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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Desain Penelitian 

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode R&D (Research and 

Development). Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan model Planning, Production, Evaluation (PPE) menurut Richey dan Klein (2007) 

dalam (Pratama, 2019) , yakni: 

1. Planning (Perencanaan), tahap perencanaan berisi kegiatan perencanaan produk yang akan 

dibuat untuk tujuan tertentu. Pada tahap perencanaan ini peneliti akan melakukan analisis 

kebutuhan pembuatan video pembelajaran kesehatan rumah dan lingkungan. 

2. Production (Produksi), tahap produksi berisi kegiatan membuat produk. Rancangan yang telah 

disusun sebelumnya dibuat menjadi sebuah produk. Tahap produksi dalam penelitian ini 

merupakan tahap kebutuhan pembuatan video pembelajaran kesehatan rumah dan lingkungan. 

3. Evaluation (Evaluasi), tahap evaluasi berisi kegiatan menilai kekurangan dan kelebihan 

produk serta masukan dari ahli sehingga produk dapat memiliki kelayakan dan kualitas yang 

lebih baik untuk digunakan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Kegiatan menilai 

produk ini dilakukan oleh ahli (Expert Judgment) untuk memperoleh saran guna peningkatan 

produk, untuk membuat produk lebih sesuai, efektif, dapat digunakan dan memiliki kualitas 

teknis yang baik. 

3.2 Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini adalah ahli media yang menjadi validator untuk memberikan 

penilaian pada rancangan naskah video yang dibuat. Validator tersebut terdiri dari dua orang 

akademisi, terdiri dari satu orang dosen ahli media dari UPI dan satu orang ahli bidang keilmuan 

yaitu dosen pengampu mata kuliah kesehatan rumah dan lingkungan pada keahlian Ilmu Keluarga 

prodi PKK FPTK UPI. 
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Tabel 3.1 Data Partisipan Penelitian 

No.  Validator Jumlah 

1. 
Akademisi di bidang media, yaitu dosen 

ahli media dari UPI 

 

1 orang 

2. 

Akademisi dari bidang keilmuan yaitu 

dosen pengampu mata kuliah Masalah 

Kesehatan Rumah dan Lingkungan 

 

1 orang 

Jumlah 2 orang 

  

3.3 Instrumen Penelitian 

1. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa butir-butir pertanyaan 

yang akan diajukan dan ditanyakan oleh peneliti kepada narasumber yaitu dosen pengampu 

mata kuliah kesehatan rumah dan lingkungan untuk memperoleh informasi dan menganalisis 

kebutuhan video sebagai media pembelajaran pada keahlian Ilmu Keluarga. 

2. Lembar Validasi 

Lembar validasi digunakan untuk mengetahui kelayakan dan kualitas video yang telah dibuat 

oleh peneliti melalui Expert judgment yang dilakukan oleh ahli media dan dosen pengampu 

mata kuliah Kesehatan Rumah dan Lingkungan. Format validasi diisi oleh validator untuk 

melakukan expert judgement penelitian kali ini mengadopsi dan memodifikasi yang 

dikembangkan oleh Faiz (2019). Kisi kisi dari lembar validasi ahli materi serta ahli media 

dapat di lihat pada tabel 3.2 dan 3.3 

Tabel 3.2. Instrumen Lembar Validasi Untuk Ahli Media 

Kriteria 

Aspek 

Indikator No Item 

Suara 

Suara narator terdengar dengan jelas 1,2,3,4 

Suara narrator dalam video 

artikulasinya jelas 

1,2,3,4 

Bahasa 

Video menggunakan istilah umum 

yang bersifat intruksional 

1,2,3,4 

Penggunaan kata-kata dalam video 

dapat dipahami oleh Mahasiswa 

1,2,3,4 

Bahasa yang digunakan bersifat 

komunikatif 

1,2,3,4 
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Sumber: (Faiz, 2019) 

Selanjutnya media pembelajaran ini di validasi juga oleh ahli materi yakni dosen mata kuliah 

kesehatan keluarga dan lingkungan. Instrument yang digunakan pada validasi ahli materi yaitu 

sebagai berikut: 

Musik 

Musik pengiring video merupakan 

music instrument 

1,2,3,4 

Musik pengiring menggunakan 

volume yang lemah 

1,2,3,4 

Penggunan musik sesuai dengan video 

yang disajikan 

1,2,3,4 

 Terdapat informasi tentang music 

yang digunakan 

1,2,3,4 

 

Narasi 

 

Narasi (alur cerita) dapat menjelaskan 

mengenai materi masalah kesehatan 

perumahan dan lingkungan 

1,2,3,4 

Narasi yang disampaikan intonasinya 

jelas 

1,2,3,4 

Narasi sesuai dengan video yang 

ditampilkan 

1,2,3,4 

Tulisan 

Ukuran, jenis, dan warna huruf pada 

video sudah sesuai dan mudah dibaca 

oleh mahasiswa 

1,2,3,4 

Warna 

Keterpaduan warna antar komponen 

(tulisan atau caption, gambar, animasi 

dll) meningatkan ketertarikan 

mahasiswa terhadap materi yang 

disajikan 

1,2,3,4 

Penyajian 

Video 

Durasi waktu video berkisar 5-20 

menit 

1,2,3,4 

Format sajian video yang ditampilkan 

menarik, menghibur, mencerdaskan 

dan merangsang mahasiswa untuk 

berfikir 

1,2,3,4 

Materi 

Materi sesuai dengan tujuan yang 

telah dirumuskan 

1,2,3,4 

Urutan penyampaian materi 

pembelajaran disajikan dengan logis 

dan runtut 

1,2,3,4 
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Tabel 3.3. Instrumen Lembar Validasi Untuk Ahli Materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Faiz, 2019) 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.4.1 Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, peneliti membuat gambaran detail mengenai proses penelitian yang 

akan dilakukan. Peneliti terlebih dahulu menemukan permasalahan yang akan diteliti, melakukan 

studi pendahuluan, studi pustaka, dan penelitian untuk memenuhi data di Prodi PKK FPTK UPI. 

3.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan beberapa tahap untuk menjawab permasalahan 

yang akan diteliti dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Merencanakan pembuatan video pembelajaran materi kesehatan rumah dan lingkungan 

melalui analisis kebutuhan. 

2. Membuat produk berupa video pembelajaran materi kesehatan rumah dan lingkungan. 

Kriteria Aspek Indikator No Item 

Relevansi Materi 

Kelengkapan dalam menyajikan materi 1,2,3,4 

Sistematika penyajian materi pada video 

pembelajaran 

1,2,3,4 

Cakupan materi yang disajikan 1,2,3,4 

Kedalaman materi yang disajikan 1,2,3,4 

Penyajian Materi mudah dipahami 1,2,3,4 

Penyajian gambar sesuai dengan materi  1,2,3,4 

Penyajian gambar membantu Mahasiswa 

memahami materi  

1,2,3,4 

Kesesuaian tahapan-tahapan pada materi  1,2,3,4 

Komunikasi 

Visual 

Materi yang disajikan membantu proses 

pembelajaran 

1,2,3,4 

Materi yang disajikan meningkatkan minat 

belajar mahasiswa 

1,2,3,4 

Meningkatkan motivasi Mahasiswa untuk 

menerapkan ilmu pengetahuan 

1,2,3,4 
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3. Melakukan evaluasi video pembelajaran materi kesehatan rumah dan lingkungan melalui 

expert judgment. 

1.4.3 Tahap Pelaporan atau Penyelesaian 

Tahap pelaporan atau penyelesaian yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan 

mengumpulkan semua data yang telah diperoleh, kemudian diolah, dan dibuat pelaporan yang 

sesuai dengan sistematika dalam melakukan penelitian. 

3.5    Analisis Data 

Kategori kelayakan video pembelajaran Kesehatan Rumah dan Lingkungan ditentukan oleh 

format penilaian. Tahap validasi data adalah tahap penilaian para ahli media sebagai partisipan 

pada naskah dan video pembelajaran Kesehatan Rumah dan Lingkungan yang telah dibuat. 

Kategori kelayakan naskah dan video pembelajaran Kesehatan Rumah dan Lingkungan ditentukan 

dengan menggunakan format validasi expert judgement oleh ahli media dan ahli materi. Format 

validasi expert judgement yang digunakan untuk memvalidasi kelayakan naskah media dan video 

pembelajaran Kesehatan Rumah dan Lingkungan dalam penelitian ini mengadopsi dan 

memodifikasi yang dikembangkan oleh Faiz (2019) dengan menggunakan rumus konversi. 

Interpretasi kelayakan ahli media pada tabel 3.4 dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis 

expert judgement pada pembuatan video pembelajaran Kesehatan Rumah dan Lingkungan. 

Tabel 3.4 Interpretasi Kelayakan Ahli Media 

Kategori Penilaian Interpretasi 

Sangat Layak 
Ahli media menyatakan bahwa pembuatan video 

pembelajaran Kesehatan Rumah dan Lingkungan 

sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran. 

Layak 
Ahli media menyatakan bahwa pembuatan video 

pembelajaran Kesehatan Rumah dan Lingkungan layak 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

Tidak Layak 

Ahli media menyatakan bahwa pembuatan video 

pembelajaran Kesehatan Rumah dan Lingkungan tidak 

layak digunakan sebagai media pembelajaran. sehingga 

adanya masukan dari ahli media sebagai perbaikan 

selanjutnya. 

Sangat Tidak Layak 

Ahli media menyatakan bahwa pembuatan video 

pembelajaran Kesehatan Rumah dan Lingkungan 

sangat tidak layak digunakan sebagai media 

pembelajaran. sehingga adanya masukan dari ahli 

media sebagai perbaikan selanjutnya. 

 



Annida Jihadiyyah Nur’azizah, 2020  
PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN MATERI KESEHATAN RUMAH DAN LINGKUNGAN PADA KEAHLIAN ILMU 
KELUARGA 

Universitas Pendidikan Indonesia   repository.upi.edu  perpustakaan.upi.edu 

3.6 Pengolaha Data  

Penafsiran data  

Penafsiran data yang digunakan dalam validasi menggunakan kualifikasi penilaian (Sudjana, 

2005) Berikut penafsiran data menggunakan kriteria kualifikasi penilaian akan dipaparkan pada 

tabel 3.5 di bawah ini: 

Tabel 3.5 Kriteria Kualifikasi Penilaian 

 

 

 

Sumber: (Sudjana, 2005) 

Ketentuan pada Tabel 3.5 merupakan acuan yang digunakan untuk menentukan kriteria 

kelayakan media video pembelajaran dengan rentang tingkat pencapaian dalam bentuk presentase. 

Apabila tingkat pencapaian (p) berada dalam rentang 81% - 100% maka kualifikasi video 

pembelajaran tersebut “sangat layak”, dan rentang 62% - 81% berada dalam kualifikasi yang 

“layak” sehingga video pembelajaran tersebut tidak perlu di revisi dan layak untuk digunakan. 

Selanjutnya apabila tingkat pencapaian (p) berada dalam rentang 43% - 62% maka berada dalam 

kualifiasi tidak layak, dan rentang 25% - 43% kategori nya adalah sangat tidak layak, sehingga 

video pembelajaran tersebut perlu di revisi. 

 

Presentase Kriteria Konversi 

81,25 % < p ≤ 100 % Sangat Setuju Sangat Layak 

62,5 % < p ≤ 81,25 % Setuju Layak 

43,75 % < p ≤ 62,5 % Tidak Setuju Tidak Layak 

25 % < p ≤ 43,75 % Sangat tidak Setuju Sangat Tidak Layak 


