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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Lokasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMA negeri di Kota Bandung. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA pada tahun ajaran 

2013/2014. Dengan menggunakan teknik cluster sampling ditentukan satu kelas 

XI IPA dari jumlah keseluruhan sebanyak enam kelas XI IPA. Sehingga sampel 

yang diambil adalah siswa kelas XI-IPA-6 sebagai kelas eksperimen dengan 

jumlah 36 orang siswa. 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah One-Group 

Pretest-Posttest. “Hasil perlakukan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat 

membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan” (Sugiono, 2012, hlm. 

110). Desain penelitian ini seperti yang tunjukkan pada gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian One-Group Pretest-Posttest. 

 

Keterangan: 

O1 : Pretest 

O2 : Posttest 

X : Pembelajaran menggunakan simulasi komputer berbasis Adobe Flash 

   pada konsep momentum dan impuls. 

C. Metode Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk membuat dan 

mengimplementasi produk simulasi komputer untuk meningkatkan penguasaan 

konsep momentum dan impuls, sehingga metode penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (Research and 

Development/R&D). Menurut Sugiono (2012, hlm. 407) “Penggunakan metode 

O1    X    O2 
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penelitian dan pengembangan (R&D) ini dilakukan karena tujuan dari penelitian 

adalah untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut”. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Borg & Gall (dalam Damiri, 2012, 

hlm. 84) yaitu “educational research and development (R&D) is a process used to 

develop and validate educational products”. Dengan demikian sangat tepat jika 

metode penelitian dan pengembangan digunakan dalam penelitian ini. 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan berdasarkan Sugiono (2012, 

hlm. 409) terdiri dari sepuluh tahapan yaitu (1) potensi dan masalah, (2) 

pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji 

coba produk, (7) revisi produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk dan (10) 

produksi masal. Berikut diagram  

 

Gambar 3.2 Langkah-langkah metode Research and Development (R&D) 

menurut Sugiono. 

 

Sementara menurut Borg dan Gall (1989), penelitian R & D dalam 

pendidikan meliputi sepuluh langkah, yakni: (1) Research and Information 

colletion, (2) Planning, (3) Develop Preliminary form of Product, (4) Preliminary 

Field Testing, (5) Main Product Revision, (6) Main Field Testing, (7) Operational 

Product Revision, (8) Operational Field Testing, (9) Final Product Revision, dan 

(10) Disemination and Implementasi. Skema langkah-langkah tersebut 

ditunjukkan pada gambar berikut. 
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Gambar 3.3 Langkah-langkah metode Research and Development (R&D) 

menurut Borg dan Gall. 

 

Langkah-langkah pengembangan Borg dan Gall dapat disederhanakan 

menjadi empat tahapan utama yaitu (1) studi pendahuluan, (2) pengembangan, (3) 

uji lapangan, dan (4) diseminasi. 

 

 

Gambar 3.4 Tahapan utama metode Research and Development (R&D) menurut 

Borg dan Gall. 

 

Namun dalam penelitian ini dilakukan modifikasi terhadap langkah-langkah 

pengembangan yang diuraikan di atas serta mengadaptasi model pengembangan 

ADDIE (Analysis, Design, Development or Production, Implementation or 

Delivery and Evaluations) yang dikembangkan oleh Dick and Carry (1996).  
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Sehingga langkah-langkah pengembangan simulasi komputer yang digunakan 

dalam penelitian ini menjadi empat langkah yaitu (1) studi pendahuluan, (2) 

pengembangan, (3) implementasi dan (4) evaluasi. 

1. Tahap Studi Pendahuluan 

Tahap studi pendahuluan merupakan suatu proses untuk mengetahui 

gambaran awal secara umum yaitu melakukan analisis kebutuhan umum, 

mengidentifikasi masalah, analisis tujuan pembelajaran, analisis standar 

kompetensi, analisis kompetensi dasar, analisis kebutuhan perangkat lunak 

(software) dan analisis kebutuhan perangkat keras (hardware). 

Studi lapangan dilakukan dengan cara mengobservasi proses 

pembelajaran fisika di kelas. Kemudian dilakukan wawancara kepada guru 

fisika untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan penguasaan 

konsep siswa dan penggunaan media berbasis komputer dalam mata 

pelajaran fisika. 

Studi literatur dilakukan untuk mengkaji teori-teori pendukung 

penelitian diantaranya teori yang berkaitan penguasaan konsep momentum 

dan impuls berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD)  mata pelajaran fisika yang telah ditentukan pada jenjang SMA. Selain 

itu, informasi terkait kebutuhan maupun prosedur pengembangan produk 

simulasi komputer berbasis Adobe Flash juga menjadi kajian sebagai dasar 

pengembangan produk yang akan dibuat. Informasi tersebut dapat diperoleh 

dari buku, jurnal maupun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. 

2. Tahap Pengembangan 

Tahap pengembangan merupakan tahap inti dalam penelitian ini 

karena pada tahap ini proses pembuatan produk simulasi komputer dan 

instrumen tes penguasaan konsep akan disusun berdasarkan data yang telah 

diperoleh pada tahap studi pendahuluan. Pengembangan simulasi komputer 

berbasis Adobe Flash dimulai dengan pembuatan storyboard dan flow chart 

berdasarkan hasil analisis kebutuhan SK, KD dan indikator penguasaan 

konsep yang diharapkan muncul setelah produk simulasi komputer 

diimplementasikan dalam pembelajaran fisika. Kemudian storyboard dan 

flowchat dikembangkan menjadi sebuah produk simulasi komputer berbasis 
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Adobe Flash. Melalui validasi ahli, produk simulasi divalidasi dan direvisi 

sehingga layak digunakan untuk penelitian. 

Instrumen tes penguasaan konsep dikembangkan berdasarkan SK, KD 

dan indikator penguasaan konsep yang telah ditentukan. Instrumen ini 

berbentuk soal tes tertulis pilihan ganda.  

3. Tahap Implementasi 

Implementasi merupakan langkah untuk menerapkan produk simulasi 

komputer yang telah dibuat ke dalam pembelajaran fisika dengan materi 

pokok momentum dan impuls. Melalui instrumen pretest dan posttest 

diperoleh data peningkatan penguasaan konsep yang diharapkan. 

4. Tahap Evaluasi 

Evaluasi merupakan tahap terakhir yang bertujuan untuk mengetahui 

penilaian terhadap produk simulasi komputer yang telah diimplementasikan 

ke dalam pembelajaran fisika. Secara spesifik tahap evaluasi terhadap 

terhadap simulasi komputer yang telah dikembangkan bertujuan untuk 

mengetahui beberapa hal, yaitu: 

a. Penilaian siswa terhadap implementasi simulasi komputer pada 

pembelajaran fisika secara keseluruhan. 

b. Penilaian uji kelayakan simulasi komputer oleh ahli media dan 

ahli materi. 
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Langkah-langkah pengembangan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.5.  

 

Gambar 3.5 Alur Penelitian  
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D. Definisi Operasional 

1. Pengembangan Simulasi Komputer 

Pengembangan simulasi komputer pada penelitian ini 

dirancang/didesain oleh peneliti sendiri dengan membuat flowchart dan 

storyboard. Sementara itu untuk pembuatan simulasi komputer 

menggunakan perangkat lunak Adobe Flash, dibantu tenaga ahli multimedia 

yang memiliki kompetensi di bidangnya. Pengembangan simulasi komputer 

diukur dengan cara divalidasi oleh beberapa dosen yang memiliki keahlian 

di bidang fisika maupun multimedia. Penilain validasi meliputi aspek materi 

dan aspek media dengan memakai lima poin skala likert yakni sangat tidak 

baik, tidak baik, cukup, baik dan sangat baik. 

2. Implementasi Simulasi Komputer 

Implementasi simulasi komputer berbasis Adobe Flash menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray. Model 

pembelajaran Two Stay Two Stray merupakan model pembelajaran yang 

memberi  kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan 

informasi dengan kelompok lainnya. Hal ini dilakukan dengan cara saling 

mengunjungi/bertamu antar kelompok untuk berbagi informasi. 

Implementasi simulasi komputer diukur dengan cara diobservasi oleh 

observer menggunakan lembar observasi berbentuk kolom ceklis “ya” atau 

“tidak” untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran di kelas. Aspek 

yang diukur dalam lembar observasi meliputi kegiatan guru dan siswa di 

dalam kelas. Penilaian dilakukan terhadap ada atau tidak adanya aspek yang 

sesuai dengan tujuan/kompetensi yang ditentukan pada lembar observasi. 

Jika aspek tersebut sesuai maka observer tinggal memberi tanda ceklis pada 

kolom yang telah disediakan. 

3. Penguasaan Konsep Momentum dan Impuls 

Penguasaan konsep momentum dan impuls adalah penguasaan konsep 

berdasarkan aspek kognitif taksonomi Bloom yakni meliputi aspek 

memahami (C2), menerapkan (C3) dan menganalisis (C4). Penguasaan 

konsep tersebut diukur menggunakan pretest dan posttest berupa tes pilihan 

ganda sebanyak 19 soal untuk mengetahui peningkatannya. Peningkatan 
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tersebut dapat dilihat dari persentase gain ternormalisasi yang 

diinterpretasikan berdasarkan kategori Hake (1999). Persamaan untuk 

menghitung gain adalah 〈 〉  
                

                
  Sementara itu, untuk 

menginterpretasi nilai gain rata-rata yang menggunakan interpretasi rendah, 

sedang dan tinggi. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen diantaranya: 

1. Instrumen Studi Pendahuluan 

Instrumen yang digunakan dalam studi pendahuluan adalah observasi 

dan wawancara siswa dan guru.  Instrumen observasi ini dibutuhkan pada 

tahap analisis untuk mengetahui gambaran awal perilaku dan karakteristik 

siswa serta proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Sementara instrumen 

wawancara terhadap guru dibutuhkan untuk mengatahui lebih mendalam 

tentang karakteristik siswa dan penggunaan media berbasis komputer dalam 

pembelajaran. 

2. Instrumen Tes Penguasaan Konsep 

Instrumen tes penguasaan konsep berupa 16 soal pilihan ganda 

masing-masing memiliki lima buah pilihan jawaban. Intrumen ini mengukur 

penguasaan konsep momentum dan impuls siswa yang terdiri dari aspek 

kognitif memahami (C2), menerapkan (C3) dan menganalisis (C4). 

3. Instrumen Validasi Ahli 

Instrumen validasi ahli berupa angket dengan skala likert. Instrumen 

ini digunakan untuk mengetahui kelayakan produk simulasi komputer baik 

dari aspek media maupun aspek materi. Pengujian dilakukan oleh ahli media 

dan materi. Intrumen validasi ahli media terdiri dari 11 buah pertanyaan 

sedangkan instrumen validasi materi terdiri dari tujuan buah pertanyaan. 

Disediakan pula kotak isian yang dapat digunakan sebagai saran atau 

masukan dari para ahli. 

4. Instrumen Keterlaksanaan Pembelajaran 

Instrumen keterlaksanaan proses pembelajaran berbentuk lembar 

observasi dengan skala Guttman. Lembar observasi ini diberikan kepada 

dua orang observer untuk menilai keterlaksaan proses pembelajaran di kelas 
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sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). 

5. Instrumen Penilaian Siswa 

Instrumen penilaian siswa berbentuk angket dengan skala likert. 

Instrumen ini terdiri dari lima pertanyaan tentang produk simulasi komputer 

dan delapan pertanyaan tentang implementasi simulasi komputer yang telah 

dilaksanakan dalam pembelajaran sehingga jumlah instrumen penilaian 

siswa menjadi 15 pertanyaan. Disediakan pula kotak isian yang dapat 

digunakan sebagai saran maupun komentar terhadap produk simulasi 

komputer dan implementasinya. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui tes, angket, 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut akan dipaparkan mengenai teknik 

pengumpulan data untuk masing-masing instrumen penelitian. 

1. Instrumen Studi Pendahuluan 

Instrumen studi pendahuluan terdiri dari dua buah instrumen yaitu 

observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati secara 

langsung kondisi pembelajaran di kelas. Observasi ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran umum permasalahan. Sedangkan wawancara 

dilakukan dengan guru untuk mengetahui secara lebih dalam data yang akan 

dikumpulkan. Data yang diperoleh dari instumen studi pendahuluan adalah 

metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru, penggunaan media pada 

pembelajaran, kondisi siswa selama pembelajaran serta hasil prestasi belajar 

siswa. 

2. Instrumen Tes 

Instrumen tes terdiri dari instrumen pretest dan posttest. Instrumen 

prestest yang digunakan untuk mengukur penguasaan konsep momentum 

impuls siswa sebelum dilakukan pembelajaran menggunakan simulasi 

komputer. Sedangkan instrumen posttest digunakan untuk mengukur 

penguasaan konsep momentum impuls siswa setelah dilakukan 

pembelajaran menggunakan simulasi komputer. 
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3. Instrumen Validasi Ahli 

Instumen validasi ahli terdiri dari instrumen validasi ahli media dan 

ahli materi. Instrumen validasi media digunakan untuk mengetahui penilaian 

dan kelayakan simulasi komputer dari aspek media. Sedangkan instrumen 

validasi materi digunakan untuk mengetahui penilaian dan kelayakan 

simulasi komputer dari aspek materi. 

4. Instrumen Keterlaksanaan Pembelajaran 

Instrumen keterlaksanaan pembelajaran digunakan untuk mengetahui 

keterlaksanaan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan yang tercantum 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

5. Instrumen Penilaian Siswa 

Instrumen penilaian siswa digunakan untuk mengetahui penilaian 

siswa terhadap produk simulasi komputer dan implementasinya. 

G. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis data kualitatif dan data 

kuantitatif. Untuk analisis data kualitatif diperoleh dari data observasi dan 

wawancara yang dipaparkan menggunakan kalimat kemudian diinterpretasi ke 

dalam kategori tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Sedangkan analisis 

data kuantitatif diperoleh dari data tes, angket dan lembar observasi. 

1. Analisis Instrumen Studi Pendahuluan 

Data yang diperoleh dari instrumen studi pendahuluan merupakan data 

kualitatif sehingga pengolahannya ditulis secara deskriptif kualitatif. 

2. Analisis Pretest dan Posttest 

Untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep diperlukan analisis 

terhadap hasil data pretest dan posttest yang dihitung berdasarkan skor gain 

yang dinormalisasi. Skor gain yang dinormalisasi dapat dihitung 

menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Hake (1999) yaitu: 

 

〈 〉  
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Keterangan: 

〈 〉  = skor gain 

     = skor pretest 

      = skor posttest 

Skor gain yang diperoleh kemudian diinterpretasikan berdasarkan 

kategori pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kategori gain 

Skor gain Kategori 

〈 〉       Tinggi 

     〈 〉       Sedang 

〈 〉       Rendah 

 

3. Analisis Validasi Ahli  dan Penilaian Siswa 

Data yang diperoleh dari instrumen validasi ahli dan penilaian siswa 

merupakan data kualitatif yang menggunakan angket dengan skala 

pengukuran skala likert. Kemudian data tersebut diubah ke dalam bentuk 

skor untuk menjadikan sebagai data kuantitatif yang dapat dihitung sebagai 

persentase. Hasil persentase diinterpretasi ke dalam interval dan kategori 

seperti pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kategori Penilaian Simulasi Komputer 

Skor Persentase (%) Kategori 

0 – 20 Sangat kurang baik 

20 – 40 Kurang Baik 

40 – 60 Cukup 

60 – 80 Baik 

80 - 100 Sangat Baik 

 

4. Analisis Keterlaksanaan Pembelajaran 

Data yang diperoleh dari hasil observasi dibuat ke dalam persentase 

keterlaksanaan proses pembelajaran berdasarkan pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat. 
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∑              

∑           
      

Keterangan : 

PKP = Pesentase Keterlaksanaan Pembelajaran 

 

Tabel 3.3 Kategori Keterlaksanaan Pembelajaran 

PKP (%) Kategori 

0 Tak satu pun kegiatan terlaksana 

0 < PKP ≤ 25 Sebagian kecil kegiatan terlaksana 

25 < PKP < 50 Hampir setengah kegiatan terlaksana 

50 Setengah kegiatan terlaksana 

50 < PKP ≤ 75 Sebagian besar kegiatan terlaksana 

75 < PKP < 100 Hampir seluruh kegiatan terlaksana 

100 Seluruh kegiatan terlaksana 

 

 


