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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yakni metode-metode 

untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. 

Variabel-variabel ini diukur yang umumnya dengan instrumen-instrumen 

penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan 

prosedur-prosedur statistik (Creswell, 2010, hlm. 5). Metode kuantitatif yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif pre-eksperimental yang 

bertujuan untuk menguji suatu treatment terhadap hasil penelitian, dan 

mendapatkan informasi awal terhadap pertanyaan pada penelitian.  

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah One-shot case 

study. Model penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pre-ekperimental karena 

tidak menggunakan variabel kontrol dan hanya mengimplementasikan media video 

kerajinan pada pelajaran prakarya di SMP Negeri 3 Lembang. Penelitian ini 

menerapkan satu kelompok yang diberikan perlakuan/treatment yaitu pembelajaran 

menggunakan video pembelajaran yang berisikan materi mengenai pembuatan 

kerajinan dari limbah organik dan selanjutnya dilihat feedback dari peserta didik 

berupa angket pendapat yang akan dijadikan evaluasi bagi pengembangan media 

pembelajaran. Media pembelajaran yang diimplementasikan sebelumnya telah 

dilakukan expert judgement untuk menguji kelayaan media tersebut. Desain 

penelitian ini dapat digambarkan seperti pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

One-Shot Case Study 

Kelompok  Treatment  Feedback 

Eksperiment X O 

Creswell (2013, hlm.241) 

Keterangan: 

X = treatment pembelajaran pembuatan krajinan dari limbah organik menggunakan 

media video pembelajaran (variabel independen) 

O =  melihat respon (feedback) peserta didik berupa pendapat mengenai media 

pembelajaran (variabel dependen) 

B. Partisipan 
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Partisipan penelitian adalah orang yang berperan serta dalam penelitian dan 

terlibat pada pengambilan data, maka partisipan yang terlibat pada penelitian ini 

yaitu validator yang memvalidasi atau melakukan expert judgment terhadap media 

pembelajaran yang telah dibuat sejumlah 5 orang ahli, diantaranya tiga orang ahli 

media dan dua orang ahli dalam konten yaitu mengenai pelajaran yang disajikan 

dalam media mengenai cara pembuatan kerajian dari limbah organik. Partisipan 

selanjutnya yaitu peserta didik kelas VIII H berjumlah 40 orang dengan 

pertimbangan bahwa kelas tersebut adalah kelas yang terpilih ketika pengocokan 

sampling untuk dilakukan penelitian dengan pengambilan sampel menggunakan 

purposive Sampling dengan pertimbangan bahwa setiap sampel harus diambil 

dalam setiap kelompok utuh. Alasan pengambilan sampel secara purposive karena 

akan lebih mudah untuk mengendalikan sampel ketika dilakukan treatment dan 

sampel merasa nyaman menyaksikan penayangan video karena terbiasa berada 

dalam satu kelas.  

 

 

 

            Diambil secara purposive 

 

 

 

Gambar 3.1 

Teknik Purposive Sampling 

Frankle (2012, hlm.96) 

 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik kelas VIII yang sudah 

mengikuti pelajaran Prakarya dan belajar mengenai pembuatan kerajinan dari bahan 

limbah organik di SMP Negeri 3 Lembang yang berjumlah 361 peserta didik yang 

terbagi dari sembilan kelas, yaitu sebagai berikut:  

 

 

 

Tabel 3.2 

 

A I 

B 

E 

C 

D 

F 

H 

G 

H 
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Tabel Populasi Penelitian 

No Kelas Jumlah Peserta Didik 

1 VIII A 40 

2 VIII B 39 

3 VIII C 40 

4 VIII D 40 

5 VIII E 40 

6 VIII F 42 

7 VIII G 40 

8 VIII H 41 

9 VIII I 41 

Jumlah Total 361 

 

2. Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel 

penelitian ini adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan 

pengambilan sampling dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan khusus 

atau spesifik. Pertimbangan pengambilan kelas VIII H yaitu kelas tersebut 

merupakan kelas rekomendasi dari guru mata pelajaran, kelas tersebut dianggap 

dapat mewakili kelas lain ketika penayangan media pembelajaran video pembuatan 

kerajinan dan dianggap bahwa kelas tersebut dapat mewakili kelas sampel lain, 

selain itu kelas tersebut merupakan kelas yang mudah dikondisikan sehingga akan 

memudahkan peneliti mengarahkan peserta didik untuk berpendapat sesuai dengan 

video yang ditayangkan. Sampel dalam penelitian ini yaitu validator untuk menguji 

kelayakan media yang telah dibuat sebelum diujikan ke pesert didik sejumlah lima 

orang ahli media dan ahli konten, diantaranya meliputi tiga orang ahli konten dan 

dua orang ahli media pembelajaran pembuatan kerajinan.   

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat ukur yang digunakan dalam penelitian, pada penelitian 

ini instrumen yang digunakan yaitu Lembar kelayakan media (Expert Judgement), 

dan daftar checklist pendapat peserta didik.  

 

 

 

1. Lembar Validasi Kelayakan Media (expert judgement) 
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Lembar validasi digunakan untuk mengukur kelayakan rancangan media video 

untuk pembelajaran prakarya dalam pembuatan kerajinan dari bahan limbah 

organik oleh dosen ahli media dan ahli seni kerajinan kriya. Pada tahap ini 

dilakukan validasi rancangan media, dilihat dari sisi kesesuaian dengan ketertarikan 

dan manfaat penggunaan media bagi peserta didik. Proses pengujian media 

pembelajaran video pembuatan kerajinan dari bahan limbah yaitu berupa lembar 

validasi dengan menggunakan pengukuran skala Likert. Sugiyono (2013, hlm 93) 

Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif, yang dapat berupa kata-kata : Sangat layak, layak, kurang layak, tidak 

layak. Pemberian skor masing-masing jawaban diberi bobot nilai sebagai berikut: 

4 = Sangat Layak; 3 = Layak; 2 = Kurang Layak; 1 = Tidak Layak 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Validasi Storyboard Media Video 

Indikator Aspek Penilaian 

T
o
p
ik

 

Topik yang diangkat mengacu pada kompetensi dasar  

Topik pada perancangan media video relevan dengan sasaran 

pembelajaran membuat karya kerajinan 

Topik dapat menggambarkan inti video pembelajaran membuat karya 

kerajinan  

Urutan topik sistematis sesuai dengan tingkat kesulitan dalam 

pembuatan bingkai dari kulit jagung 

N
ar

as
i 

Narasi dapat menggambaran inti video pembelajaran 

Bahasa narasi komunikatif dan sesuai dengan perkembangan bahasa 

peserta didik SMP kelas VIII 

Bahasa narasi dapat menarik perhatian peserta didik  

Isi narasi sesuaian dengan materi pokok pelajaran prakarya 

A
d

eg
an

 

Adegan sistematis sesuai dengan tahap pembuatan bingkai dari kulit 

jagung 

Adegan dapat menggambarkan teknik pembuatan bingkai dari kulit 

jagung 

Adegan mudah dimengerti dan diikuti oleh peserta didik tingkat SMP 

kelas VIII 

  

 

 

 

 

 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Instrumen Validasi Rancangan Media Video 
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Indikator Aspek Penilaian 

F
o

rm
at

 

Kejelasan tayangan video 

Kesesuaian setting gambar dan animasi 

Kesesuaian musik pengiring dan narasi pada tampilan media 

Kesesuaian Pemilihan huruf dan warna teks 

Keserasian warna, tulisan, dan gambar pada media 

Kemudahan menggunakan media 

Kesesuaian Musik dengan ritme adegan 

Kualitas video 

is
i 

Kesesuaian urutan penyajian materi dengan media 

Kejelasan konsep yang disampaiakan 

Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan media 

Kesesuaian urutan penyajian materi dengan media 

B
ah

as
a 

Kebakuan bahasa yang digunakan 

Keefektifan bahasa yang digunakan 

Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam media yang disampaikan 

dengan bahasa atau kalimat 

Kemudahan siswa dalam memahami bahasa yang digunakan.  

D
u
ra

si
 Durasi cukup untuk menggambarkan topik atau materi yang akan diajarkan 

Bobot tiap durasi sudah sesuai dengan kebutuhan watu penayangan dari 

setiap adegan. 

 

2. Daftar Checklist tentang Pendapat Peserta Didik 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu checklist yang berisikkan 

tentang pernyataan mengenai pendapat paserta didik terhadap penayangan video 

pembuatan kerajinan pada pelajaran prakarya. Lembar checklist ini bertujuan untuk 

melihat respon atau feedback  peserta didik mengenai penayangan video, dan 

dijadikan kesimpulan atas penayangan media pembelajaran dalam pengembangan 

media pembelajaran yang telah dibuat.  

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur atau langkah-langkah penelitian yang dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan sehingga proses pelaksanaan proses pelaksanaannya akan lebih terarah, 

sistematis, dan terstruktur. Menurut penjelasan dan penerapan langkah-langkah 

model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development or Production, 

Implementation or Delivery and Evaluations) (Angguna, 2014, hlm. 29). 

  

1. Analysis 
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Tahap analisis yaitu menyelidiki permasalahan yang terjadi pada peserta didik 

dan menjabarkan mengenai media pembelajaran yang akan diimplementasikan 

sesuai dengan sasaran. Penentuan media pembelajaran yang akan digunakan terjadi 

pada tahap ini, dilakukan need assessment yaitu menganalisis karakteristik peserta 

didik dan media pembelajaran yang dibutuhkan melalui pengamatan/observasi 

peneliti pada saat mengajar di SMP Negeri 3 Lembang.  

2. Design 

Pada tahap mendesain  adalah tahap merancang konsep media berupa video 

pembelajaran mengenai pembuatan kerajinan dari limbah organik. Dalam 

merancang sebuah media pembelajaran diperlukan rancangan perangkat 

pengembangan, seperti menetapkan tujuan pembelajaran, merancang kegiatan 

belajar dan materi yang akan disampaikan. Proses perancangan/mendesain 

dilakukan pula validasi atau uji kelayakan perencanaan media sebelum dibuat 

menjadi media. 

Kegiatan validasi desain dilakukan dengan meminta empat orang dosen ahli di 

bidang media pembelajaran dan ahli konten dalam bidang kerajinan berbahan dasar 

limbah untuk melakukan Expert Judgment instrumen berupa kisi-kisi materi media 

pembelajaran yang dibuat oleh peneliti.  

3. Development 

Tahap development bisa diartikan sebagai tahap merealisasikan produk, yaitu 

pembuatan media pembelajaran berupa video pembuatan kerajinan dari limbah 

organik disesuaikan dengan konsep perancangan yang sudah dilakukan validasi 

berupa expert judgment. Pada tahap ini, media pembelajaran mulai dikembangkan 

sesuai dengan desain yang sudah dilakukan expert judgement sebelum 

diimplementasikan ke dalam kelas eksperimen pada pelajaran prakarya. 

4. Implementation 

Kegiatan implementasi dilakukan setelah video pembelajaran dilihat kembali 

oleh para ahli media pembelajaran dan ahli pembuatan kerajinan. Media video 

pembelajaran diterapkan pada kelas eksperimen dengan situasi pembelajaran yang 

telah dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. Pembelajaran dilakukan oleh peneliti langsung dan hasil 
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pembelajaran berupa tes kinerja dilakukan oleh dua observer (guru mata pelajaran) 

yang sekaligus guru mata pelajaran prakarya.  

5. Evaluation  

Evaluasi yang dilakukan pada pembelajaran dengan menggunakan media  

video pembuatan kerajinan dari limbah organik tersebut yaitu dengan lembar 

observasi tes kinerja. Hasil belajar berupa tes kinerja dijadikan kesimpulan 

mengenai efektifitas penggunaan media pembelajaran pada pelajaran prakarya 

dalam membuat kerajinan berbahan dasar limbah.  

 

 

Gambar 3.2 

Bagan ADDIE 

 

E. Anlisis Data 

Pengolahan data yang dilakukan yaitu mengolah hasil validasi rancangan 

media dari expert judgement yang dilakukan dengan memberi skor, 

mengkonveksikan skor mentah menjadi skor standar menggunaan pedoman skala 

Likert, setelah rancangan media pembelajaran divalidasi dan media video 

diimplementasikan yang selanjutnya melakukan observasi mengenai efektivitas 

media melalui tes kinerja. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu persentase 

untuk mengukur nilai kelayakan media dan menafsirkan data. 

Evaluation

Media dievaluasi oleh ahli media menggunakan Expert Judgement 

Implementation

Penerapan media video pada kelas eksperimen dan meminta pendapat peserta didik

Development

Proses pembuatan media video

Design

Merancang media video pembelajaran lalu divalidasi menggunakan expert judgment

Analysis

Menganalisis media yang dibutuhkan peserta didik
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a. Verifikasi Data 

Verifikasi data yaitu memeriksa isi data yang telah terkumpul secara teliti 

sehingga dapat dilakukan pengolahan data selanjutnya.  

b. Tabulasi Data 

Tabulasi data  dilakukan untuk mengolah dan mengetahui gambaran frekuensi 

dari pilihan dalam setiap item jawaban responden, dan mengelompokkan data 

dalam setiap kategori yang telah ditentukan.  

c. Persentasi Data 

Persentase digunakan untuk melihat perbandingan besarnya nilai kelayakan 

atau tidaknya media yang di nilai melalui expert judgement dan melihat persentase 

respon dari peserta didik mengenai pendapat peserta didik tentang media yang telah 

ditayangkan. Sudjana (2001,hlm.129) adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

P  = Persentase (Jumlah persentase yang dicari) 

f  = Frekuensi jawaban responden (para ahli) 

n  = Jumlah responden (para ahli) 

100% = Bilangan tetap 

 

 

d. Penafsiran Data 

Penafsiran data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada kriteria 

kualifikasi penilaian (Sudjana, 2005)  yang ditunjukkan pada tabel 3.1 sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.6 

Tingkat pencapaian dengan skala 4 

No Tingkat Pencapaian Kriteria 

1 82% – 100% Sangat Layak 

2 63%  – 81% Layak 

3 44%  – 62% Kurang Layak 

4 25%  – 43% Tidak Layak 

 

𝑃 =
𝑓

𝑛
𝑥 100% 
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Pada tabel 3.6 menafsirkan kriteria hasil validasi yang dilakukan pada 

storyboard dan media pembelajaran yang telah dibuat.  

Setelah melakukan validasi media  mengenai kelayakan media pembelajaran. 

Tahap penafsiran berikutnya yaitu menafsirkan hasil implementasi media 

pembelajaran setelah diimplementasikan dengan melihat respon peserta didik 

berupa pendapat peserta didik mengenai media pembelajaran yang telah 

ditayangan, maka penafsiran digunakan ketetapan menurut Muhammad Ali (2002, 

hlm 184) sebagai berikut: 

 

100%  = Seluruhnya 

76% - 99% = Sebagian besar 

51% - 75% = Lebih dari setengahnya 

50%  = Setengahnya 

26% - 45% = Kurang dari Setengahnya 

1% - 25% = Sebagian kecil 

0%  = Tidak seorangpun 

 

 

 


