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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research 

and development (R&D) dengan pendekatan model pengembangan ADDIE yang 

diadaptasi dari Lee & Owens. ADDIE merupakan singkatan dari analysis (analisis), 

design (perancangan), development and implementation (pengembangan dan 

implementasi), dan evaluation (evaluasi). Metode penelitian dan pengembangan pada 

penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk dan menguji kelayakan produk 

tersebut. Produk yang dikembangkan adalah media pembelajaran aplikasi Android 

dalam pembelajaran konsep listrik pada mata pelajaran dasar dan pengukuran listrik. 

B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan yang digunakan dalam mengembangkan media 

pembelajaran ini menggunakan model pengembangan multimedia ADDIE. Pada 

pemaparan dalam kajian pustaka pengembangan media pembelajaran bahwa alur 

pengembangan multimedia ADDIE merupakan sebuah siklus, maka pada penelitian ini 

alur pengembangan dibatasi satu siklus. Langkah-langkah pengembangan media 

pembelajaran aplikasi Android dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 
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Gambar 1. Langkah-langkah Pengembangan Media Pembelajaran. 

Secara lebih rinci, prosedur pengembangan media pembelajaran dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis 

Langkah awal untuk mengembangkan media pembelajaran adalah analisis. Pada 

langkah ini melakukan observasi. Langkah ini terdiri dari dua analisis yaitu analisis 

kebutuhan dan analisis ujung depan. 

  

Analysis 

Analisis Kebutuhan (Need Assesment & Front-end Analysis) 

Design 

Merancang Kerangka Media Pembelajaran  

1. Layout 
2. Struktur Konten 
3. Struktur Navigasi 

Development & Implementation 

1. Pengembangan Produk & Implementasi Desain  
2. Validasi Ahli 
3. Revisi Produk 

Evaluation 

Uji Alpha dan Beta 

Produk Akhir 
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a. Analisis Kebutuhan (Need Assesment) 

Analisis Kebutuhan merupakan tahap awal dalam pengembangan media 

pembelajaran. Analisis kebutuhan terdiri dari 6 langkah yang harus dilalui sebagai 

berikut. 

1) Memetakan kondisi saat ini, hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kebutuhan 

media pembelajaran yang diinginkan oleh pengguna.  

2) Menetapkan langkah-langkah yang akan dikerjakan, yaitu menjabarkan mengenai 

analisis pekerjaan siswa dalam kegiatan belajar saat proses pembelajaran di kelas. 

3) Menentukan tujuan sesuai dengan kadar kepentingan, yaitu mengurutkan daftar 

prioritas yang dilakukan untuk melakukan sebuah tujuan. 

4) Mengidentifikasi adanya kesalahan, yaitu melakukan identifikasi perbedaan yang 

ada disekolah antara kondisi sebenarnya dan kondisi ideal kemudian mengurutkan 

kegiatan yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan dalam pembelajaran. 

5) Menentukan hal-hal yang berguna dalam penelitian, yaitu menjabarkan mengenai 

kelebihan yang dimiliki oleh sekolah atau kelas dan pendukung lainnya. 

6) Memastikan langkah-langkah sesuai skala prioritas, yaitu dengan mengatur 

tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan. 

b. Analisis Ujung Depan (Front-End Analysis) 

Analisis ujung depan adalah langkah kedua yang digunakan untuk mengetahui 

kesenjangan antara kondisi nyata dilingkungan sekolah. Langkah yang dilakukan yaitu 

(1) audience analysis, merupakan analisis terhadap kondisi siswa kelas X. (2) media 

analysis, melakukan analisis mengenai media pembelajaran yang digunakan oleh guru 
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ketika memberikan materi terhadap siswa.(3) situation analysis, melakukan analisis 

terhadap metode pembelajaran yang digunakan. 

2. Design 

Pada tahap desain berisi perancangan kerangka media pembelajaran aplikasi 

Android yang akan dikembangkan. Perancangan produk tidak lepas dari hasil analisis 

kebutuhan dan analisis ujung depan. Kerangka produk yang disusun sebagai pedoman 

untuk tahapan pengembangan dan implementasi diantaranya: 

a. Layout 

Pembuatan layout ditujukan untuk membuat tampilan media menjadi menarik dan 

dapat menumbuhkan daya tarik pengguna. Pada media pembelajaran ini layout dibuat 

dengan pemilihan dan keserasian warna yang akan digunakan, penempatan dan 

konsistensi tombol menu, serta jenis dan ukuran font. 

b. Struktur Konten 

Pembuatan struktur konten dengan mengunakan 10 prinsip. Prinsip-prinsip tersebut 

antara lain, prinsip (1) menggunakan pengulangan materi sebelumnya. Prinsip (2) 

mengenai penjabaran materi yang diberikan pada media pembelajaran. Prinsip (3) 

mengenai tampilan perpindahan antar menu. Prinsip (4) mengenai ilustrasi atau gambar. 

Prinsip (5) mengenai penggunaan bahasa. Prinsip (6) mengenai menu yang ditampilkan. 

Prinsip (7) mengenai desain soal evaluasi. Prinsip (8) mengenai pembuatan soal 

evaluasi. Prinsip (9) mengenai timbal balik dalam evaluasi. Prinsip (10) membuat siswa 

termotivasi dalam belajar. 

  



31 
 

c. Struktur Navigasi 

Pembuatan struktur navigasi yang menggambarkan hubungan antara beberapa 

konten. Struktur navigasi dibuat untuk membantu dalam mengorganisasi konten media 

pembelajaran aplikasi Android. Kemudian pada tahap ini dihasilkan flowchart projek 

media pembelajaran aplikasi Android. 

3. Development & Implementation 

Tahap pengembangan dan implementasi adalah tahap pengembangan produk awal 

media pembelajaran aplikasi Android dengan mengimplementasikan kerangka produk 

dan tahap validasi ahli. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Pengembangan Produk dan Implementasi Desain 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan elemen media, coding dan testing. Proses 

penyusunan elemen media dan coding dengan menggunakan software notepad plus dan 

software browser sebagai pratinjau. Kemudian script kode yang dibuat diunggah ke 

layanan web github dengan menggunakan sotware Github Desktop sebagai sinkronasi 

file dan script kode. Kemudian file yang telah diunggah di github lalu diambil oleh 

adobe phonegap build untuk membuat aplikasi. Setelah itu langkah testing dilakukan 

dengan mendownload file aplikasi yang berada di layanan web adobe phonegap build. 

b. Validasi Ahli 

Validasi ahli berguna untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran aplikasi 

Android yang dikembangkan dan mendapatkan saran perbaikan produk awal. Validasi 

ahli terdiri atas validasi ahli media dan ahli materi. Teknik pengumpulan data kelayakan 

media pembelajaran didapatkan dari instrumen kelayakan media untuk ahli. 
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c. Revisi Tahap Pertama 

Revisi produk merupakan tahapan perbaikan produk berdasarkan saran dan 

masukan dari ahli media maupun materi yang didapatkan pada tahap validasi ahli. 

4. Evaluation 

Tahapan ini dilakukan pengujian pada produk media pembelajaran aplikasi Android 

dengan uji alpha dan uji beta. Uji alpha ditujukan kepada First user. First user pada 

pengujian media pembelajaran ini adalah guru. Setelah dilakukan pengujian oleh first 

user kemudian dilakukan revisi tahap kedua sebelum diujikan kapada pengguna akhir. 

Sedangkan untuk uji beta ditujukan kepada end user yaitu siswa. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK 2 Depok yang beralamat di Mrican, 

Caturtunggal, Depok, Sleman.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2018. 

D. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah ahli materi dan ahli media yang merupakan dosen 

Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY dan guru serta siswa SMK 2 Depok. Objek 

penelitian adalah media pembelajaran aplikasi Android. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan angket 

yang disunting dari Cahyo (2015). Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahap 

pengumpulan data yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Observasi 

Observasi adalah suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mendapatkan data awal. Kegiatan ini dilakukan ketika belajar mengajar berlangsung. 

Pengamatan yang dilakukan adalah media pembelajaran yang digunakan oleh guru, 

penggunaan metode mengajar dan keaktifan siswa. 

b) Angket 

Teknik pengumpulan data ini digunakan dalam penelitian untuk mengetahui tingkat 

kelayakan media pembelajaran aplikasi Android Konsep Listrik pada mata pelajaran 

Dasar dan Pengukuran Listrik melalui penilaian dari ahli materi dan ahli media, serta 

mengetahui respon penilaian siswa terhadap media pembelajaran aplikasi Android yang 

telah dikembangkan. 

2. Instrumen Pengumpulan data 

a. Instrumen Observasi 

Instrumen observasi disusun berdasarkan analisis front-end, meliputi media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru, penggunaan metode mengajar dan keaktifan 

siswa. Daftar kisi-kisi observasi yang akan diamati terdapat pada Tabel 1  berikut.  
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Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Observasi 

No. Aspek yang diamati Jenis 

1. Media Papan tulis 

Buku 

Jobsheet 

Handout 

Slide Presentasi 

Lembar informasi siswa 

2. Metode mengajar Ceramah 

Tanya Jawab 

Diskusi 

Kerja Kelompok 

Demonstrasi 

Pemberian tugas 

3. Sikap siswa Aktif 

Pasif 

 

b. Instrumen Angket untuk Ahli Media 

Pada instrumen kelayakan untuk ahli media berisikan tentang kesesuaian media 

pembelajaran ditinjau dari aspek aplikasi, komunikasi visual, manfaat.  Kisi-kisi 

instrumen untuk ahli media dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Ahli Media. 

No. Aspek Indikator Butir 

1. Software Interaktif 1-3 

Kemudahan pengoperasian 4 

2. Komuikasi visual Navigasi  5-7 

Media 8-9 

Tipografi 10-11 

Animasi 12 

Komposisi warna 13-14 

Layout atau tata letak  15-16 

3. Manfaat  Memperjelas penyampaian materi 17 

Memberikan pemahaman materi 18 

Menarik perhatian siswa 19 
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c. Instrumen Angket untuk Ahli Materi 

Pada instrumen kelayakan ahli materi berisikan tentang kesesuaian media 

pembelajaran ditinjau dari aspek substansi materi, desain pembelajaran, dan manfaat. 

Kisi-kisi instrumen untuk ahli materi dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Ahli Materi. 

No. Aspek Indikator Butir 

1. Desain 

pembelajaran 

Kesusuaian judul 1 

Kompetensi Dasar 2 

Penyajian materi 3-5 

Pemberian contoh  6 

Evaluasi 7 

2. Substansi materi Kebenaran materi 8 

Kedalaman materi 9 

Kekinian materi 10 

Keterbacaan bahan ajar 11 

3. Manfaat Memperjelas penyampaian materi 12 

Memberikan pemahaman materi 13 

Menyamakan persepsi siswa 14 

Menarik perhatian siswa 15 

 

d. Instrumen Angket untuk respons Penilaian Siswa   

Pada instrumen respons penilaian siswa berisikan tentang kesesuaian media 

pembelajaran ditinjau dari aspek komunikasi visual, desain pembelajaran, aplikasi dan 

manfaat. Kisi-kisi instrumen untuk siswa dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

  



36 
 

Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Respon Penilaian Siswa. 

No. Aspek Indikator Butir 

1. Komunikasi 

visual 

Navigasi 1 

Tipografi 2-3 

Media 4-5 

Komposisi warna 6 

Animasi 7 

Layout atau tampilan 8 

2. Desain 

Pembelajaran 

Kesesuaian judul 9 

Kompetensi dasar 10 

Penyajian materi 11 

Pemberian contoh 12 

Evaluasi  13 

3. Aplikasi Interaktif 14-15 

Kemudahan pengoperasian 16 

4. Manfaat Memperjelas penyampaian materi 17 

Membangkitkan motivasi belajar siswa 18 

Menarik perhatian siswa 19 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

Instrumen dikatakan valid apabila instrumen dapat dengan tepat mengukur apa 

yang hendak diukur. Pengujian validitas angket dilakukan dengan validitas konstruk 

dan isi sesuai dengan pendapat dari ahli (experts judgement). Dalam hal ini, instrumen 

dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berdasarkan teori tertentu. 

Kemudian para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun 

tersebut. Selanjutnya para ahli akan memberi keputusan instrumen dapat digunakan 

tanpa perbaikan, ada perbaikan, dan mungkin dirombak total. 
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Hasil validitas uji instrumen oleh ahli menyatakan bahwa instrumen valid dengan 

beberapa perbaikan sesuai dengan saran. Saran perbaikan dari ahli dapat dilihat pada 

lampiran 6 lembar surat keterangan validasi.  

2. Reliabilitas Instrumen 

Instrumen dikatakan reliabel apabila dapat digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama. Reliabilitas instrumen dengan satu kali pengukuran 

ditentukan berdasarkan koefisien reliabilitas yang dimiliki. Pengujian instrumen dengan 

metode Alpha Cronbach menurut Suharsimi Arikunto (2013: 239) adalah sebagai 

berikut. 

𝑟11 =  
𝑘

𝑘 − 1
 1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2  , 

dengan:  

r11  = reliabilitas instrumen 

k  = banyak butir pertanyaan atau banyak soal 

∑ 𝝈𝒃
𝟐 = jumlah varians butir 

𝜎𝑡
2 = varians total 

Hasil perhitungan reliabilitas akan berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin 

besar nilai koefisien reliabilitas maka semakin besar pula keandalan alat ukur yang 

digunakan. Penentuan tingkat reliabilitas instrumen penelitian maka digunakan 

pedoman berdasarkan nilai koefisien reliabilitas korelasi sebagai berikut.  
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Tabel 5. Interpretasi Nilai Koefisien Reliabilitas. 

Koefisien Reliabilitas Tingkat Reliabilitas 

0,800 – 1,000 Sangat tinggi 

0,600 – 0,799 Tinggi 

0,400 – 0,599  Cukup 

0,200 – 0,399 Rendah 

Kurang dari 0,200 Sangat rendah 

 

Perhitungan koefisiensi reliabilitas dari instrumen respons penilaian siswa 

mendapatkan nilai 0,812. Maka tingkat reliabilitas instrumen dapat dikategorikan 

“sangat tinggi”. 

G. Teknik Analisis Data  

Setelah mendapatkan data berdasarkan alat pengumpul data, untuk menghasilkan 

sebuah hasil perlu dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut: 

1. Data Observasi 

Hasil observasi pembelajaran dasar dan pengukuran listrik dianalisis secara 

deskriptif. Hasil data tersebut digunakan untuk analisis kebutuhan dan analisis ujung 

depan untuk pengembangan media pembelajaran. 

2. Data Pengembangan Media Pembelajaran 

Hasil data pengembangan berupa saran dan kritik terhadap media pembelajaran 

aplikasi Android yang telah diujikan awal kepada validator materi dan validator media. 

Data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif dan digunakan untuk perbaikan media 

pembelajaran agar sesuai dengan keinginan.  
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3. Data Kelayakan dan Respon Penilaian Siswa  

Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran 

aplikasi Android dan respon penilaian siswa terhadap media pembelajaran aplikasi 

Android konsep listrik dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Data kelayakan media 

pembelajaran aplikasi Android diperoleh melalui penilaian oleh ahli materi dan ahli 

media, penilaian pengguna guru, dan penilaian pengguna siswa. Data diperoleh melalui 

angket dengan skala Likert empat pilihan jawaban. Selanjutnya data yang diperoleh 

dikonversikan menjadi nilai dengan skala nilai yang dapat dijelaskan pada Tabel 6 

berikut.  

Tabel 6. Kriteria Penilaian. 

Interval Skor Kategori 

Mi + 1,50 SDi < X ≤ Mi + 3 SDi Sangat baik/Sangat Layak 

Mi < X ≤ Mi + 1,50 SDi Baik/Layak 

Mi – 1,50 SDi < X ≤ Mi Cukup Baik/Cukup Layak 

Mi -3 SDi < X ≤ Mi – 1,50 SDi Kurang Baik/Kurang Layak 

 

Keterangan: 

Mi  : Rata-rata ideal 

 
1

2
 x (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 

SDi : Simpangan baku ideal 

 
1

6
 x (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) 

 
Gambar 2. Kurva Distribusi Normal. 

 (Sumber: Suharsimi Arikunto, 2013:282) 

Hasil dari skor yang diperoleh dari angket akan menunjukan tingkat kelayakan 

produk media pembelajaran aplikasi Android sebagai media pembelajaran. 


