
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian pengembangan (Research & Development). Penelitian dan 

pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, lalu melakukan pengujian terhadap produk 

yang telah dihasilkan. Apabila nilai dari hasil pengujian itu baik, maka produk 

tersebut layak untuk diedarkan di kalangan masyarakat. 

 Tahapan-tahapan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, (1) potensi 

dan masalah, (1) pengumpulan data, (2) perencanaan (3) pengembangan produk 

awak, (4) uji coba awal, (5) revisi produk utama, (6) uji coba utama, (7) revisi 

produk operasional, (8) uji coba operasional, (9) revisi produk Akhir, (10) 

Diseminasi dan implentasi. Untuk mengetahui kelayakan dari media yang 

dikembangkan, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data yang 

dikumpulkan. Data-data tersebut diperoleh dari uji kelayakan oleh ahli media, ahli 

materi, dan pengguna. Secara skematik tahapan-tahapan pengembangan media 

ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

B. Tahap-tahap Pengembangan. 

1. Pengumpulan Data 

 Prosedur penelitian dan pengembangan ini menggunakan metodologi dari 

Borg and Gall, prosedur tersebut adalah: 

 



a. Penelitian dan Pengumpulan Data 

Tahap ini peneliti melakukan identifikasi masalah yang terjadi di kelas yaitu:  

1. Guru belum memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara maksimal karena 

keterbatasan dalam pengembangan media pembelajaran.  

2. Guru juga hanya menggunakan power point sebagai media pembelajaran.  

3. Minat belajar siswa masih rendah. 

4. Belum ada guru yang mengembangkan media dalam bentuk game rpg.   

2. Perencanaan 

Tahap kedua peneliti menetapkan rancangan untuk memecahan masalah 

yang telah ditemukan pada tahap pertama dan. Hal-hal yang direncanakan 

antara lain memilih media pembelajaran pengenalan sistem komputer dengan 

menggunakan RPG Maker VX ACE, membuat desain skenario, menentukan tujuan 

pembelajaran dan menentukan materi jurnal penyesuaian sebagai materi isi 

dalam media pembelajaran, dan merencanakan uji kelayakan rancangan media 

pembelajaran kepada ahli media, ahli materi, dan siswa. 

a. Desain Skenario 

Sebuah permainan atau cerita pasti harus ada tema yang menjadi dasar lajur 

ide cerita suatu permainan sehingga terlihat menarik. Permainan ini bertemakan 

tentang petualangan mencari alat-alat komputer untuk memperbaiki komputer nya 

yang rusak. 

Kisah berawal dari pulang nya afika dari bekerja. Keesokan hari nya ketika di 

ingin mengecek email tiba-tiba komputer nya rusak, lalu afika teringat jika ada 

yang bisa mengalahkan goblin di hutan dia akan mendapatkan informasi untuk 

memperbaiki computer. Disini lah awal mula petualangan afika di mulai.  



Petualngan afika di mulai dari melawan goblin, pencuri, iblis hutan dan demon 

(pencuri peralatan-peralatan komputer) dan setiap afika mengalahkan musuh nya, 

afika akan mendapatkan materi tentang sistem operasi yang mana materi-materi 

tersebut di gunakan untuk mengalahkan bos utama yaitu demon. Tema di atas 

yang menjadikan kunci awal dari skenario. 

2. Pengembangan Produk Awal 

Pada tahap ini peneliti mulai menyusun bentuk awal media pembelajaran 

dengan menggunakan RPG Maker VX ACE. Selain itu, peneliti juga membuat 

instrumen penelitian untuk pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. 

Pada tahap ini peneliti juga dengan melakukan validasi rancangan media 

pembelajaran oleh ahli media, ahli materi, dan siswa. Validasi oleh ahli media akan 

dilakukan oleh dosen ahli terkait dengan penilaian media pembelajaran yang 

dikembangkan. Validasi oleh ahli materi dilakukan oleh dosen ahli dan guru terkait 

dengan isi materi yaitu jurnal penyesuaian. 

3. Ujicoba Awal 

Setelah media pembelajaran siap untuk digunakan, kegiatan selanjutnya 

adalah melakukan ujicoba rancangan media pembelajaran. Ujicoba ini melibatkan 

sekitar 10 responden dari siswa. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi 

kesalahan yang dapat terjadi selama penerapan model yang sesungguhnya 

digunakan. Instrumen yang digunakan untuk menggumpulkan data pada tahap ini 

berupa kuesioner. Data yang diperlukan kemudian dianalisis dan dievaluasi untuk 

memperbaiki media pembelajaran pada tahap berikutnya. 

 

 



4. Revisi Produk Utama 

Revisi produk utama dilakukan berdasarkan hasil ujicoba produk tahap 

pertama. Dengan menganalisis kekurangan yang ditemui selama ujicoba produk, 

maka kekurangan tersebut dapat segera diperbaiki. 

5. Ujicoba Utama 

Pengujian produk di lapangan dilakukan pada 20 responden siswa. Pada saat 

ujicoba kedua ini, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif mulai dilakukan 

untuk dievaluasi. 

6. Revisi Produk Operasional 

Peneliti melakukan revisi produk setelah media pembelajaran akuntansi 

diterapkan atau diujicobakan. Hal ini dilakukan terutama apabila ada kendala-

kendala baru yang belum terpikirkan pada saat perancangan. 

7. Ujicoba operasional 

Setelah melakukan ujicoba dan revisi sebanyak dua kali. Implementasi media 

dilakukan kepada 20 siswa. Pada tahap ini, pengumpulan data dilaksanakan 

dengan kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dilaporkan secara 

keseluruhan. 

8. Revisi Produk Akhir 

Sebelum model dipublikasikan kesasaran pengguna yang lebih luas, maka 

perlu dilakukan revisi terakhir untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang baik 

hasilnya pada saat implementasi media pembelajaran. 

9. Diseminasi dan Implementasi  

Tahap terakhir dari penelitian dan pengembangan adalah melaporkan hasil 

dalam forum ilmiah melalui seminar dan mempublikasikan dalam jurnal ilmiah. 



C. Subjek dan Objek Penelitian. 

 Subjek dari penelitian ini adalah ahli materi, ahli media, guru, dan siswa. Ahli 

materi adalah dosen yang berkompeten dengan materi atau mata pelajaran 

pengenalan sistem komputer, ahli media adalah dosen yang berkompeten di 

bidang pengembangan media pembelajaran. Sedangkan guru adalah guru mata 

pelajaran yang berpengalaman dalam mengajar siswa SMK. Semua ahli dan guru 

menggunakan kuisioner dalam penilaian kelayakan untuk produk pada penelitian 

ini. Objek dari penelitian ini adalah game rpg, dan penelitian ini dilakukan pada 

siswa kelas X di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara tahun ajaran 2018/2019. 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara, Jl. Mayor 

Kusmanto No.96, 09, Gergunung, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 

57434. Penelitian ini dimulai pada bulan April 2019. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Obsevasi merupakan sebuah teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan cara mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Tujuan 

dilakukannya observasi adalah untuk mengetahui kondisi awal atau keadaan 

lingkungan yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian. Kondisi atau 

keadaan yang diobservasi oleh penelitai adalah metode yang digunakan guru 

untuk mengajar, media yang digunakan untuk mengajar, kurikulum sekolah, 

dan bagaimana respon siswa selama pembelajaran berlangsung. Observasi 

yang digunakan dalam penelitia ini adalah observasi tidak terstruktur. Hal ini 

dikarenakan peneliti tidak menggunakan instrumen yang baku, tetapi hanya 



berupa rambu-rambu pengamatan. 

2. Kuisioner 

Berdasarkan Sugiyono (2013:142) “kuisioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien bila peneliti tau dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu 

apa yang bisa diharapkan dari responden”. Kuisioner digunakan untuk menghitung 

dan menentukan nilai kelayakan dari produk pada penelitian ini yaitu game rpg 

pada pengenalan system operasi komputer. Kelayakan dari game rpg ini dinilai 

oleh ahli materi, ahli media, guru, dan juga siswa. 

F. Instrumen Penelitian 

Untuk menilai kelayakan dari media pembelajaran Role Playing game yang 

sedang dikembangkan, diperlukan sebuah instrumen penelitian. Dalam penelitian 

ini, instrumen yang digunakan adalah lembar evaluasi berupa angket atau 

kuesioner. Suharsimi Arikunto (2010: 194) menjelaskan bahwa angket adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden dalam 

arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui. 

Peneliti menggunkan Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen 

dengan aspek dan kriteria dari David Squires (1994) dan Romi Satria Wahono 

(2006), dengan pengembangan lebih lanjut oleh peneliti di sesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian.  

Untuk mengetahui hal apa saja yang harus dimasukkan ke dalam angket 

penelitian, diperlukan sebuah kisi-kisi instrumen. Berikut ini merupakan kisi-kisi 

instrumen untuk tiap-tiap responden : 

 

 



a. Kisi-Kisi Instrumen Untuk Ahli Materi Berdasarkan Romi Satrio Wahono 

(2006) yang telah di modifikasi. 

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Ahli Materi 

 

  

Aspek Indikator 
Jumlah 

Soal 
No Soal 

 
 

1. Kebenaran konsep 

Kejelasan tujuan 
pembelajaran 

2 1, 2 

Relevansi tujuan 
pembelajaran dengan 
Kurikulum 

 

1 
 

3 

Relevansi materi dengan 
tujuan pembelajaran 

1 4 

 

 

 

 
2. Kedalaman materi 

Cakupan tujuan 
pembelajaran 

1 5 

Aktualitas materi 1 6 

Kualitas bahan bantuan 
belajar 

2 7, 8 

Kedalaman materi 1 9 

 
 
 

 
3. Keterlaksanaan 

Kemudahan game untuk 
dipahami 

1 10 

Kualitas motivasi 1 11 

Konsitensi evaluasi dengan 
tujuan pembelajaran 

1 12 

Kejelasan latihan 3 13, 14, 15 

Kualitas umpan balik 1 16 

Alur logika yang jelas 2 17, 18 

Tingkat interaksi siswa 2 19, 20 

Ketepatan penggunaan 
strategi pembelajaran 

2 21, 22 



b. Kisi-Kisi Instrumen Untuk Ahli Media Berdasarkan Romi Satria Wahono 

(2006) yang telah di modifikasi. 

Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Ahli Media 
 

Aspek Indikator 
Jumlah 

Soal 
No Soal 

 
 
 
 
 

 
1. Rekayasa Perangkat 

Lunak 

1. Kehandalan sistem 

aplikasi (reliable) 
2 1, 2 

2. Pemaketan program 2 3, 4 

3. Ketepatan pemilihan 

aplikasi untuk 
pengembagan 

 

1 
 

5 

4. Kemudahan pengelolaan 
program 

2 6, 7 

5. Kemampuan program 
untuk dikembangkan 

1 8 

6. Efisiensi Pengembangan 
Game 1 9 

7. Kompabilitas game 
2 10, 11 

8. Kemudahan penggunaan 
(usability) 2 12, 13 

 
 

 
2. Aspek Komunikasi 

Visual 
 

 

9. Komunikatif 2 14, 15 

10. Kreatif dalam 
penuangan gagasan 

2 16, 17 

11. Sederhana dan memikat 2 18, 19 

12. Kualitas visual 3 20, 21, 22 

13. Penggunaan media 
bergerak 

1 23 

14. Penggunaan navigasi 1 24 

15. Penggunaan audio 2 25, 26 



c. Kisi-Kisi Instrumen Untuk Siswa Berdasarkan David Squires (1994) yang telah 

di modifikasi. 

Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Siswa 
 

Aspek Indikator 
Jumlah 

Soal 
No Soal 

 
 

 
 

 
1. Pemrograman 

1. Aplikasi mudah 
Dioperasikan 

1 1 

2. Desain intro yang jelas 1 2 

3. Tampilan aplikasi 
menarik 

1 3 

4. Kejelasan petunjuk 
penggunaan 

1 4 

5. Penggunaan navigasi 2 5, 6 

6. Penggunaan warna dan 
jenis huruf 

2 7, 8 

7. Kualitas gambar 2 9, 10 

8. Kualitas musik 
Backsound 1 11 

 

 
2. Keamanan program 

9. Aplikasi tidak rusak 

(hang) apabila ada 
kesalahan pemakaian 

 

1 
 

12 

10. Isi materi dalam aplikasi 

tidak dapat diubah atau 
dihapus penggguna 

 

1 
 

13 

 

3. Interaksi dan Reaksi 
Pengguna 

11. Aplikasi interaktif dalam 
menyampaikan materi 

2 14, 15 

12. Kemudahan 
penggunaan aplikasi 

1 16 

13. Aplikasi tidak membuat 

siswa bosan 
1 17 

 
 

 
4. Pembelajaran 

14. Kejelasan menu 
pembelajaran 

1 18 

15. Kejelasan materi 3 19, 20, 21 

16. Keruntutan materi 1 22 

17. Penggunaan bahasa 
mudah dimengerti 

1 23 

18. Aplikasi membantu 

proses pembelajaran 
siswa 

 

1 
 

24 



Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Setiap responden 

akan memberikan checklist (√) pada kolom kuesioner yang telah disediakan. 

Jawaban disusun menggunakan skala sebagai berikut: 

a) Sangat Setuju (SS) 
 

b) Setuju (S) 
 

c) Netral (N) 
 

d) Tidak Setuju (TS) 
 

e) Sangat Tidak Setuju (STS) 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dihitung persentasenya. Proses penghitungan dilakukan 

dengan menggunakan rumus persentase. Berikut ini merupakan rumus persentase 

yang digunakan; 

Persentase Kelayakan (%) = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

Setelah mendapatkan persentasenya, data tersebut dapat diberikan skor atau 

penilaian. Teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik skala Likert. Teknik skala Likert menurut Sugiyono (2013:132) adalah skala 

atau teknik yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Tabel skor skala likert dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

 

 

 



Tabel 4. Interpretasi Skala Likert 

No Presentase Interpretasi 

1 0% - 20% Sangat Tidak Layak 

2 21% - 40% Tidak Layak 

3 41% - 60% Cukup Layak 

4 61% - 80% Layak 

5 81% - 100% Sangat Layak 

 


