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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis atau Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Research and Development 

(R&D). Nana Syaodih (2005:164) menjelaskan bahwa Research and Development 

adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk 

baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Menurut Budiyono (2017: 8) Metode Research and 

Development (R & D) adalah metode penelitian yang menghasilkan sebuah produk 

dalam bidang keahlian tertentu, yang diikuti produk sampingan tertentu serta 

memiliki efektifitas dari sebuah produk tersebut.  

Penelitian ini mengacu pada model penelitian dan pengembangan 4D 

(Four-D) yang dikembangkan Thiagarajan. Model penelitian ini terdiri atas  4  

tahap  utama  yakni  pendefinisian  (define),  perancangan  (design), 

pengembangan (develop), dan penyebaran (disseminate). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Tahapan Penelitian Model 4D (Thiagrajan, 1974) 
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1. Pendefinisian (Define) 

Tahap pendefinisian merupakan tahap untuk mendefinisikan syarat-syarat 

yang dibutuhkan dalam pengembangan media pembelajaran. Pendefinisian ini 

dilakukan dengan cara memperhatikan serta menyesuaikan kebutuhan dalam 

pembelajaran. Tahap ini mengacu pada lima langkah, yaitu: 

a. Analisis Ujung Depan (Front-end Analysis) 

Front-end analysis merupakan analisis untuk memunculkan dan 

menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran sehingga diperlukan 

suatu pengembangan media pembelajaran. Analisis ini didapatkan gambaran fakta 

permasalahan, harapan solusi bagi masalah tersebut dan alternatif solusi bagi 

masalah dasar yang nantinya dapat memberikan gambaran media pembelajaran 

yang akan dipilih dan dikembangkan.                                                                                                                                                                                                                                                                  

b. Analisis Peserta Didik (Learner Analysis) 

 Learner analysis dilakukan untuk mengetahui karakteristik peserta didik 

serta hambatan yang dialami selama proses pembelajaran berlangsung.  

Misalnya: kemampuan, motivasi belajar, latar belakang pengalaman, dsb. 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan merupakan salah satu program studi di 

FT UNY yang menekankan pada keahlian di bidang teknik bangunan, namun 

pada realitanya justru mayoritas mahasiswa berasal dari Sekolah Menengah Atas 

(SMA), bukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal tersebut menyebabkan 

mayoritas mahasiswa mendapatkan pemahaman yang kurang maksimal. 
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c. Analisis Konsep (Concept Analysis) 

Concept analysis dilakukan untuk menentukan isi materi dalam video 

pembelajaran yang dikembangkan. Analisis konsep dilakukan dengan 

mendefinisikan pokok-pokok bahasan yang diperlukan mahasiswa untuk 

memahami praktik finishing furniture menggunakan bahan melamine nuansa 

natural dan semi transparan. 

d. Analisis Tugas (Task Analysis) 

Task analysis merupakan analisis yang bertujuan untuk menentukan apa 

saja tugas atau fungsi yang dapat dilakukan oleh media pembelajaran berbasis 

audiovisual ini. Pengguna dari media pembelajaran ini adalah dosen dan 

mahasiswa. Sehingga penentuan tugas dan fungsi dari media harus disesuaikan 

dengan karakteristik dari dosen dan mahasiswa sebagai pengguna media. 

e. Perumusan Tujuan Pembelajaran (Specifying Instructional Objectivitas) 

Specifying instructional objective adalah perumusan tujuan pembelajaran. 

Analisa ini digunakan dengan tujuan mencari tahu  perubahan perilaku yang 

diharapkan terjadi pada peserta didik setelah proses pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran dirumuskan untuk menentukan kompetensi yang akan dicapai 

mahasiswa melalui media pembelajaran ini. 

2. Perancangan (Design) 

  Pada tahap penelitian ini, dilakukan perencanaan media yang akan 

dikembangkan. Perancangan media pembelajaran meliputi: 

a. Membuat konsep media yang dikembangkan dan mengumpulkan materi 

b. Pembuatan story board dan narasi materi 
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c. Layout media pembelajaran 

3. Pengembangan (Develop) 

Tahap pengembangan merupakan tahap paling penting dalam penelitian 

ini. Pada tahap ini, penelitian mengembangkan media pembelajaran yang telah 

dirancang sebelumnya dalam tahap perancangan. S. Thiagarajan membagi tahap 

pengembangan dalam dua kegiatan, yaitu: expert appraisal dan development 

testing. Expert appraisal merupakan teknik untuk melakukan validasi atau 

menilai kelayakan produk oleh ahli pada bidang masing-masing. Saran yang 

diberikan oleh para ahli tersebut digunakan untuk memperbaiki isi dari media 

pembelajaran yang telah dibuat. Development testing adalah kegiatan uji coba 

rancangan produk pada sasaran subjek sebenarnya dan hasilnya akan digunakan 

untuk memperbaiki produk.  

4. Penyebaran (Disseminate) 

Tahap penyebaran adalah tahap akhir dalam penelitian pengembangan ini. 

Tahap ini dilakukan agar media yang dikembangkan dapat dimanfaatkan orang 

lain yang membutuhkan. S. Thiagarajan membagi tahap disseminate dalam tiga 

kegiatan, yaitu: (1) validation testing, (2) packaging, (3) diffusion and adoption. 

Pada tahap validation testing, produk yang sudah divalidasi dosen ahli dan 

direvisi kemudian diuji validasi oleh mahasiswa (pengguna). Kemudian tahap 

packaging, video pembelajaran ini dikemas dalam bentuk CD. Terakhir diffusion 

and adoption, pada tahap ini dilakukan penyebaran media pembelajaran dalam 

bentuk software kepada dosen mata kuliah praktik finishing furniture di Jurusan 
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PTSP FT UNY dan media pembelajaran berbasis audiovisual ini akan diunggah 

ke Youtube agar dapat diakses secara bebas dan mandiri oleh pengguna. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan PTSP FT UNY, tepatnya berada di 

Bengkel Finishing Jurusan PTSP FT UNY. Tahap proses pembuatan media 

pembelajaran berbasis audiovisual ini dimulai pada bulan Desember 2018 - 

Maret 2019. 

 

C. Subyek dan Obyek Penelitian  

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan informan atau orang yang dimanfaatkan 

untuk memberikan infomasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Melalui 

subjek penelitian ini, diperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian. 

Subyek penelitian ini meliputi dosen ahli materi dan ahli media, dan mahasiswa 

Angkatan 2017 Jurusan PTSP FT UNY. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah apa yang akan diteliti dalam kegiatan penelitian. 

Objek penelitian ini adalah media pembelajaran audiovisual pada mata kuliah 

praktik finishing furniture. 
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D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Sugiyono (2015: 117) menyatakan populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa Jurusan PTSP FT 

UNY angkatan 2017, seperti yang terlihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Jumlah Mahasiswa Angkatan 2017 Jurusan PTSP 

Kelas Jumlah Mahasiswa 

A 39 Orang 

B 39 Orang 

C 37 Orang 

Jumlah 115 Orang 

 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2015: 118)  menyatakan bahwa sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan 

sampel menurut Nana Syaodih (2005: 252) merupakan suatu proses pemilihan dan 

penentuan jenis sampel dan perhitungan besarnya sampel yang akan menjadi subjek 

atau objek penelitian.  

Menurut Arikunto, ada beberapa ukuran minimum dalam penentuan sampel. 

Penelitian yang populasinya dalam jumlah besar. Sampelnya 10%-15% atau 20%-

25%. Sedangkan untuk populasi kurang dari 100 (<100) lebih baik diambil semua 

untuk sampel (Arikunto, 2006: 134). Namun, dalam penelitian ini tidak 

memerlukan sampel karena seluruh mahasiswa Angkatan 2017 Kelas A, B, dan C 

akan dijadikan subyek penelitian. 
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E. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam 

penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Pengumpulan data 

dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, 

kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Agar memperoleh data 

seperti yang dimaksudkan tersebut, dalam penelitian dapat digunakan berbagai 

macam metode, diantaranya dengan angket, observasi, wawancara, tes, analisis 

dokumen, dan lainnya. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan 

tergantung dari masalah yang dihadapi (Sudaryono, 2013: 29).  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara observasi 

dan angket atau kuesioner. Observasi dilakukan dengan mengamati kebutuhan 

peserta didik pada mata kuliah praktik finishing furniture di Jurusan PTSP FT 

UNY. Angket digunakan pada penelitian dan pengembangan media pembelajaran 

ini untuk mengukur kelayakan dari produk. Angket terdiri dari aspek materi dan 

media yang akan diberikan kepada ahli materi dan ahli media untuk mengevaluasi 

media pembelajaran yang dikembangkan serta nantinya akan disebar angket 

penilaian untuk mahasiswa. 

2. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi 

dan angket. 
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a. Observasi 

Observasi dilakukan agar dapat lebih memahami latar belakang penelitian. 

Hasil observasi bisa berupa perangkat pembelajaran yang digunakan seperti 

silabus, joobsheet, dan lainnya. 

b. Angket/ Kuesioner 

 Angket atau kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur 

kelayakan dari media pembelajaran berbasis audiovisual pada mata kuliah praktik 

finishing furniture. Agar dapat memudahkan instrumen, maka perlu digunakan 

kisi-kisi instrumen. Adapun yang tersusun dalam instrumen penelitian media 

adalah: 

1)  Instrumen validasi ahli (ahli materi dan media) 

  Agar diketahui apakah produk yang dikembangkan telah layak untuk 

diujicobakan, maka diadakan validasi ahli atau disebut dengan judgment experts 

untuk mengevaluasi mengenai media yang telah dibuat. Validasi ahli terdiri  dari  

ahli  materi  dan  ahli  media.   

(a) Ahli Materi 

Ahli materi menilai aspek yang terdiri dari (1) tujuan pembelajaran, (2) 

penyajian materi, dan (3) kualitas memotivasi. Berikut adalah kisi-kisi 

instrumen untuk kelayakan materi pada media pembelajaran, dapat dilihat 

pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Ahli Materi 

No Aspek Indikator No. Butir Jumlah 

Butir 

1 Tujuan 

Pembelajaran 

a. Kejelasan tujuan 

pembelajaran 
1 

1 

2 Ketepatgunaan a. Ketepatan cakupan materi 2-3  

 

6 
b. Kejelasan alur pembelajaran 4 

c. Ketersampaian materi 5 

d. Ketepatan media dengan 

materi 
6-7 

3 Tingkat 

Kemampuan 

Peserta Didik 

a. Kemudahan penggunaan 

media 
8-10 

 

4 

b. Kesesuaian dengan pengguna 11 

4 Manfaat a. Media sebagai sumber 

belajar 
12-14 

b. Meningkatkan minat dan 

aktif belajar 
15-16 

 

 

7 c. Memberi pengaruh positif 17 

d. Menumbuhkan rasa ingin 

tahu 
18 

5 Mutu Teknis a. Ketepatan penggunaan 

bahasa 
19 

2 

b. Media berkualitas 20 

 

(b) Ahli Media 

Ahli media menilai aspek diantaranya adalah (1) rekayasa perangkat lunak, 

(2) desain pembelajaran dan, (3) komunikasi visual. Berikut merupakan kisi-

kisi instrumen kelayakan tampilan media pembelajaran, dapat dilihat pada 

Tabel 4. 
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Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Ahli Media 

No Aspek Indikator No. 

Butir 

Jumlah 

Butir 

1 Rekayasa 

Perangkat 

Lunak 

a. Kemudahan untuk digunakan 1-2  

3 
b. Media dapat diperbanyak 3 

2 Desain 

Pembelajaran 

a. Kejelasan manfaat media 

pembelajaran 
4-6 

 

5 

b. Kejelasan peragaan secara nyata 7-8 

3 Komunikasi 

Visual 

a. Kejelasan dan ketepatan visual 9-13  

9 b. Ketepatan audio 14-15 

c. Kreativitas pembuatan media 16-17 

 

2) Instrumen penilaian mahasiswa 

Instrumen ini digunakan untuk mengetahui penilaian peserta didik terhadap 

produk. Berikut adalah kisi-kisi instrumen untuk penilaian peserta didik, dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Mahasiswa 

No Aspek Indikator No. Butir Jumlah 

Butir 
1 Materi a. Media memiliki tujuan 1-2  

 

 

 

14 

b. Kejelasan materi dalam 

media 
3-6 

c. Kemudahan untuk dipahami 7-8 

d. Bermanfaat untuk mahasiswa 9-11 

e. Meningkatkan minat 12 

f. Mengandung daya Tarik 13 

g. Menumbuhkan rasa ingin 

tahu 
14 

2 Media a. Kemudahan untuk digunakan 15  

 

11 
b. Kejelasan audio 16-19 

c. Kejelasan visual 20-23 

d. Media kreatif dan inovatif 24-25 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini adalah analisis 

deskriptif yang dilakukan dengan statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2015: 
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207-208), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk  

umum atau generalisasi.  

Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah modifikasi dari skala Likert 

dengan memberikan 4 pilihan jawaban yaitu; (1) tidak setuju, (2)  kurang setuju, 

(3) setuju,  dan (4) sangat setuju.  Di bawah  ini kategori bobot skor jawaban 

dengan menggunakan skala Likert pada Tabel 6. 

Tabel 6. Kategori Bobot Skor dengan Skala Likert 

No Pernyataan 

Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju 4 

2 Setuju 3 

3 Kurang Setuju 2 

4 Tidak Setuju 1 

Selanjutnya hasil pengolahan data dengan menggunakan rumus persentase 

dijelaskan dengan nilai persentase. Penilaian menggunakan skala lima jawaban 

dengan rentang nilai empat sampai dengan satu. Nilai maksimum ideal diperoleh 

apabila semua butir mendapatkan nilai empat dan nilai minimum diperoleh apabila 

semua butir pada komponen tersebut mendapat nilai satu. Nilai maksimum ideal 

apabila dipersentasekan akan diperoleh jumlah persentase sebesar 100% dan nilai 

minimum apabila dipersentasekan akan diperoleh jumlah persentase sebesar 20%. 

Pembagian presentase pada kriteria kategori dibagi menjadi 5 bagian dengan 

kategori sangat layak (>80%-100%), layak (>60%-80%), kurang layak (>40%-

80%), tidak layak (>20%-40%) dan sangat tidak layak (0%-20%) dengan 
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pembagian setiap presentase yaitu 20%. Pembagian kategori kelayakan ada pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Kategorisasi Hasil Pengolahan Data 

Skala Kategori Persentase 

5 Sangat Layak >80% - 100% 

4 Layak >60% - 80% 

3 Kurang Layak >40% - 60% 

2 Tidak Layak >20% - 40% 

1 Sangat Tidak Layak 0% - 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


