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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan atau yang 

disebut dengan Research and Development (R&D). Penelitian pengembangan 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan 

menguji keefektifan produk tersebut. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah pengembangan dengan 

menggunakan prosedur pengembangan media pembelajaran model ADDIE. 

Baharuddin menyatakan bahwa ADDIE merupakan salah satu model desain 

pembelajaran yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda pada tahun 1990-an 

yang salah satu fungsinya menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan 

infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung program 

kinerja pelatihan itu sendiri. ADDIE sendiri merupakan singkatan dari tahapan-

tahapan yang harus dilakukan untuk mengembangkan desain pembelajaran yang 

terdiri dari: 

1. Analisys (analisis) 

2. Design (desain/perancangan) 

3. Development (pengembangan) 

4. Implementation (implementasi) 

5. Evaluation (evaluasi) 
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Gambar 3.1. Desain pembelajaran ADDIE 

1. Analisys (analisis) 

Berdasarkan analisis materi yang dihasilkan kumpulan soal biologi Sel 

2. Design (desain) 

Pada langkah ini direncanakan bagaimana soal yang telah diperoleh 

pada tahap analisis dimasukkan dalam bentuk teknologi informasi. 

Mulai dari tata letak, pilihan jawaban, intruksi, dan penilaian yang 

akan dikeluarkan. 

3. Development (pengembangan) 

Pada langkah ini merealisasikan hasil dari desain sehingga 

memperoleh produk yang nyata dan dapat digunakan. 

4. Implementation (implementasi) 

Pada langkah ini produk yang dihasilkan dari pengembangan mulai 

diujicobakan pada objek uji coba. 

5. Evaluation (evaluasi) 

Pada langkah ini dilihat apakah alat evaluasi yang dibuat dan 

diujicobakan telah sesuai dengan harapan awal pembuatan melalui 

analisis data yang dilakukan.  

Analisis 

Desain 

Impleme

ntasi 

Pengemba

ngan 

Evaluasi 
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3.1.1. Analisis Penerapan Alat Evaluasi Wondershare Quiz Creator 

Analisis merupakan sebuah tahapan yang mendasari dalam membuat 

sebuah program atau media. Tujuan dilakukannya analisis adalah untuk 

mendapatkan data pendukung pengembangan media. Tahap ini menganalisis 

beberapa aspek yaitu analisis pasar, analisis pengguna, dan analisis sarana. 

3.1.1.1. Analisis Pengguna 

Peneliti menerapkan alat evaluasi Wondershare Quiz Creator pada 

mata pelajaran Biologi untuk dapat digunakan oleh guru dalam proses 

evaluasi pembelajaran di kelas bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi 

belajar siswa. 

3.1.1.2. Analisis Materi 

Tahap analisis materi peneliti mendapatkan informasi bahwa untuk 

pokok bahasan Sel belum ada media evaluasi pembelajarannya untuk 

ulangan harian. Guru memberikan ulangan harian dengan cara 

konvensional, sehingga evaluasi tidak dapat efektif karena masih banyak 

siswa yang mengandalkan jawaban temannya dalam menjawab soal 

ulangan. 

3.1.1.3. Analisis Sarana 

Terakhir adalah analisis kebutuhan akan sarana dan prasarana yang ada 

di lapangan. Peneliti menemukan bahwa SMAN 1 Demak memiliki fasilitas 

yang cukup lengkap, berupa LCD, komputer, dan internet yang stabil 

sehingga menunjang untuk mengadakan pembelajaran menggunakan alat 

evaluasi Wondershare Quiz Creator. 

Analisis  

3.1.2. Desain Produk 

Pembuatan desain didasarkan pada hasil observasi awal dalam 

kegiatan analisis kebutuhan dimana kegiatan ini merupakan proses sistematik 

yang dimulai dari menetapkan tujuan belajar, merancang skenario atau 

kegiatan belajar mengajar, merancang perangkat pembelajaran, merancang 

materi pembelajaran dan alat evaluasi hasil belajar mata pelajaran biologi. 

Desain meliputi penyusunan materi, penyusunan naskah soal dan desain 
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tampilan. Rancangan alat evaluasi pembelajaran untuk pembelajaran biologi 

ini masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses pengembangan 

berikutnya.  

3.1.2.1 Desain  Materi 

Merupakan bagan atau alur kompetensi dari materi pokok Sel. 

Pembuatan materi dilakukan dengan cara menguraikan secara terperinci 

materi pokok sel kedalam bentuk pokok bahasan, topik, sub topik dan sub-

sub topik. Materi ini ditujukan untuk SMA kelas XI semester 1 mata 

pelajaran Biologi. Materi diambil atau dipilih menyesuaikan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang disusun.  

3.1.2.1.1. Kerangka Soal 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

 Memahami tentang komponen 

kimiawi penyusun sel, ciri hidup 

pada sel yang ditunjukkan oleh 

struktur, fungsi dan proses yang 

berlangsung di dalam sel sebagai 

unit terkecil kehidupan. 

 Menganalisis berbagai proses 

pada sel yang meliputi: 

mekanisme transparan pada 

membran, difusi, osmosis, 

transparan aktif, endositosis, 

reproduksi, dan sintesis protein 

sebagai dasar pemahaman 

bioproses dalam sistem hidup. 

 Menyajikan model/charta/gambar 

yang merepresentasikan 

pemahamanya tentang struktur 

dan fungsi sel sebagai unit 

 Melakukan pengamatan 

mikroskopis sel hewan 

dan sel tumbuhan. 

 Membuat gambar struktur 

sel hewan dan sel 

tumbuhan hasil 

pengamatan. 

 Membandingkan hasil 

pengamatan mikroskopis 

mikroskop cahaya dan 

gambar hasil mikroskop 

elektron. 

 Menentukan organel-

organel penyusun sel 

hewan dan sel tumbuhan. 

 Menjelaskan struktur dan 

fungsi masing-masing 

organel penyusun sel. 
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terkecil kehidupan. 

 Membuat model proses dengan 

menggunakan berbagai macam 

media melalui analisis hasil studi 

literatur, pengamatan 

mikroskopis, percobaan, dan 

simulasi tentang bioproses yang 

berlangsung di dalam sel. 

 Menyimpulkan perbedaan 

struktur sel hewan dan sel 

tumbuhan. 

Tabel 3.1. Kompetensi dasar dan indikator 

3.1.2.2 Penyusunan Naskah Soal 

Penyusunan naskah soal merupakan tahap awal sebelum masuk pada 

tahap produksi. Naskah soal dalam alat evaluasi Wondershare Quiz Cretor 

terdiri dari soal yang akan digunakan dalam proses evaluasi. Isi dari naskah 

soal tersebut merupakan rancangan awal dari desain produk yang akan 

dibuat nantinya.  

3.1.2.3 Desain Tampilan 

Desain tampilan pada alat evaluasi Wondershare Quiz Creator 

peneliti  menggunakan Tool yang di sediakan di Wondershare Quiz Creator, 

tampilan di sesuaikan dengan materi pokok bahasan sel sehingga tercipta 

ketersesuaian dengan isi materi dan tujuan pembelajaran. 

3.1.2.4 Desain Implementasi 

Penggunaan media evaluasi Wondershare Quiz Creator dilakukan 

dengan model pembelajaran secara klasikal. Proses pembelajaran dilakukan 

dalam ruang kelas yang tersedia seperangkat komputer dan jaringan internet 

yang stabil. 
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3.1.3. Pengembangan Alat Evaluasi Wondershare Quiz creator 

3.1.3.1. Validasi Desain Produk 

Validasi desain merupakan kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk, dalam hal ini alat evaluasi Wondershare Quiz Creator dalam 

pembelajaran biologi akan valid (layak) dan efektif digunakan untuk siswa 

atau tidak. 

Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa 

pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru 

yang dirancang tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai disain tersebut, 

sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Validasi 

disain dapat dilakukan dalam forum diskusi. Sebelum diskusi peneliti 

mempresentasikan proses penelitian sampai ditemukan desain tersebut, 

berikut keunggulannya. 

Dalam penelitian dan pengembangan ini, untuk mengevaluasi valid 

tidaknya produk, proses validasi yang dilakukan oleh validasi ahli meliputi: 

1) Validasi ahli media oleh 1 orang dosen dan 2 guru. 

2) Validasi ahli materi oleh 3 orang guru. 

Sedangkan instrumen yang diperlukan dalam penelitian dan 

pengembangan ini adalah lembar kuisioner (angket). Sugiyono  menyatakan 

kuisioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 4 skala, yaitu: 

1) Sangat Baik (SB) dengan skor 5 

2) Baik (B) dengan skor 4 

3) Cukup (CB) dengan skor 3 

4) Kurang Baik (KB) dengan skor 2 

5) Tidak Baik (TB) dengan skor 1 

Dalam penelitian pengembangan ini, skor penelitian dapat tercapai 

apabila rata-rata penilaian dari setiap item indikator kuisioner (angket) dalam 

kategori tinggi. Indikator kategori untuk setiap item indikator kuisioner 
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(angket) dikatakan tinggi (T) jika nilainya ≥3 dan dikatakan dalam kategori 

rendah (R) jika nilainyan kurang dari <3. 

3.1.3.2. Analisis Hasil Validasi 

Dalam penelitian pengembangan ini digunakan dua teknik analisis data, 

yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. 

3.1.3.2.1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Untuk mengolah data hasil review ahli isi bidang studi atau mata 

pelajaran, ahli media pembelajaran dan siswa digunakan teknik analisis 

dekskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara 

analisis/pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam 

bentuk kalimat/kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu objek (benda, 

gejala, variable tertentu) sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam 

penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa 

gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk 

kelompok-kelompok. 

Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik pengolahan data 

yang dilakukan dengan mengelompokkan informasi-informasi dari data 

kualitatif yang berupa masukan, tanggapan, kritik, dan saran perbaikan yang 

terdapat dalam angket. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk 

merevisi produk alat evaluasi kognitif Wondershare Quiz Creator. 

3.1.3.2.2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Metode analisis kuantitatif adalah suatu cara pengolahan data yang 

dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk angka-

angka atau persentase, mengenai suatu objek yang diteliti yang dimaksud 

disini adalah persepsi responden mengenai kelayakan produk baru berupa 

alat evaluasi Wondershare Quiz Creator. 

Data kuantitatif skor penilaian yang diperoleh dari hasil pengisian 

angket ahli media pembelajaran, ahli materi bidang studi, dan siswa 

dianalisis dengan acuan yang diadaptasi dengan menggunakan Rating Scale 

yang nantinya akan dideskripsikan secara kualitatif. 
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Langkah-langkah dalam analisis deskriptif kualitatif adalah sebagai 

berikut: 

a. Langkah 1: Penelitian menjumlahkan tanda centang yang ada pada 

setiap kolom untuk kemudian dicari besarnya persentase untuk 

masing-masing kategori. 

b. Langkah 2: Menjumlahkan banyaknya tanda centang pada setiap 

kolom yang terdapat matrik atau alat bantu. Jumlah tersebut 

dibandingkan dengan jumlah seluruh uraian materi kemudian dicari 

persentasenya. 

c. Langkah 3: Menuliskan besarnya persentase dalam setiap kolom. 

 

Persentase = 
 (𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  𝑥  𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡  𝑡𝑖𝑎𝑝  𝑝𝑖𝑙𝑖 ℎ𝑎𝑛 )

𝑛  𝑥  𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
 x100% 

Keterangan: 

∑ = jumlah 

n  = jumlah seluruh butir kuisioner (angket) 

Dari persentase yang telah diperoleh kemudian ditranformasikan ke 

dalam kalimat yang bersifat kualitatif. Untuk menentukan kriteria dilakukan 

dengan cara tabel dibawah ini: 

Tabel 3.2. Range Persentase dan Kriteria Kelayakan Program 

No Interval Kriteria 

1. 81% - 100% Sangat Baik 

2. 61% - 80% Baik 

3. 41% - 60% Cukup 

4. 21% - 40% Kurang 

5. 0% - 20% Kurang Sekali 

3.1.4. Penerapan Alat Evaluasi Wodershare Quis Creator 

3.1.4.1. Uji Coba Produk  

Dalam hal ini, uji coba pemakaian produk bertujuan untuk mengetahui 

apakah produk yang dibuat layak (valid) digunakan atau tidak. Uji coba 
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pemakaian produk dilakukan juga untuk melihat sejauh mana produk yang 

dibuat dapat  mencapai sasaran dan tujuan. 

3.1.4.1.1. Subjek Uji Coba 

Dalam penelitian yang dilakukan melibatkan ahli media, ahli materi, dan 

pengguna. 

a) Ahli media  

Adalah seorang yang ahli dalam bidang teknologi khususnya desain 

web dan e-learning untuk menilai kelayakan media ujian online yang 

telah dibuat.  

b) Ahli materi 

Yaitu guru Biologi SMAN 1 Demak untuk menilai tingkat kelayakan soal 

yang akan diujikan dalam ujian online.  

c) Pengguna 

Adalah 40 orang siswa SMAN 1 Demak terdiri dari Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

 

3.1.4.1.2. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperlukan dalam penelitian ini antara lain produk 

yang dikembangkan yang berisikan tes dan lembar validasi. Sedangkan 

untuk instrumen penilaiannya adalah sebagai berikut: 

a) Tes Uji Kompetensi   

 Ranah Kognitif 

Instrumen penelitian dalam ranah kognitif menggunakan 

kerangka soal evaluasi. Kerangka soal evaluasi terangkum dalam 

beberapa soal tes. 

Menurut Arikunto, tes merupakan alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam 

suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. 

Tes yang  dimaksud dalam penelitian ini adalah tes dalam bentuk 

uji kompetensi  berupa pilihan ganda. 
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Sebelum produk digunakan untuk mendapatkan data 

penelitian, maka instrumen yang berupa soal tes tersebut harus 

diuji cobakan terlebih dahulu untuk memastikan instrumen 

tersebut valid digunakan. 

1) Analisis Validitas 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan. Agar dapat diperoleh data 

yang valid, instrumen atau alat untuk mengevaluasi harus 

valid. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Sebuah tes dikatakan valid apabila mempunyai dukungan 

yang besar terhadap skor total. 

Rumus yang dipakai untuk menghitung product 

moment sebagai berikut: 

   𝑟𝑥𝑦 =
𝑁  𝑋𝑌−  𝑋 ( 𝑌)

  𝑁  𝑋2−( 𝑋)2  𝑁  𝑌2−( 𝑌)2 
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦   = koefisien korelasi skor item dengan skor total 

X = skor item 

Y = skor total 

N = jumlah subjek 

 𝑋2  = jumlah kuadrat skor item 

 𝑌2  = jumlah kuadrat skor total 

 𝑋𝑌 = jumlah hasil kali skor item dengan skor total 

Setelah memperoleh harga 𝑟𝑥𝑦  kemudian 

dikonsultasikan dengan harga r product moment, dengan 

menentukan taraf signifikan 5%, jika 𝑟𝑥𝑦 >𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka alat 

ukur tersebut valid. 

2) Analisis Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah 

kepercayaan. Tes tersebut dikatakan dapat dipercaya jika 
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memberikan hasil yang tepat bila diteskan berkali-kali. 

Sebuah tes dikatakan reliabel apabila hasil-hasil tes tersebut 

menunjukkan ketepatan. Reliabilitas dalam penelitian ini 

akan diuji dengan rumus K-R.20 untuk soal pilihan ganda. 

   𝑟11=  
𝑛

𝑛−1
  

𝑆2− 𝑝𝑞

𝑆2
  

Keterangan: 

𝑟11 = reabilitas tes secara keseluruhan 

𝑝  = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

𝑞 = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

    q = 1-p 

 𝑝𝑞 = jumlah hasil perkalian antara  p dan q 

𝑛 = banyaknya item 

𝑆 = standar deviasi tes (standar deviasi adalah akar 

varian) 

Rumus varian total: 

 𝑆2=
  𝑌2 −

( 𝑌)2

𝑁

𝑁
 

Dimana: 

 𝑌 = jumlah skor soal 

 𝑌2= jumlah kuadrat skor soal 

𝑁 = banyak siswa 

Setelah diperoleh harga 𝑟11 kemudian dibandingkan 

dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  product moment dengan α = 5% .Instrumen 

dikatakan reliable jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Selanjutnya harga 

𝑟11 yang diperoleh diinterprestasikan sebagai berikut: 

 

0,81< 𝑟11 ≤ 1,00  = Sangat Tinggi 

0,61< 𝑟11 ≤ 0,80  = Tinggi 

0,41< 𝑟11 ≤ 0,60  = Cukup 
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0,21< 𝑟11 ≤ 0,40  = Rendah 

negatif< 𝑟11 ≤ 0,20 = Sangat Rendah 

3) Taraf Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah 

dan tidak terlalu sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar 

dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran. Rumus 

yang digunakan adalah: 

P =
B

JS
 

Keterangan: 

P  = Indeks kesukaran 

B  = banyaknya siswa yang benar 

JS  = jumlah seluruh peserta 

(Arikunto, 2007:208) 

Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

0,00<P≤0,30 =  Sukar 

0,30<P≤0,70 =  Sedang 

0,70<P≤1,00 =  Mudah 

4) Analisis Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah  kemampuan suatu soal 

untuk membedakan antara siswa yang pandai 

(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai 

(berkemampuan rendah). Untuk menentukan daya pembeda 

soal, rumus yang digunakan adalah: 

D = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
-
𝐵𝐵

𝐽𝐵
=𝑃𝐴−𝑃𝐵  

Keterangan: 

D  = daya pembeda 

𝐵𝐴 = banyaknya kelompok atas 
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𝐽𝐴  = banyaknya kelompok bawah 

BB  = banyaknya kelompok atas yang menjawab benar 

JB  = banyaknya kelompok bawah yang menjawab salah 

PA  = proporsi kelompok atas yang menjawab benar 

PB  = proporsi kelompok bawah yang menjawab benar 

Sedangkan klasifikasi daya pembeda soal yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

0,00 sampai dengan 0,20 = jelek 

0,20 sampai dengan 0,40 = cukup 

0,40 sampai dengan 0,70 = baik 

0,70 sampai dengan 1,00 = baik sekali 

 

3.1.5. Evaluation (Penilaian) 

3.1.5.1. Angket Observasi 

Instrumen penelitian dalam ranah psikomotorik menggunakan angket 

sikap siswa terhadap alat evaluasi. Menurut Sugiyono, angket merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. 

Untuk menganalisis data dari kuisioner (angket) dilakukan langkah-

langkah sebagaimana yang telah dijelaskan Arikunto (2010: 265) dalam 

analisis deskriptif kualitatif  sebagai berikut: 

a) Langkah 1: Penelitian menjumlahkan tanda centang yang ada pada 

setiap kolom untuk  kemudian dicari besar persentase untuk masing-

masing kategori. 

b) Langkah 2: Menjumlahkan banyaknya tanda centang pada setiap 

kolom. Jumlah tersebut dibandingkan dengan jumlah seluruh uraian 

materi kemudian dicari persentasenya. 

c) Langkah 3: Menuliskan besarnya persentase dalam setiap kolom. 
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Dari langkah-langkah analisis deskriptif kualitatif tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa untuk  menghitung persentase dari masing-masing 

subjek dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

Penilaian angket sikap: 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  
 x 100 

Dari analisis angket yang dilakukan dapat diketahui 3 kriteria respon 

siswa terhadap media. Tabel berikut menunjukkan kualitas unjuk kerja 

siswa. 

 

No Persentase Kriteria 

1. 0% - 30% Kualitas unjuk kerja siswa kurang 

2. 31%  - 70% Kualitas unjuk kerja siswa cukup 

3. 71% - 100% Kualitas unjuk kerja siswa baik 

Tabel 3.3. Kriteria kualitas unjuk kerja siswa 

 

Dari persentase yang telah diperoleh kemudian ditransformasikan kedalam 

kalimat yang bersifat kualitatif. 

 


