
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat Penelitian 

Tahap pengembangan dilakukan di Laboratorium Teknologi Bahan Alam 

dan Mineral Fakultas Teknik Universitas Riau dan Laboratorium Polimer Fakultas 

Teknik Universitas Sumatera Utara. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan 

Mei - Juli 2017. 

Tahap validasi ahli materi dan media dilakukan pada bulan Agustus 2017. 

Tahap uji coba terbatas dilakukan di SMA Negeri 10 Pekanbaru pada bulan 

September 2017. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru SMA Negeri 10 Pekanbaru. 

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah media interaktif Adobe 

Flash pada materi polimer. 

C. Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tepung jagung 

kemasan dengan merk Maizena diperoleh di toko Indomaret Pekanbaru. 

D. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian pengembangan media interaktif Adobe Flash adalah R & 

D (Research and Development). Prosedur penelitian pengembangan media 

interaktif Adobe Flash menggunakan model 4-D, yaitu Define (pendefinisian), 

Design (perancangan), Develop (pengembangan) dan Disseminate (penyebaran). 

Namun pada pengembangan media interaktif Adobe Flash digunakan model 4-D 
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modifikasi, yakni dengan menghilangkan tahap Disseminate (penyebaran). Hal ini 

dikarenakan penelitian yang digunakan hanya untuk mengembangkan media 

pembelajaran, tidak sampai memproduksi media pembelajaran. Adapun tahapan 

pengembangan media interaktif Adobe Flash adalah: 

1. Tahap pendefinisisan (define) 

Tahap pendefinisian yang dilakukan adalah mendefinisikan syarat-syarat 

pengembangan media interaktif Adobe Flash lima langkah yang dilakukan 

sesuai dengan fase pada tahap pendefinisian, yaitu: 

a. Analisis Kurikulum 

Pada tahap awal, peneliti perlu mengkaji kurikulum yang berlaku pada 

saat itu. Dalam kurikulum terdapat kompetensi yang ingin dicapai. Analisis 

kurikulum berguna untuk menetapkan pada kompetensi yang mana bahan 

ajar tersebut akan dikembangkan. Hal ini dilakukan karena ada 

kemungkinan tidak semua kompetensi yang ada dalam kurikulum dapat 

disediakan bahan ajarnya.
1
 

b. Analisis peserta didik 

Analisis peserta didik digunakan untuk memperoleh data subjek 

penelitian. Analisis peserta didik dilakukan dengan memperhatikan ciri, 

kemampuan, latar belakang pengetahuan dan tingkat perkembangan kognitif 

peserta didik. Analisis peserta didik dibutuhkan dalam pembuatan produk 

                                                 
1
Mulyatiningsih, Endang.  Pengembangan Model Pembelajaran. Bandung: Alfabeta. 

2011. Hal:196  
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media pembelajaran karena proses belajar harus disesuaikan dengan tahap 

perkembangan kognitif yang dilalui peserta didik.
2
 

c. Analisis Materi 

Analisis materi dilakukan dengan cara mengidentifikasi materi utama 

yang perlu diajarkan, mengumpulkan dan memilih materi yang relevan, dan 

menyusunnya kembali secara sistematis.
3
 

d. Merumuskan Tujuan 

Sebelum menulis bahan ajar, tujuan pembelajaran dan kompetensi 

yang hendak diajarkkan perlu dirumuskan terlebih dahulu. Hal ini berguna 

untuk membatasi peneliti supaya tidak menyimpang dari tujuan semula pada 

saat mereka sedang menulis bahan ajar.
4
 

2. Tahap perancangan (design) 

Thiagarajan membagi tahap design dalam empat kegiatan, yaitu: 

constructing criterion-referenced test, media selection, format selection, initial 

design. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tersebut antara lain:  

a. Proses pembuatan bioplastik dari tepung jagung (Zea mays) menggunakan 

penguat logam ZnO. 

b. Melakukan tindak lanjut dari proses pembuatan bioplastik yaitu pengujian 

karakteristik tensile strength, elongasi, modulus young, ketebalan, water 

vapour transmission rate, kadar air dan biodegradasi. 

                                                 
2
Ibid 

3
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c. Memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik 

peserta didik.  

d. Pemilihan bentuk penyajian pembelajaran disesuaikan dengan media 

pembelajaran yang digunakan. Bila guru akan menggunakan media audio 

visual, pada saat pembelajaran tentu saja peserta didik disuruh melihat dan 

mengapresiasi tayangan media audio visual tersebut.  

e. Mensimulasikan penyajian materi dengan media dan langkah-langkah 

pembelajaran yang telah dirancang.
5
 

Dalam tahap perancangan, peneliti sudah membuat produk awal 

(prototype) atau rancangan produk. Pada konteks pengembangan bahan ajar, 

tahap ini dilakukan untuk membuat media interaktif sesuai dengan kerangka isi 

hasil analisis kurikulum dan materi.
6
 

Sebelum rancangan (design) produk dilanjutkan ke tahap berikutnya, maka 

rancangan produk tersebut perlu divalidasi. Validasi rancangan produk 

dilakukan oleh seperti dosen atau guru dari bidang studi/bidang keahlian yang 

sama. Berdasarkan hasil validasi dosen atau guru dari bidang studi/bidang 

keahlian yang sama tersebut, ada kemungkinan rancangan produk masih perlu 

diperbaiki sesuai dengan saran validator.
7
 

3. Tahap pengembangan (development) 

Thiagarajan membagi tahap pengembangan dalam dua kegiatan yaitu: 

expert appraisal dan developmental testing. Expert appraisal merupakan 

                                                 
5
Ibid. Hal:4  

6
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teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Dalam 

kegiatan ini dilakukan evaluasi oleh ahli dalam bidangnya. Saran-saran yang 

diberikan digunakan untuk memperbaiki materi dan rancangan pembelajaran 

yang telah disusun. Developmental testing merupakan kegiatan uji coba 

rancangan produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Pada saat uji coba 

ini dicari data respon, reaksi atau komentar dari sasaran pengguna model. Hasil 

uji coba digunakan memperbaiki produk. Setelah produk diperbaiki kemudian 

diujikan kembali sampai memperoleh hasil yang efektif.
8
 

Dalam konteks pengembangan model pembelajaran, kegiatan 

pengembangan (develop) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Validasi model oleh ahli/pakar. Hal-hal yang divalidasi meliputi panduan 

penggunaan model dan perangkat model pembelajaran. Tim ahli yang 

dilibatkan dalam proses validasi terdiri dari: pakar teknologi pembelajaran, 

pakar bidang studi pada mata pelajaran yang sama, pakar evaluasi hasil 

belajar. 

b. Revisi model berdasarkan masukan dari para pakar pada saat validasi. 

c. Uji coba terbatas dalam pembelajaran, sesuai situasi nyata yang akan 

dihadapi. 

d. Revisi model berdasarkan hasil uji coba. 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Prosedur Pengembangan 4-D 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data.
9
  Suatu instrumen merupakan cara memperoleh data dan 

berfungsi untuk menjaring data-data hasil penelitian. Teknik yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah hasil bioplastik dan angket. 

Hasil bioplastik merupakan teknik pengumpulan data yang di dapati dari uji coba 

laboratorium. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

                                                 
9
Triyono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2013. 
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dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
10

 Angket yang digunakan dalam pengumpulan data 

pada penelitian ini adalah angket uji validitas dan angket uji coba terbatas. 

1) Karakteristik Water Vapour Transmission Rate (WVTR) 

TABEL III.1. Water Vapour Transmission Rate (WVTR) 

Sampel 
Transmisi Uap Air 

(g/m
2
.24 jam) 

Tepung jagung 10 gram   
Tepung jagung 7 gram   

 

2) Karakteristik Kadar Air 

TABEL III.2. Kadar Air 

Sampel Kadar  Air (%) 

Tepung jagung 10 gram   
Tepung jagung 7 gram   

 

3) Karakteristik Biodegradasi 

TABEL III.3. Biodegradasi  

Sampel 
%Kehilangan 

Berat(gr) 
Perkiraaan Waktu 

Degradasi (Hari) 

Tepung jagung 10 gram   

Tepung jagung 7 gram   

 

4) Karakteristik Tensile strength (Mpa), Elongasi (%), dan Modulus Young 

Untuk mengetahui tensile strength dan elongasi bioplastik dengan 

menggunakan alat Gotech Al-7000M. Dengan mengikuti prosedur kerja alat 

maka akan mendapatkan data tensile strength, elongasi dan modulus young 

bioplastik. Dari alat akan didapatkan data untuk gaya (force) yang diperlukan 

untuk memutuskan bioplastik dan perpanjangan bioplastik sampai bioplastik 

                                                 
10

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D. Bandung: Alfabeta. 2013. Hal:199    
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tersebut putus. Berikut ini adalah rumus menghitung tensile strength, elongasi 

dan modulus young bioplastik: 

  
  

  
      

Keterangan:  

   = elastisitas/regangan (%) 

    = panjang mula-mula yang diukur (cm) 

   = pertambahan panjang (cm) 
 

    
     

  
 

Keterangan: 

    = kuat tarik (kgf/cm
2
) 

       = beban maksium (kgf) 

         = luas penampang awal 

 
5) Instrument Validasi oleh Ahli Materi  

Pembuatan media interaktif sebelum diuji cobakan kepada guru kimia 

harus divalidasi terlebih dahulu kepada ahli materi. Instrumen divalidasi oleh 1 

orang ahli materi. Penilaian instrumen ini disusun menurut skala perhitungan 

rating scale. Rating scale atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif 

yang dibuat berskala. Adapun tabel III.4 skala angketnya yaitu sebagai berikut: 

TABEL III.4. Skala Angket Ahli Materi 
Jawaban Item Instrument Skor 

Sangat Baik 5 
Baik 4 

Cukup Baik 3 
Kurang Baik 2 
Tidak Baik 1 

(Sumber: Modifikasi Riduwan)
11
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Bandung:AlfaBeta. 2013. Hal:87  



39 

 

6) Instrument Validasi oleh Ahli Media  

Pembuatan media interaktif setelah divalidasi kepada ahli materi kemudian 

divalidasi oleh ahli media. Instrumen ini divalidasi kepada 1 orang ahli media. 

Penilaian instrumen ini disusun menurut skala perhitungan rating scale. Rating 

scale atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. 

Adapun tabel III.5 skala angketnya yaitu sebagai berikut :  

Tabel III.5. Skala Angket Ahli Media 
Jawaban Item Instrument Skor 

Sangat Baik 5 
Baik 4 

Cukup Baik 3 
Kurang Baik 2 
Tidak Baik 1 

 (Sumber: Modifikasi Riduwan)
12

 

7) Instrument Uji Coba oleh Guru 

Setelah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, lembar kerja siswa 

tersebut direvisi sesuai dengan masukan dari validator. Kemudian setelah valid 

pembuatan media interaktif Adobe Flash tersebut diuji cobakan kepada 4 orang 

guru Kimia. Penilaian instrumen ini disusun menurut skala perhitungan rating 

scale. Rating scale atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang 

dibuat berskala. Adapun tabel III.6 skala angketnya yaitu sebagai berikut : 

TABEL III.6. Skala Angket Guru 
Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat Baik 5 
Baik 4 

Cukup Baik 3 
Kurang Baik 2 
Tidak Baik 1 

 (Sumber: Modifikasi Riduwan)
13
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F.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 

kualitatif dan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang mendeskripsikan hasil uji 

validitas dan uji praktikalitas. Adapun kedua teknik tersebut yaitu : 

1) Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan 

informasi-informasi dari data kualitatif yang berupa masukan, kritik, dan saran 

perbaikan yang terdapat pada angket. Teknik analisis deskriptif kualitatif ini 

digunakan untuk mengolah data hasil review ahli materi dan ahli media berupa 

saran dan komentar mengenai perbaikan media interaktif. 

2) Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis data 

kuantitatif berupa angka. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk 

menganalisis data yang diperoleh dari angket. 

a. Analisis validitas media interaktif Adobe Flash 

Data kuantitatif diperoleh dari skor yang diberikan oleh validator. 

Skor merupakan nilai mentah berupa angka yang diperoleh berdasarkan 

criteria penilaian instrumen. Langkah-langkah perhitungan skor kevalidan 

produk adalah sebagai berikut: 

1) Para validator memberikan skor untuk setiap butir pertanyaan dalam 

angket berdasarkan alternatif pilihan jawaban yang diberikan.  

2) Peneliti menentukan presentase kevalidan media dengan rumus sebagai 

berikut: 
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PKev = 
                          

                     
       

Dengan: 

Jumlah skor kriterium = 1 × m × n 

Keterangan 

PKev = Presentase kevalidan 

1  = skor tertinggi tiap butir 

M  = Jumlah butir 

N  = Jumlah validator 

 

3) Menginterprestasikan data berdasarkan tabel III.7 berikut. 

TABEL III.7. Interprestasi Data Validitas Media Interaktif Adobe 

Flash 
No  Interval  Kriteria  
1  81% < PKev   100%  Sangat Valid  
2  61% < PKev    80%  Valid 
3  41% < PKev    60%  Cukup Valid  
4  21% < PKev    40%  Tidak Valid 
5    0% < PKev     20%  Sangat Tidak Valid 

(Sumber: Modifikasi dari Riduwan)
14

 

Interprestasi data validitas media interaktif Adobe Flash pada tabel 

III.7 digunakan sebagai acuan dalam melakukan revisi. Revisi media 

interaktif Adobe Flash dilakukan pada pencapaian aspek media yang kurang 

dengan pertimbangan dari komentar, saran perbaikan, dan jawaban 

pertanyaan pendukung dari validator. Setelah media interaktif Adobe Flash 

di revisi, media ini diuji cobakan ke guru untuk mengetahui tingkat 

praktikalitas media interaktif Adobe Flash. 

b. Analisis praktikalitas media interaktif Adobe Flash 

Data kuantitatif diperoleh dari skor yang diberikan oleh guru. Skor 

merupakan nilai mentah berupa angka yang diperoleh berdasarkan kriteria 
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penilaian instrument. Langkah-langkah perhitungan skor kepraktisan media 

interaktif Adobe Flash adalah sebagai berikut: 

1) Para validator memberikan skor untuk setiap butir pertanyaan dalam 

angket berdasarkan alternatif pilihan jawaban yang diberikan.  

2) Peneliti menentukan presentase kepraktisan media dengan rumus 

sebagai berikut: 

PKep = 
                          

                     
       

Dengan: 

Jumlah skor kriterium = 1 × m × n 

Keterangan 

PKep = Presentase kepraktikalitas 

1  = skor tertinggi tiap butir 

m = Jumlah butir 

n  = Jumlah validator 

 

3) Menginterprestasikan data berdasarkan table III.8 berikut. 

TABEL III.8. Interprestasi Data Praktikalitas Media Interaktif 

Adobe Flash 

No  Interval  Kriteria  
1  81% < PKep   100%  Sangat Praktis  
2  61% < PKep    80%  Praktis 
3  40% < PKep    60%  Cukup Praktis  
4  21% < PKep    40%  Tidak Praktis 
5    0% < PKep    20%  Sangat Tidak Praktis 

 (Sumber: Modifikasi Riduwan)
15

 

Interprestasi data praktikalitas media interaktif Adobe Flash pada tabel 

III.8 digunakan sebagai acuan dalam melakukan revisi. Revisi media ini 

dilakukan pada pencapaian aspek media yang kurang.  
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