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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan 

media pembelajaran mata kuliah Pembangkit Tenaga Listrik. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development (R&D) 

dengan menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, Development and 

Implementation, Evaluation). Dalam penelitian ini, produk yang dihasilkan 

merupakan media pembelajaran berbasis Adobe flash profesional CS6 dengan 

ekstensi file execute (.exe).  

 

Gambar 2. Tahapan-tahapan Pendekatan ADDIE 

B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan menggunakan model ADDIE akan dijelaskan sesuai 

tahap-tahap sebagai berikut: 
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1. Analysis 

Tahapan analisis ini merupakan pendataan masalah yang ada. Analisis masalah 

dilakukan dengan cara observasi kelas Pembangkit Tenaga Listrik Program Studi 

Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Selain 

itu, dilakukan juga wawancara terhadap dosen dan beberapa mahasiswa pada kelas 

tersebut. Analisis potensi dilakukan setelah adanya masalah yang didapat pada 

tahapan sebelumnya. Setelah itu, dilakukan studi literatur untuk menentukan media 

pembelajaran apa yang akan dikembangkan. 

2. Design 

Pada tahap ini peneliti melakukan desain terhadap produk yang akan 

dikembangkan. Pembuatan rancangan, flowchart, dan storyboard dari media yang 

akan dikembangkan. Kerangka yang dibuat tidak lepas dari hasil analisis masalah 

yang ada. Desain awal ini akan mengawali proses-proses pengembangan yang 

selanjutnya. 

3. Development 

Tahap pengembangan merupakan tahap pengembangan dari desain yang 

sebelumnya. Pada tahap ini pengembangan, penambahan dan pengurangan dari 

media bisa saja terjadi supaya produk yang dihasilkan lebih efektif dan efisien. Pada 

proses ini dilakukan uji validasi, baik dari sisi materi maupun dari sisi media. 

Setelah uji validasi akan dilakukan pengembangan maupun perbaikan sesuai saran 

dari ahli media dan ahli materi (revisi I). 
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4. Implementation 

Tahap implementasi merupakan tahap penerapan produk media pembelajaran 

kepada pengguna (mahasiswa). Pada tahap ini pengguna akan mencoba 

menggunakan media pembelajaran Pembangkit Tenaga Listrik. Setelah itu, 

pengguna akan menilai kelayakan dari media pembelajaran tersebut. 

5. Evaluation 

Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari pengembangan media 

pembelajaran. Setelah media diuji coba ke pengguna, kemudian saran dan 

masukkan dari pengguna akan dijadikan acuan dalam penyempurnaan media 

pembelajaran. Proses ini merupakan langkah terakhir yang kemudian menghasilkan 

produk akhir yang siap untuk digunakan (revisi II). 

C. Desain Uji Coba Produk 

1. Desain Uji Coba 

Penelitian ini dilaksanakan 2 (dua) kali uji coba, yaitu: (1) uji ahli/expert 

judgement: merupakan uji validasi media pembelajaran. Uji ini dilakukan untuk 

meninjau dan menguatkan produk awal serta memberi masukan perbaikan. Uji 

validasi ini dilakukan oleh 2 kelompok ahli yaitu ahli media dan ahli materi. (2) uji 

lapangan/field testing: uji ini merupakan percobaan langsung kepada pengguna. 

Dalam uji ini, produk hasil pengembangan teruji secara empiris dan dapat 

dipertanggungawabkan. 

2. Subjek Coba 

Subyek coba dari penelitian ini adalah: (1) Dosen Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektro FT UNY, untuk proses pengembangan dan validasi media pembelajaran. 
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Proses validasi melibatkan beberapa dosen ahli dalam bidang media pembelajaran 

dan materi ajar. (2) Mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro FT UNY yang 

sedang menempuh mata kuliah Pembangkit Tenaga Listrik sebagai subjek 

implementasi produk media pembelajaran. 

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu menggunakan metode 

angket (kuisioner). Kuisioner dibagikan kepada responden dan meminta responden 

untuk mengisi sesuai dengan variabel yang ditanyakan. 

a. Instrumen Penelitian 

1) Kisi-kisi Instrumen Ahli Materi 

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Ahli Materi 

No Aspek Indikator No. Butir 

1 

Pembelajaran 

Kesesuaian dengan silabus, tujuan 

pembelajaran dan materi 
1,2 

Memberikan bantuan untuk belajar 3 

Meningkatkan motivasi belajar 4 

Kualitas tes 5,6 

2 

Isi Materi 

Kelengkapan materi 7,8,9 

Ketepatan materi 10,11,12 

Kejelasan materi 13,14,15 

Ketepatan penyampaian materi 16,17,18 
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2) Kisi-kisi Instrumen Ahli Media 

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Ahli Media 

No Aspek Indikator No. Butir 

1 

Tampilan 

Keterbacaan tulisan 1,2 

Kualitas Gambar 3 

Kualitas video 4,5 

Kualitas audio 6 

Kualitas animasi 7,8,9 

Kesesuaian warna 10,11,12,13 

Kualitas tipografi/tata letak 14,15 

2 

Pemrograman 

Ketepatan pemrograman 16 

Kualitas navigasi 17,18,19 

Interaksi dengan pengguna 20,21,22 

3) Kisi-kisi Instrumen Untuk Mahasiswa 

Tabel 3. kisi-kisi Instrumen Mahasiswa 

No Aspek Indikator No. Butir 

1 

Tampilan 

Keterbacaan tulisan 1,2 

Kualitas Gambar 3 

Kualitas video 4,5 

Kualitas audio 6 

Kualitas animasi 7,8,9 

Kesesuaian warna 10,11,12,13 

Kualitas tipografi/tata letak 14,15 

2 
Pemrograman 

Kualitas navigasi 16,17 

Interaksi dengan pengguna 18,19,20 

3 

Pembelajaran 

Memberikan bantuan untuk belajar 21,22 

Meningkatkan motivasi belajar 23,24 

Kualitas tes 25,26,27 

4 

Isi Materi 

Kelengkapan materi 28,29 

Ketepatan materi 30,31 

Kejelasan materi 32,33 

Ketepatan penyampaian materi 34,35,36 
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b. Uji validitas 

Instrumen yang valid ialah instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang hendak diukur dan dapat menampilkan apa yang hendak 

ditampilkan (Sugiyono, 2016: 177). Instrumen dalam penelitian ini menggunakan 

uji validitas konstruk. Dalam hal ini, kuisioner diberikan kepada ahli (expert 

judgement) kemudian perbaikan maupun pengembangan instrumen akan dilakukan 

sesuai dengan saran dari ahli. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik statistik 

deskriptif. Data dari mahasiswa, ahli materi, dan ahli media yang merupakan 

responden berupa data kuantitatif. Data tersebut kemudian akan dikonversikan 

menjadi data kualitatif deskriptif sesuai dengan pemberian skor yang diberikan oleh 

responden. Konversi data menggunakan skala Likert dengan penilaian 4 gradasi 

yaitu 4, 3, 2, 1 dengan arti Sangat Setuju (SS), Setuju(S), Tidak Setuju (TS), Sangat 

Tidak Setuju (STS). Skor reratanya dihitung menggunakan rumus berikut: 

�̅� =
∑ 𝑥

𝑛
 

Keterangan: 

�̅� = skor rata-rata 

𝑛 = jumlah butir 
∑𝑥= jumlah skor total masing-masing 

Setelah penghitungan akor rata-rata kemudian langkah selanjutnya adalah 

penunjukan predikat kualitas dari produk yang dibuat. Perhitungan data kelayakan 

menggunakan rumus menurut Nana Sudjana dalam buku penilaian hasil proses 

belajar mengajar sesuai Tabel 4 sebagai berikut: 
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Tabel 4. Pedoman Kriteria Kelayakan 

Interval Skor Kategori 

Mi+1,5SBi < X ≤ Mi+ 3Sbi Sangat Layak 

Mi < X ≤ Mi + 1,5Sbi Layak 

Mi - 1,5SBi < X < Mi Kurang Layak 

Mi – 3SBi < X ≤ Mi - 1,5 Sbi Tidak Layak 

Keterangan : 

Mi = Skor rata-rata ideal 

 = ½ (Skor ideal tertinggi + skor ideal terendah) 

SBi = Simpangan baku ideal 

 = 1/6 (Skor ideal tertinggi - skor ideal terendah) 

(Sudjana, 2014: 122) 

Media pembelajaran dinyatakan layak apabila data hasil penelitian untuk uji 

kelayakan memiliki rata-rata yang memberikan hasil akhir pada kriteria minimal 

“Layak”. Lebih rendah dari kriteria “Layak” atau dalam kriteria “Tidak Layak” 

maka media pembelajaran tidak dapat digunakan dalam pembelajaran. 


