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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan media 

pembelajaran berbasis komik ini adalah penelitian dan pengembangan 

(Research and Development), karena R&D merupakan metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010 : 407) Selain itu, Sukmadinata 

(2010) juga mengatakan bahwa : 

Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah – langkah 

untuk mengembangkan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat 

keras (hardware), seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran dikelas atau 

laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak (software), seperti program 

komputer pengolah data, pembelajaran dikelas, perpustakaan atau 

laboratorium, ataupun model – model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, 

bimbingan, evaluasi, manajemen, dan lain – lain. 

 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penelitian ini termasuk kepada 

penelitian dan pengembangan (R&D), karena hasil dari penelitian ini adalah 

produk media pembelajaran yang berbentuk perangkat lunak (software), yaitu 

CD multimedia untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

khususnya materi Rumus dan Fungsi kelas VIII SMP. 

Media pembelajaran yang dikembangkan dalam dunia pendidikan 

tidak serta merta bisa digunakan dalam pembelajaran. Produk tersebut harus 

diuji keefektifannya agar dapat berfungsi dimasyarakan dan dapat membantu 

guru serta siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal serupa juga 

dipaparkan oleh Sugiyono (2010 : 407) bahwa : untuk dapat menghasilkan 
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produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan 

untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya berfungsi dimasyarakat, 

maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. 

Penelitian yang digunakan untuk menguji keefektifan produk tersebut adalah 

penelitian yang menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development. 

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pelaksaaan penelitian 

dan pengembangan, yaitu metode deskriptif, evaluatif, dan eksprimental. 

Metode penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian awal untuk 

menghimpun data tentang kondisi yang ada, yaitu mencakup : 1) kondisi 

produk – produk yang sudah ada sebagai bahan perbandingan atau bahan 

dasar untuk produk yang akan dikembangkan, 2) kondisi pihak pengguna, 

seperti sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, serta pengguna lainnya, 3) 

kondisi faktor – faktor pendukung dan penghambat pengembangan dan 

penggunaan dari produk yang akan dihasilkan, mencakup unsur manusia, 

sarana dan pra-sarana, biaya, pengelolaan, dan lingkungan. Metode evaluatif 

digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. 

Evaluasi dilakukan pada setiap kegiatan uji coba, dan berdasarkan hasil uji 

coba tersebut diadakan penyempurnaan produk. Metode eksprimental 

digunakan untuk menguji keampuhan dari produk yang dihasilkan 

(Sukmadinata, 2010 : 166). 
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3.2 PROSEDUR PENELITIAN 

Brog dan Gall (Sukmadinata, 2010 : 169) memaparkan sepuluh 

langkah pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan, yaitu: penelitian  

dan  pengumpulan  data  (research  and  information  collecting), 

perencanaan  (planning), pengembangan draft produk (develop preliminary 

form of product), uji coba lapangan awal (preliminary field test), merevisi 

hasil uji coba (main product revision), uji coba lapangan (main field 

testing), penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan (operasional product 

revision), uji pelaksanaan lapangan (operasional field testing), 

penyempurnaan produk akhir (final product revision), diseminasi dan 

implementasi (Dissemination and implementation).  

Sementara itu, Mardika (2008 : 13) menggunakan model 

pengembangan yang mengacu pada model penelitian dan pengembangan 

Borg & Gall (2003 : 775), model pengembangan desain pembelajaran Dick & 

Carey (2005 : 1), dan pengembangan produk model Luther (1994) (Ariesto 

Hadi Sutopo, 2003 : 32), yang meliputi enam tahapan, yakni analisis 

kebutuhan, desain pembelajaran, produksi multimedia, validasi ahli, revisi 

dan uji coba produk. Model pengembangan multimedia yang dikembangkan 

Mardika (2008, 13) digambarkan sebagai berikut :  
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Gambar 3.1 Model Pengembangan Multimedia Mardika (2008:13) 

 

Kemudian, Munir (2008 : 195) mengungkapkan mengenai lima 

tahapan pengembangan multimedia, yaitu tahapan analisis, desain, 

pengembangan, implementasi dan penilaian, yang melibatkan aspek 

pengguna, lingkungan pembelajaran, kurikulum, prototaip, penggunaan dan 

penyempurnaan sistem. Jika digambarkan, model pengembangan Munir 

sebagai berikut : 
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Gambar 3.2 Model Pengembangan Multimedia Munir (2008 : 196) 

 

Model Pengembangan Borg & Gall, Mardika, maupun Munir sama – 

sama bertujuan untuk menghasilkan untuk produk (Borg & Gall, 1979; 

Mardika, 2008; Munir 2008) yang dalam hal ini adalah multimedia 

pembelajaran.  Oleh karena itu, model pengembangan tersebut dimodifikasi, 

disesuaikan dan diadaptasi dalam penelitian ini sehingga menghasilkan model 

pengembangan yang tetap bertujuan untuk mengembangkan multimedia 

pembelajaran sehingga prosedur penelitian dan pengembangan yang akan 

penulis gunakan memiliki lima tahapan yakni analisis, desain, 

pengembangan, implementasi dan penilaian yang bisa digambarkan sebagai 

berikut : 
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Gambar 3.3 Model Pengembangan Multimedia diadaptasi dari 

Mardika (2008) dan Munir (2008) 
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Masing – masing langkah akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Tahap Analisis 

Mardika (2008 : 13) mengungkapkan bahwa tahapan analisis 

merupakan tahapan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang 

relevan mengenai perlunya pengembangan multimedia. Sementara Munir 

(2008 : 196) mengungkapkan bahwa tahapan analisis ini merupakan tahap 

ditetapkannya tujuan pengembangan software, baik bagi pelajar, gutu maupun 

bagi lingkungan. Munir lebih lanjut menjelaskan, untuk keperluan tersebut, 

maka analisis dilakukan dengan kerjasama antara guru dengan pengembang 

software dengan mengacu pada kurikulum yang digunakan (Munir, 2008 : 

196). Oleh akrena itu, untuk menetapkan tujuan tersebut dan mengumpulkan 

informasi yang relevan, maka pada tahap analisis ini kegiatan yang dilakukan 

adalah studi literatur dan studi lapangan. 

a. Studi Literatur 

Merupakan kegiatan mengumpulkan data – data berupa teori pendukung 

dari sistem yang dibuat. Sumber – sumber yang didapat adalah dari 

beberapa literatur, jurnal, buku dan lainnya yang relevan dengan 

penelitian. 

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan dilakukan untuk mengetahui penghambat dan pendukung 

di lapangan ketika produk ini di uji cobakan. Berhubung yang dibuat 

adalah produk berupa multimedia berbentuk komik digital, amak harus 
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dilihat fasilitas tempat penelitian ini dilakukan. Dalam hal ini, perangkat 

komputer sangat diperlukan untuk mengoperasikan multimedia komik. 

2. Tahap Desain 

Mardika (2008: 13) menjelaskan bahwa tahap desain ini bertujuan 

untuk  mengembangkan  desain  pembelajaran  hingga  menghasilkan  silabus 

sebagai dasar dalam mengembangkan multimedia   pembelajaran. Berkenaan 

dengan hal tersebut, Munir (2008: 197) menjelaskan bahwa tahap desain 

merupakan tahap yang meliputi penentuan unsur-unsur yang  perlu dimuatkan 

dalam software yang akan dikembangan sesuai dengan  desain pembelajaran. 

Berdasarkan  hal diatas maka dalam proses perancangan multimedia 

pembelajaran terdapat beberapa unsur yang harus dirancang meliputi 

tujuan, flowchart, storyboard, dan antarmuka.  

a. Flowchart 

Flowchart adalah bagan alir atau aliran dari prosedur kerja (Febrian, 

2007 : 196). Kemudian Sudarsono (2005 : 1) mengungkapkan bahwa 

flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan 

urut-urutan prosedur  dari  suatu  program.  Lebih  lanjut,  Sudarsono 

(2005: 5) menjelaskan bahwa flowchart program merupakan keterangan 

yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau 

prosedur sesungguhnya   dilaksanakan.   Flowchart   ini   menunjukkan   

setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat 

terjadi. Pada    flowchart    digunakan    simbol-simbol    khusus    

untuk menggambarkan urutan-urutan prosedur dari suatu program. 
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Simbol-simbol  flowchart  yang  biasanya  dipakai  adalah  simbol-

simbol flowchart standar yang dikeluarkan oleh ANSI dan ISO yang 

diantaranya akan diuraikan sebagai berikut (Sudarsono, 2005 : 9-13): 

Tabel 3.1 : Tabel Simbol Flowchart Standar 

Prosedur Simbol Arti 

Terminal 

Points 
 

Memulai atau 

Mengakhiri Program 

Preparation  Pemberian harga awal 

Input / Output  Merepresentasikan 

Input data atau Output 

data yang diproses atau 

Informasi 

Proses  Merepresentasikan 

suatu operasi 

Arah Aliran  Merepresentasikan alur 

kerja 

Keputusan  Merepresentasikan 

Keputusan dalam 

program atau adanya 

pengambilan 

keputusan. 

Magnetic Disk  I/O yang menggunakan 

Magnetic disk 

Manual Input  Input yang dimasukkan 

secara manual dari 

keyboard 
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Tabel 3.1 : Tabel Simbol Flowchart Standar (lanjutan) 

Prosedur Simbol Arti 

Display  Output yang 

ditampilkan pada 

terminal atau 

Penyajian Hasil 

Pemprosesan Data. 

Penghubung  Keluar ke atau masuk 

dari bagian lain 

flowchart khususnya 

halaman yang sama 

Penjelasan  Digunakan untuk 

komentar tambahan. 

b. Storyboard 

Yessica (2008: 43) mengungkapkan bahwa storyboard merupakan 

deskripsi dari setiap scene yang secara jelas menggambarkan objek  

multimedia serta perilakunya yang meliputi tampilan visual, audio,  

durasi, berserta keterangan keterangan lain yang diperlukan sehingga  

gambaran multimedia yang akan dikembangkan dapat dilihat dengan  

jelas.  

c. Antarmuka pemakai 

Maedi (2009) mengungkapkan  bahwa  antarmuka  pemakai (User 

Interface) merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna (user) 

dengan sistem. Antarmuka pemakai (User Interface) dapat menerima  
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informasi dari pengguna (user) dan memberikan informasi kepada  

pengguna (user)  untuk  membantu  mengarahkan  alur  penelusuran  

masalah sampai ditemukan suatu solusi. Lebih lanjut, Maedi (2009)  

yang terpenting dalam membangun user interface adalah kemudahan  

dalam memakai/ menjalankan sistem, interaktif dan komunikatif. 

3. Tahap Pengembangan 

Mardika (2008: 14) menjelaskan bahwa pada proses pengembangan / 

produksi ini bertujuan untuk menghasilkan produk awal, dan selanjutnya dites 

atau dijalankan dalam komputer untuk memastikan apakah hasilnya  sesuai 

dengan yang diinginkan atau tidak. Berkaitan dengan hal tersebut,  Munir 

(2008: 199) menjelaskan tahap pengembangan software meliputi  langkah-

langkah   penyediaan   papan   cerita (storyboard),   carta   alir  (flowchart), 

aturcara, menyediakan grafik, media (suara dan video) dan pengintegrasian 

sistem. Setelah pengembangan software selesai, maka penilaian terhadap 

unit-unit software tersebut dilakukan dengan menggunakan rangkaian   

penilaian software multimedia. Penilaian terhadap software pembelajaran 

meliputi penilaian terhadap: teks, grafik, suara, music, video, animasi dan 

kegiatan pembelajaran di dalamnya  (Munir, 2008: 199). Proses penilaian ini 

disebutkan Mardika (2008: 14) merupakan tahap validasi ahli, yang meliputi 

ahli media dan ahli materi untuk mengetahui kelayakan produk yang 

dikembangkan tersebut atau dalam istilah lain disebutkan experts judgment. 

Angket Validasi Ahli digunakan untuk mengetahui kelayakan produk yang 

dikembangkan, dan data yang didapatkan dijadikan acuan dalam proses 
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perbaikan. Proses perbaikan ini bisa berlangsung terus menerus sampai 

pada akhirnya didapatkan produk yang menurut ahli media dan ahli materi 

telah layak untuk diterapkan di lapangan.  

4. Tahap Uji Coba 

Tahap ini Mardika (2008: 14) kategorikan ke dalam tahap uji coba 

produk yang bertujuan untuk mengetahui daya tarik multimedia   yang 

dikembangkan bagi siswa serta untuk memperoleh data yang diinginkan dari  

siswa,  misalnya  skor  test.  Munir (2008: 200)  menjelaskan bahwa peserta 

didik dapat menggunakan software multimedia di dalam kelas secara kreatif 

dan interaktif melalui pendekatan individu atau kelompok.  

Munir (2008: 200) mengungkapkan bahwa software multimedia 

yang dikembangkan bersumber dari bahan-bahan pelajaran yang diperoleh dari 

buku, pengalaman lingkungan, guru, pengalaman peserta didik itu sendiri atau 

bersumber dari cerita yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, 

peserta didik termotivasi untuk membaca dan perasaaan ingin tahunya 

meningkat. Dalam hal ini peranan guru selain menjadi fasilitator juga untuk 

mengontrol perkembangan pembelajaran peserta didik secara objektif (Munir, 

2008: 200). Berdasarkan tujuan awal penelitian ini yaitu untuk 

mengidentifikasi kesalahan siswa dalam memilih jawaban yang disebabkan 

oleh kurangnya pengetahuan siswa. Maka pada tahap uji coba ini akan 

diperoleh data mengenai tanggapan siswa terhadap multimedia yang telah 

dibuat. 
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5. Final Revision 

Pada tahap ini hal yang dilakukan adalah melakukan berupa 

penarikan kesimpulan terhadap kesesuaian multimedia tersebut dengan 

program pembelajaran. Melihat kembali mengenai produk yang dihasilkan, 

dilihat dari kelayakan multimedia  yang telah dihasilkan, tanggapan 

responden (siswa) terhadap multimedia serta kekurangan, kelebihan, kendala 

dan rekomendasi multimedia.  

3.3 LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMP NEGERI 10 Bandung. Waktu 

penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun akademik 2012 – 2013. 

Adapun alasan penetepan sekolah ini sebagai lokasi penelitan adalah karena 

prasyarat untuk dilakukannya penelitian ini harus sekolah yang difasilitasi 

komputer, dan sekolah ini memenuhi kriteria itu. Sehingga penelitian ini tidak 

mengalami kendala dalam hal itu. 

3.4 INSTUMEN PENELITIAN 

Instrumen penelitian merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasialn suatu penelitian. Menurut Sudjana dan Ibrahim (2001) 

“...Instrumen sebagai alat pengukur data harus betul – betul dirancang dan 

dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana 

adanya”. Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data adalah 

instrumen yang berupa  pertanyaan - pertanyaan  yang  membutuhkan  

respon  balik  sebagai  data masukan.   Pertanyaan-pertanyaan  ini  
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diarahkan  untuk  mengetahui  respon ahli maupun siswa terhadap 

multimedia komik yang dibuat. Intrumen yang dipakai disini berupa instrumen 

angket yang ditujukan kepada ahli dan siswa. 

3.5 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 

a. Analisis Data Angket 

Hartati (2010 : 66) menjelaskan bahwa untuk mengukur data angket 

digunakan rumus dibawah ini :  

P =  
𝑓

𝑛
 x 100 % 

Keterangan :  

P = Angka presentase 

f  = frekuensi jawaban 

n = banyaknya responden 

Setelah proses analisis dan penghitungan hasil analisis, maka dilakukan 

interpretasi menggunakan katergori yang dikemukakan oleh Hendro dalam 

Hartati (2010 : 66) sebgai berikut : 

Tabel 3.2 Kriteria Persentase Angket (Hartati, 2010 : 66) 

Presentase Jawaban Kriteria 

P =  0 Tak seorang pun 

0 < P < 25 Sebagian Kecil 

25 <= P < 50 Hampir Setengahnya 

P = 50 Setengahnya 

50 < P <75 Sebagian Besar 

75 <=P < 100 Hampir seluruhnya 

P = 100 Seluruhnya 
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b. Analisis Data Multimedia 

Menurut Sugiyono (2010: 414), validasi produk dapat dilakukan 

dengan menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah 

berpengalaman untuk menilai  produk  baru  yang   telah  dirancang. 

Multimedia Sugiyono (2009 : 99) menjelaskan bahwa perhitungan rating 

scale ditentukan dengan rumus sebagai berikut:  

P = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑎𝑠𝑖𝑙  𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛  𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 x 100% 

Keterangan :  

P = Angka persentase 

Skor ideal = skor tertinggi tiap butir x jumlah responden x jumlah butir. 

Setelah dihasilkan persentase dari analisis data dari ahli, maka 

selanjutnya tingkat validasi media digolongkan dalam empat kategori 

(Gonia, 2009 : 50) :  
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Selanjutnya, Gonia (2009 : 50) menjelaskan kategori tersebut bisa dilihat 

berdasarkan tabel interpretasi sebagai berikut :  

Tabel 3.3 Kategori Tingkat Validitas 

Skor Presentase (%) Interpretasi 

0 – 25  Tak seorang pun 

25 – 50  Sebagian Kecil 

50 – 75  Hampir Setengahnya 

75 – 100  Setengahnya 

 


