses 

pembelajaran. Ditemukan juga bahwa beberapa alat-alat digital multimedia seperti CD 

Room terkadang tidak berfungsi bahkan ada yang tidak ada sehingga untuk 

mengantisipasinya peneliti harus memasukan software program melalui USB sebelum 

pembelajaran dimulai yang dilakukan satu hari sebelumnya. Terdapat pula beberapa 

komputer tidak mempunyai sound sehingga pembelajaran tidak bisa sesuai dengan 

yang diharapkan walaupun kata-kata narator  yang terdapat dalam program dapat 

dilihat dengan visualisasinya. Jaringan lokal LAN yang disediakan tidak dipasang pada 

setiap komputer sehingga pada beberapa komputer software program harus dimasukan 

secara manual. 

2) Sumber Daya  

Faktor siswa, mereka belum familier dengan program-program baru dan kadang 

kala merasa takut untuk mencoba masih menggelayuti dalam pemikiran siswa. 

Sehingga para guru harus banyak memberikan informasi program-program baru dalam 

komputer, khususnya menyangkut software program dan hardware multimedia 

pembelajaran. 

Faktor guru. sebagian guru Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah menengah 

pertama belum memahami pembelajaran berbasis komputer dikarenakan belum pernah 
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melaksanakan hal serupa sebelumnya, sehingga di dalam pembelajaran ini peneliti 

harus menjelaskan dulu pembelajaran berbasis komputer yang akan dilakukan. Dari 

kedua belas responden sebanyak  4 orang ( 33,33 % ) guru belum pernah menggunakan 

program pembelajaran berbasis komputer. Mereka juga belum pernah mencari 

program-program pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan proses 

dan hasil belajar siswa.  

Begitu juga kurangnya pengembangkan multimedia pembelajaran di sekolah 

menengah pertama ini. Hambatan disebabkan minimnya pelatihan pengembangan 

multimedia pembelajaran dan fasilitas yang sangat kurang serta penghargaan dalam 

pengembangan multimedia pembelajaran. Kurangnya tenaga pengembang program 

pembelajaran berbasis komputer di sekolah sehingga untuk melakukannya perlu 

mendatangkan tenaga dari luar yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal lainnya 

bahwa masih terdapat guru yang merasa pesimis untuk menggunakan pembelajaran 

berbasis komputer  karena dianggap rumit sehingga cukup puas dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

Faktor lainnya, perencanaan pembelajaran berbasis komputer akan membutuhkan 

waktu lebih lama dibandingkan perencanaan pembelajaran konvensional karena harus 

menyiapkan program pembelajaran sampai pada pembuatan software program sehingga 

banyak guru yang merasa pesimis melakukannya. Dalam pelaksanaannya karena 

pembelajaran ini harus dilakukan di dalam laboratorium komputer, ditemukan kadang-

kadang siswa terlambat masuk kelas karena posisi keberadaan laboratorium jauh dari 

kelas sehingga tidak jarang waktu pembelajaran berkurang. Waktu penggunaan 

laboratorium harus bergantian dengan mata pelajaran lain terutama mata pelajaran TIK, 

sehingga untuk menggunakan laboratorium harus kadang-kadang di luar jam pelajaran 

sehubungan dengan jadwal yang berbarengan dalam waktu yang sama. 
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Kurangnya perhatian pemerintah dengan masih kurangnya jumlah komputer yang 

ada di laboratorium sekolah yang jumlah komputernya tidak sebanding dengan jumlah 

siswa. Hal lainnya belum adanya kebijakan riil yang ingin mengembangkan 

pembelajaran berbasis Information Technology ( IT ) atau teknologi informasi, 

sehingga proses pembelajaran dengan berbasis komputer bersifat memanfaatkan 

produk multimedia pembelajaran. Hal ini tentunya tidak terlepas dari biaya yang 

dibutuhkan untuk penerapan pembelajaran berbasis komputer ini yang harus 

menyiapkan hardware dan software yang akan memerlukan biaya cukup besar. Namun 

demikian jika hardware dan software sudah tersedia, maka tentunya biaya yang 

dibutuhkan untuk penerapan pembelajaran ini tidak terlalu mahal. 

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif 

berbasis komputer yang akan dikembangkan tentunya harus mernperoleh dukungan 

dari  berbagai hal mulai dari sarana prasarana serta sumber daya ( fakor siswa, guru dan 

lainnya ) yang dengan diikuti oleh semangat dan kebijakan-kebijakan yang baik demi 

kemajuan sekolah dan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa sesuai 

dengan yang diharapkan semua pihak yang berkepentingan. 

 

2. Hasil Pengembangan Model 

Tahap perencanaan dan pengembangan model merupakan tahapan yang di 

dalamnya merupakan proses pengembangan. Pengembangan model multimedia pada 

umumnya melalui empat tahapan yaitu mengambil keputusan, membuat desain, 

mengembangkan produk dan evaluasi. Dalam hal ini penulis berhasil mengembangkan 

beberapa hal diantaranya seperti  berikut ini :  

1) Perencanaan 
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Perencanaan meliputi : analisa konsep pengembangan multimedia interaktif Ilmu 

Pengetahuan Sosial materi Sejarah yang meliputi: penyusunan silabus, penyusunan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), penyusunan materi pokok, indikator 

pencapaian tujuan dan skor penilaian, flowchart, dan storyboard serta pengembangan 

desain pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif yang dikembangkan. 

2). Pengembangan multimedia 

Pengembangan multimedia meliputi : multimedia interaktif berbasis komputer 

dengan model tutorial. 

3) Evaluasi 

Evaluasi merupakan sebagai tahap terakhiri, evaluasi tersebut diterapkan dalam 

pengembangan multimedia meliputi evaluasi terhadap content, flowchart view, 

storyboard dan produk lainnya yang dikembangkan. Evaluasi tersebut salah satunya  

dengan melakukan evaluasi atau penilaian (desk evaluation) oleh dosen ahli multimedia 

dan juga dilakukan dalam proses di lapangan oleh para guru mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial terhadap kegiatan perencanaan dan pengembangan multimedia 

interaktif yang telah dikembangkan.  

Penilaian terhadap kegiatan perencanaan dan pengembangan dilakukan sebagai 

berikut:  

a. Penyusunan Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan penyusunan 

materi pokok. pembelajaran dilakukan oleh para guru Ilmu Pengetahuan Sosial 

Sekolah Menengah Pertama kelas VIII, khususnya yang menjadi subyek penelitian.  

b. Penilaian terhadap alat test kemampuan hasil belajar dilakukan uji validitas isi oleh 

para guru Ilmu Pengetahuan Sosial; dan  

c. Penilaian terhadap flowchart, storyboard, dan pengembangan multimedia interaktif 

(produk) dilakukan oleh dosen ahli media yaitu Dr. Rusman, M.Pd.  
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Secara lebih rinci hasil penilaian pada tahap perencanaan dan pengembangan 

multimedia  interaktif dapat diuraikan sebagai berikut:  

Penilaian terhadap Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ), dan 

materi pokok dilakukan melalui analisa judment guru. Dari data diperoleh bahwa 

berdasarkan hasil analisa terhadap Silabus, RPP, dan materi pokok yang telah 

dikembangkan oleh penelitian menunjukkan memenuhi kriteria kesesuaian dengan 

rencana, tujuan kurikulum dan materi yang telah ditentukan. Hasil penelitian dari 4 

guru Ilmu Pengetahuan Sosial ( sebagaimana terlampir) semua memberikan penilaian 

bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan rencana, tujuan kurikulum dan materi 

yang dikembangkan. Kegiatan penelitian terhadap flowchat dan storyboard serta 

produk multimedia interaktif dilakukan oleh dosen ahli media ( Dr. Rusman, M. Pd ). 

Berdasarkan penelitian judgment ahli bahwa  flowchat dan storyboard yang telah 

dikembangkan sudah memenuhi ketentuan yang ada dan layak untuk diterapkan dalam 

proses pembelajaran. 

Secara rinci hasil penelitian terhadap perencanaan dan pengembangan terlihat 

pada lampiran tabel 4.5 (hasil penilaian perencanaan model), tabel 4.6 (hasil penilaian 

pengembangan model) dan tabel 4.7 (expert judgement program pembelajaran 

multimedia interaktif mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial). 

 

3. Hasil Uji Lapangan Model 

Pada tahap ini penelitian yang dilakukan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu : uji 

lapangan skala terbatas, revisi uji coba terbatas dan uji coba skala lebih luas. Data hasil 

penelitian pada kegiatan ini sebagai berikut antara lain : i) data tentang kegiatan dan 

persepsi siswa selama pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif 

berbasis komputer; ii) data tentang persepsi guru terhadap pembelajaran dengan 
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menggunakan multimedia interaktif tersebut; iii) data tentang kemampuan hasil belajar 

siswa setelah menggunakan multimedia interaktif berbasis komputer tersebut; dan iv) 

data tentang faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan multimedia 

interaktif berbasis komputer di sekolah menengah pertama. 

a.  Uji Coba Terbatas  

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan yaitu memodifikasi model multimedia pembelajaran 

interaktif mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada tahap uji coba terbatas dari 

penelitian ini digunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action 

Reseach (CAR) dengan mengambil sampel satu kelas yang dipandang mewakili 

karakter semua sekolah yang dijadikan objek penelitian. Pada uji coba terbatas ini 

dilakukan beberapa siklus dan dari setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, diketahui bahwa guru-guru mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial yang juga akan menjadi pelaksana pembelajaran pada saat 

dilakukannya penelitian, belum memiliki pemahaman yang memadai tentang model 

multimedia pembelajaran interaktif yang akan dikembangkan.  Agar pelaksanaan uji 

coba berjalan dengan baik, maka peneliti melakukan diskusi dengan guru-guru sebagai 

pelaksana pembelajaran terutama mengenai perencanaan model dan implementasinya 

di dalam kelas.  

Dengan memperhatikan hasil uji lapangan skala terbatas yang dilakukan di 

SMPN 3 Rangkasbitung yang merupakan sekolah negeri yang mempunyai kelengkapan 

laboratorium komputer dan internet.  Pada uji lapangan terbatas ini relatif tidak ada 

masalah karena ruangan yang memadai dan komputer yang dipergunakan mempunyai 
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spesifikasi yang memadai pula dan software pendukung yang sudah lengkap terinstal 

diperoleh data yang selanjutnya dianalisis. 

Berdasarkan hasil diskusi dengan kepaia sekolah, guru Ilmu Pengetahuan Sosial 

dan guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta beberapa orang siswa, ada 

beberapa catatan penting yang disampaikan, antara lain sebagai berikut : a) tampilan 

pada media yang dikembangkan harus ditambah agar lebih menarik perhatian siswa 

(tampiIan opening, warna, suara, musik dan tata letak.); b) jumlah soal diperbanyak 

untuk lebih memperkaya pemahaman siswa; c) background tampilan agar lebih variatif 

untuk mengurangi kebosanan siswa; d) beberapa komputer tidak mampu mengakses 

program; e) perlu disampaikan petunjuk penggunaan program; dan f) perlu 

penambahan jumlah komputer.  

Berdasarkan refleksi uji lapangan terbatas, penulis melakukan beberapa 

perbaikan pada multimedia interaktif yang dikembangkan, yaitu sebagai berikut ; 1) 

penambahan menu suara dengan volumenya; 2) menyertakan program intalasi flash 

player dan macro media; 3) penambahan menu troubleshoot untuk mengatasi 

permasalahan dalam mengoperasikan multimedia interaktif; 4) menambah background 

yang lebih variatif dengan berbagai warna; 5) melakukan perbaikan terhadap 

pengaturan tampilan opening, file, warna, suara, musik pengantar, dan tata letak; 6) 

penambahanan soal sesuai dengan keluasan dan kedalaman materi, khususnya pada uji 

kompetensi akhir dari 30 soal menjadi 40 soal.  

b.  Uji Coba Skala Luas  

Uji coba luas dilakukan setelah didapatkan model final sementara yang dihasilkan 

dari serangkaian kegiatan uji coba terbatas sebanyak tiga kali uji coba. Uji coba secara 

luas dilakukan pada tiga sekolah menengah pertama yaitu a) Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Rangkasbitung, b) Sekolah Menengah Pertama Swasta Al-Qudwah 
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Rangkasbitung, dan c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cibadak. Tahapan uji coba 

ini dilakukan dengan kegiatan uji coba model multimedia interaktif berbasis komputer 

yang telah direvisi pada beberapa sekolah menengah pertama yang berstatus negeri dan 

swasta tersebut yang merupakan bagian dari sampel penelitian. Pada kegiatan uji coba 

skala luas ini dilakukan sebanyak 3 kali siklus dan uji kompetensi. Pada setiap akhir 

siklus pembelajaran dilakukan refleksi dan revisi terhadap proses pembelajaran yang 

telah dilakukan pada setiap kali siklus setelah selesai diujicobakan. 

1.  Uji Coba Model Luas di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cibadak 

Sekolah yang menjadi objek penelitian pertama dalam uji coba luas ini yaitu SMP 

Negeri 1 Cibadak. Sekolah ini berlokasi di pinggiran pusat ibu kota kabupaten Lebak 

yaitu Rangkasbitung. Bangunan gedung sekolah tertata dengan rapi dan terencana, pada 

sekolah ini termasuk kategori kelas gemuk yaitu rata-rata jumlah siswa setiap kelasnya 

adalah 30 siswa. Ada beberapa kendala tersendiri bagi peneliti mengenai adanya guru 

yang sudah senior dengan masa kerja lebih dari 20 tahun tentang pemahaman model 

multimedia pembelajaran interaktif yang masih perlu diberikan pengertian-pengertian 

sehingga mereka pada akhirnya dapat memahami dari tujuan penelitian yang 

diinginkan. 

Proses pembelajaran pada pertemuan pertama belum berjalan dengan baik. Waktu 

yang tersedia belum dapat dikelola dengan baik. Sebagaian anak berusaha untuk 

mengikuti setiap prosedur pembelajaran dengan baik, sedangkan sebagian yang lain 

cenderung menunggu instruksi guru. Demikian juga pada saat dilaksanakan 

pembelajaran di kelas masih terlihat antusias siswa untuk belajar tetapi masih 

didominasi oleh beberapa siswa yang tergolong pandai. Pada bagian lain guru juga 

belum terbiasa dengan penggunaan multimedia  pembelajaran interaktif. Uji coba luas 

pertama diakhiri dengan diskusi antara peneliti dan guru untuk mengevaluasi 
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pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. 

Secara umum pelaksanaan pembelajaran model multimedia pembelajaran interaktif 

yang dikembangkan sudah berlangsung dengan baik. 

2. Uji Coba Model Luas di Sekolah Menengah Pertama Swasta Al-Qudwah 

Rangkasbitung 

Sekolah menengah pertama swasta Al-Qudwah Rangkasbitung terletak di lokasi 

pinggiran kota Rangkasbitung yang sangat nyaman dan asri dan menempati lokasi yang 

cukup luas. Bangunan sekolah tertata rapih dan lokasi sekolah jauh dari pemukiman 

penduduk dan lokasi sekitar bangunan berupa tanah kosong. Keadaan ini membuat 

suasana udara sejuk dan sirkulasi udara dalam kelas baik. Adapun jumlah siswa dalam 

satu kelas masih tergolong kelas gemuk karena rata-rata satu kelas berjumlah 30 siswa. 

Di sekolah ini juga ditemukan bahwa guru senior yang mempunyai masa kerja 

lama masih harus diberikan pengertian-pengertian oleh peneliti sehingga pada akhirnya 

bisa memahami tujuan penelitian yang diinginkan. Pada uji coba pertama, suasana  

pembelajaran belum sebagaimana yang diharapkan. Suasana gaduh yang disebabkan 

kelas gemuk sangat terasa terutama pada saat pengkondisian kelas (penyusunan meja 

belajar). Hampir sama dengan pembelajaran di sekolah pertama yang dijadikan objek 

penelitian dari uji coba lebih luas ini yaitu bahwa diantaranya proses pembelajaran 

pada pertemuan pertama belum berjalan dengan baik. Waktu yang tersedia belum dapat 

dikelola dengan baik. Sebagaian anak berusaha untuk mengikuti setiap prosedur 

pembelajaran dengan baik, sedangkan sebagian yang lain cenderung menunggu 

instruksi guru. Demikian juga pada saat dilaksanakan pembelajaran di kelas masih 

terlihat antusias siswa untuk belajar tetapi masih didominasi oleh beberapa siswa yang 

tergolong pandai. Pada bagian lain guru juga belum terbiasa dengan penggunaan 

multimedia  pembelajaran interaktif. Uji coba luas pertama diakhiri dengan diskusi 



128 

 

 

antara peneliti dan guru untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. 

Di dalam proses pembelajaran sebagian siswa merasa termotivasi untuk terlibat 

lebih aktif dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan dari presentasi 

kelompok lain pada saat diskusi kelas. Suasana belajar yang aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan mulai tercipta. Aktifitas siswa dalam pembelajaran sudah sesuai dengan 

apa yang direncanakan dalam rencana pembelajaran. Pada saat diskusi kelompok, siswa 

secara aktif bekerjasama dan saling membantu mempelajari materi yang ada di dalam 

multimedia interaktif. Siswa mulai mampu mempresentasikan hasil kerja dengan baik. 

Guru secara intensif memberikan bimbingan dan bantuan terhadap siswa yang 

membutuhkan atau siswa yang mengalami kesulitan. Secara umum pelaksanaan 

pembelajaran model multimedia pembelajaran interaktif yang dikembangkan sudah 

berjalan dengan baik. 

3. Uji Coba Model Luas di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rangkasbitung 

Suasana lingkungan di sekolah menengah pertama negeri 2 Rangkasbitung terasa 

sangat berbeda dibandingkan dengan dua sekolah menengah pertama lainnya yang 

dijadikan objek penelitian terutama menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah. Sekolah 

ini dipilih salah satu sekolah unggul oleh Kementerian Pendidikan dan dipersiapkan 

sebagai sekolah berstandar nasional. Jumlah siswa tiap kelas sama dengan dua sekolah 

lainnya yang dijadikan objek penelitian yaitu rata-rata 30 orang dengan ruangan kelas 

yang cukup luas membuat suasana belajar sangat kondusif. Pelaksanaan uji coba 

pertama berjalan lancar, siswa dengan cepat dapat menyesuaikan diri, hanya saja guru 

sering masih mendominasi kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dimaklumi karena 

merupakan pertemuan pertama dan tahap penyesuaian diri. Pada awalnya siswa masih 

tampak malu-malu untuk turut aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah 
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proses pembeljaran berjalan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya dan berkat 

motivasi dari guru, keberanian siswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapat 

mulai tampak.  

Dari hasil pengamatan peneliti, secara umum dari hasil uji coba luas pertama di 

sekolah dengan kategori tinggi (baik) ini telah berjalan dengan baik salah satunya 

ditandai dengan siswa dengan cepat dapat menyesuaikan diri dengan pembelajaran 

dengan menggunakan model multimedia pembelajaran interaktif yang dikembangkan. 

Kelemahan-kelemahan yang ditemukan didiskusikan pada akhir pertemuan dengan 

guru sebagai pelaksana pembelajaran. Pada uji luas kedua, suasana pembelajaran 

semakin baik. Siswa sudah mulai terbiasa dengan suasana pembelajaran menggunakan 

model multimedia pembelajaran interaktif. Siswa yang pada pertemuan pertama pasif 

mulai memberanikan diri untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan. Dominasi guru 

tidak lagi terjadi  pada uji coba kedua ini. 

Pada bagian lain dalam pelaksanaan uji coba ketiga pada sekolah kategori baik ini 

telah mengalami perkembangan yang menggembirakan, hampir semua siswa 

berpartisipasi dalam diskusi kelompok di dalam kelas. Motivasi yang diberikan pada 

awal pembelajaran dan pemberian reward pada akhir pembelajaran telah berhasil 

menciptakan suasana yang dinamis selama proses pembelajaran pada uji coba luas 

ketiga ini. Peran guru sebagai fasilitator  dan motivator sudah sangat dirasakan. 

Bimbingan dan bantuan guru hanya diberikan pada saat dibutuhkan baik kepada 

individu maupun kelompok sehingga dengan demikian tujuan yang diinginkan dengan 

pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, menyenagkan dan mandiri bagi siswa bisa  

tercapai sebagaimana mestinya. 



130 

 

 

Di bawah ini terdapat beberapa catatan penting yang diperoleh berdasarkan uji 

coba skala luas yang telah dilaksanakan dan merupakan refleksi dari masing-masing 

siklus pembelajaran, di antaranya sebagai berikut :  

I. Refleksi Siklus I  

Terdapat beberapa temuan penting yang diperoleh setelah melaksanakan 

pembelajaran pada siklus I, beberapa diantaranya yaitu 1) pada sekolah yang 

fasilitasnya rendah, jumlah komputer yang ada di laboratorium kurang memadahi yaitu 

hanya 50 % dari jumlah siwa yang diujicobakan, sehingga 1 komputer dipergunakan 

oleh 2 atau 3 orang; 2) siswa sangat antusias belajar sejarah dengan menggunakan 

multimedia interaktif berbasis komputer; 3) kemampuan hasil belajar siswa untuk mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sudah ditetapkan yakni 65%; 4) terdapat beberapa 

komputer yang spesifikasinya kurang memenuhi standar yang dibutuhkan oleh 

multimedia interaktif yang telah dikembangkan; dan 5) beberapa siswa menemui 

kesulitan dalam mengoperasikan komputer, sehingga sangat menghambat dalam proses 

pembelajaran;  

2. Refleksi Siklus 2  

Terdapat beberapa temuan penting yang diperoleh setelah melaksanakan 

pembelajaran pada siklus 2, di antaranya yaitu : 1) terjadi peningkatan kemampuan 

hasil belajar siswa dibandingkan dengan hasil rata-rata postes siklus 1; 2) beberapa 

siswa mampu belajar secara mandiri; 3) siswa semakin tertarik dan antusias belajar 

Sejarah dengan menggunakan multimedia interaktif berbasis komputer; 4) hampir 

seluruh siswa tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan komputer; dan 5) 

seluruh komputer sudah mampu mengakses program multimedia interaktif.  

3. Refleksi Siklus 3  
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Terdapat beberapa temuan penting yang diperoleh setelah melaksanakan 

pembelajaran pada siklus 3, yaitu: 1) terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

dibandingkan dengan hasil rata-rata postes pada siklus 2, walaupun tidak begitu banyak 

peningkatannya; 2) para siswa dan guru berkeinginan mempunyai CD pembelajaran 

interaktif yang telah dikembangkan.  

Setelah melihat data berdasarkan refleksi pada setiap akhir siklus pembelajaran, 

peneliti melakukan beberapa revisi yaitu sebagai berikut :  

1. Revisi Siklus 1 

Dari hasil temuan berdasarkan data yang diperoleh pada siklus 1, selanjutnya 

dilakukan revisi antara lain sebagai berikut: a) pada sekolah yang jumlah komputemya 

kurang memadahi para siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok berdasarkan jumlah 

komputer yang tersedia di sekolah; b) pada beberapa komputer yang kurang mampu 

mengakses program multimedia interaktif pada media pembelajaran yang 

dikembangkan, maka dilakukan install program sehingga bisa difungsikan sebagaimana 

mestinya; c) bagi siswa yang menemukan kesulitan dalam mengoperasikan komputer 

diberikan bimbingan oleh guru dan tutor teman sebaya serta memperjelas petunjuk 

penggunaan program multimedia interaktif tersebut.  

2. Revisi Silkus 2  

Terdapat beberapa temuan berdasarkan data yang diperoleh pada siklus 2, 

selanjutnya dilakukan. revisi antara lain : a) memberikan bimbingan khusus kepada 

siswa yang masih menemukan kesulitan dalam mengoperasikan komputer yang 

diberikan bimbingan oleh guru dan tutor teman sebaya; dan 2) mengembangkan 

program pelajaran mandiri dengan menggunakan multimedia interaktif berbasis 

komputer yang telah dikembangkan. 
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