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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Model Pengembangan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan aplikasi MEGIE

berbasis android. Berdasarkan tujuan itu, digunakan metode Research and

Development (R&D) agar pengembangan dari aplikasi tersebut dapat

memenuhi standar kualitas. Sugiyono (2010) menyatakan bahwa Metode

penelitian dan pengembangan (Research and Development) adalah metode

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji

keefektifan produk tersebut.

B. Prosedur Pengembangan

Aplikasi ini dibangun menggunakan Rational Unifed Process (RUP). Model ini

terdiri dari 4 fase pengembangan yaitu Insepsi, Elaborasi, Konstruksi, dan

Transisi. Uraian dari tahap-tahap penelitian RUP akan dijelaskan lebih lanjut

melalui alur penelitian berikut ini:

1. Fase Insepsi

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kajian untuk mempelajari konsep-

konsep atau teori-teori yang berkenaan dengan produk atau model

yang akan dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan analisis tentang

mata pelajaran Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak di SMK

YAPPI Wonosari.
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b. Survei lapangan

Survei lapangan dilaksanakan untuk mengumpulkan data berkenaan

dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran web dinamis.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan

ketika guru mengajar pada saat observasi awal. Data yang

dikumpulkan meliputi sarana, media, sumber belajar, motivasi belajar

dan minat belajar. Pada tahap ini dilakukan pendataan mengenai

ponsel pintar yang digunakan oleh peserta didik.

c. Penyusunan Perangkat Penelitian

Pada tahap ini dilakukan penyusunan angket respon peserta didik,

lembar validasi, dan angket pengujian mobile learning.

2. Fase Elaborasi

Fase elaborasi terdiri dari 4 poin berikut:

a. Pembuatan Desain Media (storyboard)

Storyboard berfungsi sebagai acuan ketika mengembangkan media

Megie. Sehingga dapat memudahkan proses pembuatan dan menjaga

agar produk yang dihasilkan sesuai dengan desain.

b. Penyusunan Materi

Pemilihan materi menyimpan dokumen pada pemrograman web dan

perangkat bergerak disesuaikan dengan kopetensi penulis dan

disesuaikan dengan jadwal materi yang disampaikan di sekolah saat

pelaksanaan penelitian dengan panduan silabus dan RPP yang berlaku

di SMK YAPPI Wonosari.
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c. Penyusunan Soal dan Jawaban

Materi yang dimuat dalam mobile learning ini diambil dari buku

pembelajaran yang digunakan di sekolah, sedangkan pembahasan

lebih lanjut diambil dari buku dengan dilakukan pengecekan ulang.

Penyusunan materi dan soal dalam mobile learning ini dibuat dari

berbagai referensi.

d. Pengumpulan aset-aset aplikasi.

Aset-aset aplikasi yang dikembangkan penulis meliputi background,

gambar-gambar, font, dan efek suara dengan cara melakukan desain

menggunakan Corel Draw dan mengunduh konten yang memiliki izin

untuk digunakan ulang. Aset-aset yang telah terkumpul akan

digunakan pada proses pengembangan.

3. Fase Konstruksi

Tahap konstruksi dilakukan pembuatan produk mobile learning.

Pada tahap ini produk media pembelajaran dibuat sesuai dengan format

yang sudah ditentukan sebelumnya pada storyboard. Pembuatan desain

media dengan menggunakan perangkat lunak Corel Draw. Kemudian,

membuat mobile learning dengan Android Studio.

4. Fase Transisi

Pengujian produk dilakukan oleh penulis setelah selesai

membuat produk media pembelajaran untuk memastikan produk yang

dihasilkan tidak bermasalah ketika dioperasikan. Pengujian ini

diharapkan akan ditemukan kekurangan dan kelemahan produk.

Pengujian tersebut disesuaikan dengan pengujian mobile learning yang
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berbasis ISO 25010 meliputi: functional suitability, reliability,

performance efficiency, maintainability, security, compability dan

transferability. Pada fase transisi juga dilakukan pengujian usability ke

pengguna untuk mendapatkan data kemudahan penggunaan sekaligus

untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Selain itu, juga

dilakukan uji materi pada materi Pemrograman Web dan Perangkat

Bergerak.

Revisi dilakukan setelah menganalisis hasil validasi dari dosen

ahli dan hasil validasi dari praktisi pembelajaran. Hasil validasi berupa

skor kelayakan instrumen dan masukan untuk memperbaiki produk.

Hasil dari revisi adalah produk jadi yang siap diluncurkan. Selain itu,

pada tahap ini juga dilakukan promosi produk pengembangan agar bisa

diterima pengguna, baik individu, suatu kelompok, atau sistem.

C. Subjek, Tempat dan Waktu Penelitian

Subyek penelitian digunakan untuk menguji kualitas mobile learning

dan materi ajar dari produk yang telah dikembangkan. Pengujian materi ajar

akan melibatkan beberapa ahli materi di bidang pemrograman web dan

perangkat bergerak. Pengujian functional suitability akan melibatkan

berbagai profesi IT yang merupakan alhi dalam penembangan perangkat

lunak. Pengujian usability melibatkan siswa Kelas XI Jurusan Rekayasan

Perangkat Lunak di SMK YAPPI Wonosari. Sedangkan pengujian realiability,

performance efficiency, security, compatibility, maintability, dan

transferability menggunakan dokumentasi perangkat lunak.
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Penelitian akan dilaksanakan di SMK YAPPI Wonosari kelas XI SMK

YAPPI Wonosari. SMK YAPPI Wonosari memiliki kelas Rancang Perangkat

Lunak. Penelitian dilaksanakan mulai bulan November 2018 sampai bulan

Februari 2019.

D. Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitan

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada

pengujian materi dan pengujian kualitas mobile learning yang mengacu

pada sub karakteristik ISO 25010 yang berjumlah 9 variabel, yaitu: (a)

Appropriateness; (b) Fault Tolerance; (c) Recoverability; (d) Time behavior;

(e) Ease of use; (f) Authentication & Confidentiality; (g) Application co-

existence; (h) Reusability; dan (i) Installability.

2. Definisi Operasional Variabel
Pengujian materi mengacu pada kesesuaian materi dan kuis Pemrograman

Web dan Perangkat Bergerak serta kesesuaian pemilihan dan peletakan

tulisan pada mobile learning. Sedangkan, operasional dari tiap variabel

dalam ISO yang digunakan dijabarkan sebagai berikut:

a. Functional Suitability

1) Sub Karakteristik Appropriateness

Sejauh mana semua fitur yang diusulkan dalam desain sebenarnya

dapat diimplementasikan.
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b. Reliability

1) Sub Karakterisik Fault Tolerance

Sejauh mana data tertentu yang dihasilkan selama proses

pembelajaran yang tidak dapat dikirim karena masalah jaringan masih

ada di memori perangkat

2) Sub Karakteristik Recoverability

Sejauh mana sistem mobile llearning dapat membangun kembali

konektivitas jika terjadi kegagalan jaringan karena bandwidth yang

buruk.

c. Performance Efficiency

1) Sub Karakterisik Time behavior

Waktu respons rata-rata dari tiap halaman (activity) mobile learning.

d. Usability

1) Sub Karakterisik Ease of use

Tingkat dimana kendala memasukkan data seperti layar kecil dan

keypad dapat diatasi dengan antarmuka pengguna yang ramah.

e. Security

1) Sub Karakterisik Authentication & Confidentiality

Sejauh mana otentikasi, enkripsi dan mekanisme kerahasiaan ada

dalam sistem.

f. Compability

1) Sub Karakterisik Application co-existence

Jumlah maksimum aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan

saat menjalankan aplikasi mobile learning.
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g. Maintability

1) Sub Karakterisik Reusability

Sejauh mana objek pembelajaran dapat digunakan oleh lebih dari satu

pelajar.

h. Transferability

1) Sub Karakterisik Installability

Sejauh mana perangkat lunak mobile learning berhasil diinstal atau

dihapus di berbagai jaringan dan jenis perangkat

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan

pertanyaan terstruktur yang sama pada setiap orang, kemudian semua

jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis.

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi bertujuan untuk melihat proses kerja

yang dilakukan. Teknik ini dilakukan guna mengumpulkan data pengamatan

secara langsung pada objek penelitian (Sugiyono, 2013).

2. Kuesioner

Kuesioner atau angket merupakan seperangkat pertanyaan yang perlu

dijawab oleh reponden. Peneliti menggunakan angket tertutup, dimana

responden hanya bisa menjawab pertanyaan dengan pilihan jawaban

terbatas. Teknik kuaesioner digunakan guna mendapatkan data usability.
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F. Instrumen Penelitian

1. Instrumen Uji Materi

Uji materi berfungsi untuk memastikan konten yang ditampilkan pada

aplikasi Megie sesuai dengan sumber materi. Instrumen uji materi

menggunakan kuesioner berupa daftar cek (checklist) tentang materi

Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak untuk Kelas XI Semester 1.

2. Instrumen Kualitas Mobile Learning

a. Instrumen Functional Suitability (Appropriateness)

Uji functional suitability berfungsi untuk menguji kesuksesan aplikasi

Megie dalam menjalankan tiap fungsi sesuai rancangan yang telah

dibuat. Pengujian dilakukan menggunakan kuesioner yang berisi daftar

fungsi aplikasi Megie dan metode penilaian ahli (expert judgement).

Keusioner menggunakan model test case berdasarkan model dari

softwaretestinghelp.com seperti pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Uji Functional Suitability

No Fungsi Deskripsi Langkah Hasil yang
diharapkan

Taraf
ketercapaian
Ya Tidak

1. Membuka
aplikasi

Fungsi
untuk
membuka
aplikasi.

1. Sentuh ikon
Aplikasi
Megie.

Kasus belum login:
Halaman Login
terbuka.

1. Tutup
aplikasi
Megie tanpa
Logout.

2. Sentuh ikon
Aplikasi
Megie.

Kasus sudah login:
Halaman Beranda
terbuka.

Secara lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 8
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b. Pengujian Fault Tolerance

Pengujian fault tolerance menggunakan skenario perangkat tidak

disambungkan ke internet, kemudian mobile learning mencoba mengirim

data sebanyak 10 kali. Pengujian ini akan mengecek apakah data masih

tersimpan di memori karena masalah jaringan. Skenario pengujian dapat

dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Daftar data yang perlu dikirim

No Data yang seharusnya dikirim
Hasil pengujian

Tersimpan Hilang

1 Data Registrasi

2 Data Login

3 Data Membuat Profil

4 Data Hasil Mengerjakan Soal

c. Pengujian Recoverability

Pengujian ini menggunakan skenario gangguan jaringan internet.

Pengujian dilakukan dengan memutus koneksi internet kemudian

disambungkan kembali. Pada setiap pengujian, durasi pemulihan aplikasi

dicatat.

d. Pengujian Time behavior

Pengujian time behavior menggunakan Profiling yang ada di Android

studio untuk mendapatkan waktu respons rata-rata komunikasi aplikasi

mobile learning dan server. Pengujian ini dilakukan sebanyak 5 kali.
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e. Instrumen Ease of use (Usability)

Uji usability pada aplikasi Megie menggunakan kuesioner yang diberikan

kepada pengguna. Pengguna akan mengisi kuesioner setelah mencoba

menggunakan aplikasi Megie. Kuesioner ini menggunakan USE

Qustionnaire yang dibuat oleh Lund (2001) yang sudah mencakup Ease of

Use seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Instrumen Usability

No Pernyataan Skala Penilaian
SS S R TS STS

Usefulness (Kegunaan)
1 Aplikasi ini membantu saya lebih efektif
2 Aplikasi ini membantu saya lebih produktif
3 Aplikasi ini sangat berguna
4 Aplikasi ini memberi lebih banyak kontrol

atas kegiatan dalam hidup saya
5 Aplikasi ini membuat hal-hal yang ingin

saya capai lebih mudah untuk dilakukan
dst... (dapat dilihat di Lampiran 9)

f. Pengujian Authentication & Confidentiality

Pengujian keamanan pada aspek Authentication & Confidentiality

dilakukan dengan melakukan cek apakah ada atau tidak dari 3 fitur

keamanan, yaitu: (1) otentikasi; (2) enkripsi; dan (3) kerahasiaan.

g. Pengujian Application co-existence

Pengujian sub karakteristik application co-existence dilakukan untuk

mengetahui apakai aplikasi mobile learning dapat dijalankan secara

bersamaan dengan aplikasi lain. Pengujian ini dilakukan dengan metode

observasi. Observasi dilakukan dengan cara perangkat android menjalan
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aplikasi mobile learning bersamaan dengan aplikasi lain. Pengujian ini

menghasilkan daftar checklist apakah aplikasi mobile learning tetap dapat

berjalan atau tidak. Aplikasi yang dijakankan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Daftar aplikasi yang akan diuji

No Aplikasi lain Hasil pengujian

1 Kamera
2 Youtube
3 Gmail
4 Maps
5 Wordpress
6 Wikipedia
7 WhatsApp
8 Facebook Lite
9 Firefox
10 Play Store

h. Pengujian Reusability

Pengujian reusability dilakukan dengan membuka setiap materi pada

beberapa perangkat. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh

mana objek pembelajaran dapat digunakan oleh semua siswa.

i. Pengujian Installability

Pengujian installability dilakukan dengan cara melakukan instalasi mobile

learning ke berbagai perangkat android. Pengujian ini akan berlangsung

secara otomatis menggunakan Play Store yang akan diuji pada 11.400

perangkat android dan menggunakan Firebase Test Lab.

G. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting

dalam proses penelitian, karena disinilah hasil penelitian akan tampak.
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Analisis data mencakup seluruh kegiatan mengklasifikasikan, menganalisa,

memaknai dan menarik kesimpulan dari semua data yang terkumpul. Oleh

karena itu perlu menggunakan dasar pemikiran untuk menentukan pilihan-

pilihan teknik analisis data yang akan digunakan.

1. Data proses pengembangan produk

Data proses pengembangan produk berbentuk data deskriptif. Data

tersebut diperoleh dari ahli materi dan praktisi pemrograman web dan

perangkat bergerak yang berupa koreksi dan masukan yang nantinya

digunakan sebagai acuan revisi produk.

2. Analisis Pengujian Uji Materi dan Usability

Data yang diperoleh dari validasi ahli materi dan data usability dari siswa

dianalisis menggunakan statistik deskriptif kemudian dikonversi ke dalam

data skala "5" dengan langkah pada Tabel 9 berikut:

Tabel 8. Rumus Konversi Penilaian Kelayakan Media

Nilai Skor Kategori

X>X i+ 1,50 Sdi 5 Sangat Baik
Xi + 0,50 SDi <X < Xi + 1,50 SDi 4 Baik
Xi - 0,50 SDi <X < Xi + 0,50 SDi 3 Cukup

Xi-1,50 <X<Xi -0 ,50 SD i 2 Kurang
Xi<- 1,50 Sdi 1 Sangat Kurang

Sumber: (Sudijono, 2013)
Keterangan:
Xi = Rata-rata ideal

= ½ x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
= ½ x (5+1)
= 3
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SDi = Simpangan baku ideal
= 1/6 x (skor maksimal ideal - skor minimal ideal)
= 1/6 x (5-1)
= 0,67

Konversi rata-rata skor menjadi kriteria untuk menilai kualitas materi
dan usability dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Konversi Rata-Rata Skor Menjadi Kriteria Penilaian

Skor Rumus Interval Rerata Skor Kriteria

5 X>X i + 1,50(0,67) X > 4.0 Sangat Baik

4 Xi + 0,50 (0,67) <X < Xi + 1,50
(0,67) 3.34 <X < Xi + 4.0 Baik

3 Xi - 0,50 (0,67) <X < Xi + 0,50 (0,67) 2.26 < X < Xi + 3.34 Cukup
2 Xi -1,50 <X < Xi - 0,50 (0,67) 1,99 <X <2.26 Kurang

1 Xi< - 1,50(0,67) X< 1.99 Sangat Kurang
Sumber: (Sudijono, 2013:329)

3. Analisis Pengujian Kualitas Mobile Learning

Analisis uji kualitas mengacu pada matrik pengujian mobile learning.

Setelah data hasil pengujian tiap sub karakteristik yang ada pada matrik

didapatkan, selanjutnya dikonversi ke presentase untuk selanjutnya

interpretasi dibuat mengikuti notasi yang diadopsi dari Guritno (2011).

Aspek pengujian yang menggunakan notasi tersebut, yaitu (1)

Appropriateness; (2) Fault Tolerance; (3) Recoverability; (4)

Authentication & Confidentiality; (5) Application co-existence; (6)

Reusability; dan (7) Installability. Hasil presentase kelayakan tersebut

kemudian diinterpretasi mengikuti Tabel 10 berikut.
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Tabel 10. Interpretasi kalayakan

No Presentase Kriteria

1 0% - 20% Sangat Tidak Layak
2 21% - 40% Kurang Layak
3 41% - 60% Cukup Layak
4 61% - 80% Layak
5 81% - 100% Sangat Layak

Sedangkan, pengujian Performance Efficiency pada sub karakteristik Time

Behavior menggunakan tabel kepuasan pengguna yang berisi respon

waktu dan kriterianya (Hoxmieier, 2000) seperti pada Tabel 11.

Tabel 11. Tingkat kepuasan terhadap waktu respon

No Durasi respon
(detik) Kriteria

1 < 3 Sangat Puas
2 3-9 Puas
3 9-12 Cukup Puas
4 > 12 Tidak Puas

Berikut analisa yang akan dilakukan untuk mendapatkan data pengujian

pada tiap sub-karakteristik:

a. Appropriateness (Funtional Suitability)

Analisa nilai functional suitability pada sub karakteristik

appropriateness dihitung dengan cata menjumlahkan fitur yang berhasil

diimplementasikan dibagi dengan total fitur yang dirancang. Pengujian

apakah fitur berhasil diimplementasikan atau belum dilakukan oleh expert

judgement.
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Hasil nilai functional suitability yang didapat dari tiap expert

judgement dirata-rata sehingga mendapatkan nilai akhir functional

suitability seperti berikut:

%100
)(

1 






n
i

X
X

ni

i
akhir

Keterangan: akhirX = nilai akhir functional suitability
iX = nilai functional suitability ke-i

n = total pengujian functional suitability

b. Fault Tolerance
Analisa nilai fault tolerance dilakukan dengan menghitung jumlah

informasi yang masih tersimpan ketika koneksi internet terputus dibagi

dengan jumlah percobaan. Apabila nilai fault tolerance mendekati nilai

100% maka mengindikasikan semakin banyak data yang tetap tersimpan

karena kesalahan transmisi data. Rumus nilai fault tolerance seperti

berikut:

%100
I
AX

Keterangan: X = nilai fault tolerance
A = total data tetap tersimpan di memori
I = total pemutusan internet

c. Recoverability
Analisa recoverability dilakukan untuk mengetahui sejauh mana

mobile learning dapat membangun kembali konektivitas jika terjadi

kegagalan jaringan. Nilai recoverability didapatkan dengan cara

menghitung total durasi koneksi internet terputus dari berbagai skenario

dibagi jumlah skenario. Semakin kecil nilai recoverability maka

(3.1)

(3.2)
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menunjukkan pemutusan waktu yang rendah. Rumus nilai recoverability

sebagai berikut:

%100
)(

1 






n
i

X
t
ni

i

Keterangan: X = nilai recoverability
it = durasi pemulihan ke-i

n = total tugas

d. Time behavior
Analisa nilai time behavior dilakukan setelah data pengujian

respon server dilakukan. Nilai time behavior dihitung dengan cara

menjumlahkan seluruh durasi respon dibagi dengan total tugas. Semakin

kecil nilai time behavior maka semakin baik yang mengindikasikan respon

server yang cepat.

n
i

X
t
ni

i
)(

1






Keterangan: X = nilai time behavior
it = durasi tugas ke-i

n = total tugas

e. Authentication & Confidentiality (Security)

Apabila fitur otentikasi (A), enkripsi (E) dan kerahasiaan (C) ada

maka mendapat skor 1 apabila tidak ada maka mendapat skor 0. Hasil

yang baik adalah apabila hasil nilai mendekati nilai 100%.

%100
3





CEAX

Keterangan: X = nilai security A = otentikasi
E = enkripsi C = kerahasiaan

(3.3)

(3.4)

(3.5)
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f. Application co-existence

Analisa co-existence dilakukan dengan menghitung Apabila

aplikasi lain berhasil berjalan maka mendapat skor 1 dan apabila aplikasi

lain tidak dapat berdampingan maka mendapat skor 0. Untuk

mendapatkan nilai co-existence maka jumlah aplikasi yang berhasil

berjalan berdampingan dengan mobile learning lalu dibagi total aplikasi

yang di uji. Nilai yang mendekati 100% maka semakin baik.

%100
A
MX

Keterangan: X = nilai co-existence
M = total aplikasi yang berhasil dijalankan
A = total pengujian

g. Installability

Analisa installability dilakukan setelah data uji instalasi mobile learning ke

berbagai perangkat dilakukan. Data tersebut diolah untuk mendapatkan

tingkat kesusesan instalasi. Nilai yang mendekati 100% mengindikasikan

tingkat keberhasilan instalasi.

%100
n
IX

Keterangan: X = nilai installability

I = jumlah perangkat yang berhasil diinstal

n = total perangkat diujikan

(3.6)

(3.7)


