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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Pengembangan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif, oleh 

sebab itu metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode Research and 

Development atau Metode Penelitian dan Pengembangan. Metode penelitian dan 

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk 

tertentu, digunakanlah penelitian yang bersifat analisis kebutuhan. 

Model pengembangan merupakan dasar yang digunakan untuk pengembangan 

produk yang akan dihasilkan. Pendekatan yang tepat terhadap produk yang dihasilkan 

perlu dilakukan agar model pengembangan efektif. Penelitian menggunakan model 

pengembangan ADDIE yang memiliki lima tahap yaitu Analysis, Design, 

Development, Implementation, dan Evaluation. 

B. Prosedur Pengembangan 

1. Analysis (Analisis) 

Pada tahap ini dilakukan analisa masalah dan analisis kebutuhan. Analisis ini 

bertujuan untuk mengetahui masalah yang ada dilapangan serta mengidentifikasi hal-

hal diperlukan dalam mengembangkan program media pembelajaran seperti 

mengumpulkan informasi tentang kurikulum, silabus, materi pembelajaran, desain 
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media pembelajaran yang tepat sehingga memenuhi fungsi media yang dibutuhkan. 

Tahap analisis terdiri dari: 

a. Analisis Masalah 

Dilakukan analisis masalah-masalah yang muncul di lapangan dan 

mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan solusi untuk masalah tersebut. 

b. Analisis Isi Materi Media 

Dilakukan analisis isi materi pada media berdasarkan standar kompetensi, 

indikator, dan tujan pembelajaran yang akan digunakan dalam pembuatan media. 

Materi dalam media harus mencakup standar kompetensi baik kompetensi inti maupun 

kompetensi dasar. 

c. Analisis Kebutuhan 

Dalam tahap ini dilakukan analisis kebutuhan persyaratan dan fasilitas-fasilitas 

yang dibutuhkan untuk dapat membuat media pembelajaran. 

d. Analisis Penilaian 

Analisis penilaian untuk program yang akan dibuat juga perlu dilakukan.  

2. Design (Desain) 

Pada tahap ini media pembelajaran dirancang berdasarkan dari hasil analisis yang 

telah dilakukan, dibuat sketsa untuk dasar pembuatan/storyboard dari media yang akan 

dikembangkan. Storyboard adalah sebuah teknik/metode yang digunakan untuk 

memvisualisasikan antarmuka (interface) sebelum memulai implementasi sistem. 

Storyboard yang merupakan  sketsa dari apa yang akan dibuat mempunyai peranan 

penting dalam pengembangan media pembelajaran karena merupakan alat bantu dalam 
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proses perancangan atau desain. Dengan membuat storyboard, pembuatan desain lebih 

terstruktur.  

Flowchart merupakan diagram dengan simbol-simbol grafis yang digunakan untuk 

menyatakn aliran algoritma atau langkah-langkah pengembangan yang digunakan 

dalam penelitian. Selain itu perlu dilakukan perancangan kriteria instrument yang akan 

digunakan untuk menguji kelayakan program. 

3. Development (Pengembangan) 

Setelah tahap desain dilewati, masuk ke tahap pengembangan, antara lain: 

a. Mengumpulkan Bahan 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan-bahan materi pembelajaran, gambar, 

audio dan video yang digunakan dalam mengembangkan media pembelajaran. 

b. Membuat Media Pembelajaran  

Membuat media pembelajaran berdasarkan rancangan desain yang telah dibuat 

sebelumnya. 

c. Membuat Instrumen penilaian 

Membuat butir-butir instrument penilaian kelayakan sesuai dengan kriteria yang 

telah dikembangkan. 

d. Pengujian Alpha. 

1) Validasi Instrumen 

Instrumen penilaian yang telah dibuat harus divalidasi terlebih dahulu 

kelayakannya oleh dosen ahli. 

2) Pengujian oleh ahli materi 
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Pengujian ini dilakukan oleh dua orang ahli materi yang merupakan dosen Bahasa 

Inggris FBS UNY dan guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Klaten. 

Penilaian mengacu kepada instrumen pengujian kualitas media pembelajaran. Setelah 

tahap ini dilaksanakan akan di peroleh data formatif yang akan dianalisis dan direvisi. 

Setelah proses revisi selesai, dan pengujian oleh ahli materi selesai, dilanjutkan ke 

pengujian oleh ahli media.  

3) Pengujian oleh ahli media 

Pengujian ini dilakukan oleh dua orang yaitu dua dosen dari Program Studi 

Pendidikan Teknik Informatika. Pengujian mengacu kepada instrumen pengujian 

kualitas media pembelajaran. Setelah dilakukan pengujian oleh ahli media akan 

diperoleh data yang akan dianalisis dan digunakan untuk merevisi media pembelajaran. 

Setelah dilakukan revisi dan media dianggap layak untuk digunakan maka dilanjutkan 

ke tahap implementasi. 

4. Implementation (Implementasi) 

Pada tahap ini media pembelajaran yang telah dibuat akan diujikan ke pengguna di 

lapangan yaitu kelas XI TKJ 2 pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Sifat dari 

implementasi ini berupa uji coba kepada end-user untuk mendapatkan penilaian dan 

tanggapan pengguna setelah menggunakan media pembelajaran ditinjau dari beberapa 

aspek atau disebut pengujian beta. 

Pengujian beta ini dilakukan oleh siswa kelas XI TKJ di SMK Negeri 1 Klaten. 

Pengujian dilakukan menggunakan lembar angket yang sudah divalidasi oleh dosen 

ahli.  
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5. Evaluation (Evaluasi) 

Pada tahap ini dilakukan analisis data dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kelayakan materi media pembelajaran dari dosen ahli dan 

guru, tingkat kelayakan media dari dosen ahli, dan tingkat kelayakan  media 

pembelajaran dari end-user yang merupakan siswa.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK N 1 Klaten, Klaten, Jawa Tengah. Penelitian 

ini dilaksanakan pada saat pembelajaran semester genap tahun ajaran 2018/2019 saat 

pembelajaran mata pelajaran Bahasa Inggris. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas XI TKJ SMK N 1 Klaten yang diambil 

sampelnya sebanyak 35 siswa.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner atau angket 

yang disebar kepada sampel subjek peelitian berupa 35 siswa kelas XI TKJ 2 SMK N 

1 Klaten sebagai responden. Angket tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan 

mengetahui kelayakan produk media pembelajaran yang dikembangkan.  

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir (angket) 

yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau 

sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang 

diperlukan peneliti. Kuisioner/angket yang digunakan dalam penelitian ini 
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menggunakan model kuisioner tertutup, dengan kata lain pilihan jawaban respoden 

telah disediakan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui penilaian responden 

terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. 

Bentuk dari lembar angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

bertingkat, jawaban responden dilengkapi dengan pernyataan bertingkat, menunjukkan 

skala sikap yang mencakup rentang dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju 

terhadap pernyataan yang dituliskan. Responden diminta untuk memberikan tanda 

check list (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan jawaban yang dipilih. 

Digunakan pengukuran dengan skala 1 sampai 4 untuk mengukur persepsi dan 

pendapat responden terhadap produk media pembelajaran yang dikembangkan. Skor 

maksimal ideal adalah 4 dengan skor minimal ideal adalah 1. 

 

Tabel 3. Aturan Pemberian Skor Butir Instrumen 

Penilaian Keterangan Skor 

SS Sangat Setuju 4 

S Setuju 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 
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F. Instrumen Penelitian 

Berikut adalah kisi-kisi instrumen yang ditujukan kepada tiga macam responden 

yaitu ahli media, ahli materi, dan pengguna. 

1. Instrumen Ahli Media  

Angket dibuat berdasarkan 2 aspek yaitu Aspek Desain Tampilan Media 

Pembelajaran,dan Aspek Teknis. Kisi-kisi ditunjukan dengan tabel nomer 4. 

Tabel 4. Kisi-kisi  Instrumen Ahli Media 

No Aspek Indikator 
Jumlah 

Butir 

No. Item 

Instrumen 

 

 

 

 

1. 

 
Kualitas Desain 

Tampilan 

Media 

Pembelajaran 

Komposisi layout user 

interface 

4 1, 2, 3, 4 

Komposisi warna dan 

background 

3 5, 6, 7 

Keterbacaan teks 
4 8, 9, 10, 

11,  

Kualitas audio  1 12 

Kualitas gambar 1 13 

Kualitas video 1 14 

navigasi 2 15, 16 

konsistensi 
4 17, 18, 19, 

20 

 

 

2. 
Kualitas Teknis 

Ketepatan pemilihan 

software pengembangan 

media 

2 21, 22 

Reliable (handal) 3 23, 24, 25 

Usabilitas 3 26, 27, 28 

komunikatif  1 29 



68 
 

Maintainable 3 30, 31, 32 

Jumlah indikator penilaian 
32  

 

 

 

 

2. Instrumen Ahli Materi 

Angket dibuat berdasarkan dua aspek yaitu Aspek Isi Materi dan Aspek Desain 

Pembelajaran. Kisi-kisi instrumen ditunjukan dalam tabel nomer 5. 

Tabel 5. Kisi-kisi Instrumen Ahli Materi 

No Aspek Indikator 
Jumlah 

Butir 

No Item 

Instrumen 

1. Kualitas Isi 

Materi 

Ketepatan isi materi 4 1, 2, 3, 4 

Kebenaran isi materi 2 5, 6 

Kelengkapan isi materi  2 7, 8 

Keseimbangan isi materi 2 9, 10 

Kejelasan isi materi 1 11 

Relevansi dengan situasi siswa 2 12, 13 

2. 

 

Kualitas 

Desain 

Pembelajaran 

 

Relevansi dengan tujuan 

pembelajaran  

2 14, 15 

Kejelasan tujuan pembelajaran  2 16, 17 

Penyajian materi pembelajaran 

terstruktur 

2 18, 19 

Interaktivitas  2 20 

Ketepatan penggunaan strategi 

pembelajaran 

2 21, 22 

Kualitas memotivasi 2 23, 24 

Kualitas tes dan penilaian 3 25, 26, 27 

Pemberian dampak positif bagi 

siswa 

2 28, 29 

Pemberian dampak positif bagi 

guru 

2 30 
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Jumlah indikator penilaian 30  

 

3. Instrumen untuk Responden 

Instrumen untuk responden yang akan diberikan kepada siswa SMK Negeri 1 

Klaten ditunjukan pada tabel 6. 

 

 

 

 

Tabel 6. Kisi-kisi Instrumen untuk Responden 

No Aspek Indikator 
Jumlah 

Butir 

No Item 

Instrumen 

1. 
Kualitas Isi 

Materi 

Kejelasan isi materi 1 1 

Relevansi dengan situasi siswa 2 2, 3 

 

 

 

 

 

2. 

Kualitas 

Desain 

Pembelajaran 

 

Kejelasan tujuan pembelajaran  2 4, 5 

Penyajian materi pembelajaran terstruktur 1 6 

Interaktivitas  1 7 

Ketepatan penggunaan strategi 

pembelajaran 

1 8 

Kualitas memotivasi 2 9, 10 

Kualitas tes dan penilaian 1 11 

Pemberian dampak positif bagi siswa 2 12, 13 

 

 

3. 

Kualitas 

Desain 

Tampilan 

Media 

Pembelajaran 

Komposisi layout user interface 4 14, 15, 16, 

17 

Komposisi warna dan background 2 18, 19 

Keterbacaan teks 
4 20, 21, 22, 

23,  

Kualitas audio  1 24 

Kualitas gambar 1 25 

Kualitas video 1 26 

Navigasi 2 27, 28 

konsistensi 
4 29, 30, 31, 

32 

4. Reliable (handal) 2 33, 34 
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Kualitas 

Teknis 

Usabilitas 3 35, 36, 37 

komunikatif  1 38 

Maintainable 1 39 

Jumlah indikator penilaian 
39  

G. Validitas Instrumen 

Instrumen yang valid atau sahih berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu tepat. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Validitas merupakan ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Dengan menggunakan 

instrumen yang valid diharapkan akan menghasilkan data yang valid pula. 

Validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan validitas 

internal (internal validity) yang terdiri dari validitas isi (content validity) dan validitas 

konstruk (construct validity). Dengan validitas isi diukur bagaimana kesesuaian 

instrumen dengan isi yang menunjukan sejauh mana instrumen tersebut 

menggambarkan isi yang dikehendaki. Dengan validitas konstruk diukur kesesuaian 

instrumen dengan aspek yang hendak diukur yang mengacu pada sejauh mana suatu 

instrumen mengukur konsep dari sebuah teori. 

Untuk menguji validitas instrumen, dapat digunakan pendapat para ahli. Cara 

ini dilakukan dengan meminta pertimbangan kepada para ahli untuk memeriksa dan 

mengevaluasi instrumen penelitian.  Pada tahap ini para ahli akan memeriksa secara 

sistematis dan menilai relevansi dari instrumen tersebut dengan komponen yang telah 

dibuat. Pendapat dari para ahli digunakan untuk merevisi instrumen menjadi lebih baik 
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dan tepat hingga dinyatakan valid dan dapat digunakan kepada responden sebagai alat 

ukur kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan.  

H. Teknik Analisis Data 

Jenis dari data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan 

kuantitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 

kualitatif dan kuantitatif yang dianalisis secara statistik deskriptif. 

Langkah-langkah dalam menganalisis data yang diperoleh menggunakan analisis 

deskiriptif yaitu sebagai berikut: (1) Menghitung nilai rata-rata skor tiap-tiap indikator 

instrumen, (2) Menghitung nilai rata-rata skor total masing-masing aspek penilaian, (3) 

Membandingkan nilai rata-rata skor total masing-masing aspek penilaian dengan 

kriteria yang telah ditentukan.  

Data yang diperoleh pada tahap validasi pengembangan produk berupa masukan, 

kritik, saran serta tanggapan yang didapatkan dari para ahli lewat angket penelitian 

dianalisis dan dideskripsikan secara deskriptif kualitatif untuk memperbaiki produk 

yang dikembangkan. 

Selanjutnya, data kuantitatif yang diperoleh dari angket penelitian dianalisis 

menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh 

ditabulasikan terlebih dahulu sehingga mudah untuk diolah dan dianalisis. Selanjutnya 

data yang telah terkumpul dihitung skor rata-ratanya dengan menggunakan rumus: 

�̅� =
∑𝑿

𝒏
 

Keterangan: 
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�̅�   = skor rata-rata 

∑X  = jumlah skor penilai 

n  = jumlah penilai 

 

 Dengan rumus diatas dihitung rerata skor yang diperoleh untuk tiap-tiap butir 

intrumen, rerata skor tiap aspek penilaian, dan rerata skor yang diperoleh untuk masing-

masing penilai terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Selanjutnya setelah 

data kuantitatif tersebut dihitung rata-ratanya, maka dikonversikan menjadi nilai 

kualitatif menggunakan rumus konversi nilai yang diadaptasi dari Djemari Mardapi 

(2008: 123). 

Berikut adalah tabel konversi data kuantitatif menjadi kualitatif dan rentang skor 

penilaian ahli materi, ahli media, dan responden. 

Tabel 7. Konversi Data Kuantitatif Menjadi data Kualitatif 

No Interval Skor Kategori Kualitatif 

1 X ≥(�̅� + 1.SBi) Sangat Baik 

2 (�̅�+ 1.SBi)>X ≥�̅� Baik 

3 �̅�> X ≥(�̅� -1.SBi) Kurang Baik 

4 X< (�̅� -1.SBi) Tidak Baik 

 

Keterangan : 

�̅�    : rerata skor keseluruhan siswa dalam satu kelas 

SBi  : simbangan baku skor keseluruhan siswa dalam satu kelas 

X  : skor yang dicapai siswa 

Dari  skala 4  tersebut di atas diketahui bahwa  skor maksimal  ideal = 4 dan skor  

minimal  ideal  =  1,  sehingga  diperoleh  perhitungan  Xi  dan  Sbi sebagai berikut:  

 

 

�̅�   = ½ (4+1) = 3 

SBi = 1/6 (4-1) = 0,5 
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Hasil dari perhitungan di atas maka didapatkan pedoman konversi skor validasi ahli 

dan responden seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 8. Pedoman Konversi Skor Validasi Ahli dan Responden 

No Interval Skor Kategori 

Kualitatif 

1 X ≥ (�̅� + 1.SBi) X ≥3 Sangat Baik 

2 (�̅�+ 1.SBi) >X ≥ �̅� 3 >X ≥2,5 Baik 

3 �̅�> X ≥ (�̅� - 1.SBi) 2,5> X ≥ 2 Kurang Baik 

4 X < (�̅� - 1.SBi) 2,5> X ≥ 2 Tidak Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


