
51 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 Metode Penelitian 

 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D). 

Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Menurut 

Sugiyono (2010: 298) penelitian pengembangan adalah penelitian yang bertujuan 

untuk menghasilkan produk tertentu 

 

Penelitian ini mengacu pada model penelitian dan pengembangan 4D (four-

D). Menurut Thiagarajan (1974: 5) model penelitian dan pengembangan 4D terdisi 

atas 4 tahap utama, yaitu .pendefinisian (define), perancangan (design), 

pengembangan (develop), dan penyebaran (disseminate). 

 

Gambar 5. Langkah-langkah penelitian R&D dengan model 4D 

(Thiagarajan: 1974) 
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 Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan informan atau orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Melalui subjek 

penelitian ini peneliti memperoleh sejumlah informasi yang diperlukan sesuai tujuan 

penelitian. Subjek penelitian ini meliputi dosen ahli materi dan ahli media,guru dan 

siswa kelas XII studi keahlian DPIB SMK Negeri 1 Sedayu. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian. 

Objek dalam penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran video tutorial 

menggambar rumah 3 dimensi menggunakan SketchUp pada mata pelajaran 

Menggambar Dengan Perangkat Lunak. 

 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitain pengembangan media pembelajaran video tutorial menggambar 

rumah 3 dimensi menggunakan SketchUp ini dilakukan di SMK Negeri 1 Sedayu 

pada tahun ajaran 2019/2020 semester 1 (Juli-Agustus). 
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 Teknik Pengumpulan Data 

1. Alur Penelitian 

Alur penelitian disusun untuk memudahkan proses penelitian yang memuat 

tahapan penelitian. Alur penelitian pengembangan ini dapat dilihat pada gambar 6.

  

Gambar 6. Alur penelitian dengan model 4D 
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2. Tahapan Penelitian 

a. Pendefinisian (define) 

Tahap define merupakan tahap untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-

syarat yang dibutuhkan dalam pengembangan pembelajaran. Penetapan syarat-

syarat yang dibutuhkan dilakukan dengan memperhatikan serta menyesuaikan 

kebutuhan pembelajaran siswa. Tahap ini mencakup lima langkah pokok, yaitu: 

 

1. Front-end analysis. Front-end analysis bertujuan untuk memunculkan 

dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran siswa, 

sehingga diperlukan suatu pengembangan media pembelajaran. Dengan 

analisis ini akan didapatkan gambaran fakta, harapan, dan alternatif 

penyelesaian masalah dasar yang memudahkan dalam penentuan atau 

pemilihan media pembelajaran yang dikembangkan. Masalah dasar yang 

umumnya terjadi pada pembelajaran menggambar dengan perangkat 

lunak pada siswa SMK adalah proses peragaan tahap menggambar yang 

masih dilakukan secara penuh oleh guru  dan perbedaan kemampuan 

siswa dalam menerima materi yang diajarkan. Siswa membutuhkan media 

pembelajaran yang dapat membimbing belajar siswa secara mandiri. 

Maka dari itu, peneliti memutuskan mengembangkan media 

pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam belajar mandiri. Dengan 

memanfaatkan gadget sebagai salah satu produk perkembangan teknologi 

yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja, diharapkan media 
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pembelajaran yang berbasis video tutorial ini dapat membantu siswa 

dalam belajar. 

2. Learner analysis. Learner analysis atau analisis siswa dilakukan untuk 

mengetahui karakteristik siswa serta kesulitan-kesulitan yang dialami 

oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Siswa kelas XII 

studi keahlian DPIB berusia sekitar 17-18 tahun, hal yang dapat dijadikan 

pertimbangan oleh peneliti dalam menyusun materi pembelajaran adalah 

sebagai berikut : 

 Siswa tidak memiliki ketertarikan membaca pada buku fisik karena 

dianggap tidak praktis 

 Siswa lebih menyukai penggunaan media yang menarik baik dari segi 

visual dan audio sebagai media belajar. 

Materi pembelajaran disusun dari hal-hal yang abstrak menuju ke 

hal-hal yang lebih konkret, sehingga diharapkan dapat memudahkan 

siswa dalam proses pemahaman materi pada mata pelajaran menggambar 

dengan perangkat lunak. 

3. Concept analysis. Concept analysis atau analisis konsep merupakan 

langkah penting untuk memenuhi prinsip dalam membangun konsep atas 

materi-materi yang digunakan sebagai sarana pencapaian Kompetensi 

Dasar. Analisis ini dilakukan sebelum pembuatan media pembelajaran 

dan pelaksanaan penelitian, agar materi yang disajikan dalam penelitian 

tidak ada yang terlewatkan dan dapat terlihat sistematis sehingga 
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memudahkan siswa untuk menemukan makna konsep tersebut. Kegiatan 

yang dilakukan dalam tahap ini adalah analisis terhadap silabus mata 

pelajaran menggambar dengan perangkat lunak, sehingga dihasilkan garis 

besar materi yang akan disajikan dalam media pembelajaran yang akan 

dikembangkan. Berikut adalah pokok bahasan konsep dari media 

pembelajaran video tutorial 

 Materi dasar tentang gambar 3 dimensi 

 Pengenalan program SketchUp 

 Penggambaran rumah 3 dimensi 

 Pembuatan animasi untuk menyajikan hasil penggambaran rumah 

3 dimensi 

4. Task analysis. Task analysis atau analisis tugas bertujuan untuk 

mengidentifikasi keterampilan-keterampilan utama yang dikaji oleh 

peneliti dan menganalisisnya ke dalam himpunan keterampilan 

tambahan yang mungkin diperlukan. Analisis ini memastikan ulasan 

yang menyeluruh tentang tugas dalam materi pembelajaran. Rincian 

analisis tugas untuk materi menggambar 3D pada kompetensi dasar 

yang diamati merujuk pada indikator kemampuan pemecahan masalah 

yang dimodifikasi sesuai dengan analisis konsep. Adapun analisis 

tugas dari penelitian ini adalah :  

 Menyimpulkan langkah-langkah membuat rumah 3 dimensi 

menggunakan SketchUp 
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 Mengoperasikan SketchUp sebagai program dalam menggambar 

rumah 

 Menyajikan gambar rumah dalam bentuk video animasi 

5. Specifying instructional objectives. Specifying instructional 

objectives atau perumusan tujuan pembelajaran merupakan perubahan 

perilaku yang diharapkan setelah belajar. Tujuan pembalajaran yang 

dirumuskan mengacu pada silabus mata pelajaran menggambar 

dengan perangkat lunak untuk siswa SMK kelas XII. Adapun tujuan 

pembelajaran pada media ini adalah siswa diharapkan memiliki 

kompetensi seperti berikut: 

 Mengerti materi dasar tentang gambar 3 dimensi 

 Mengenal program SketchUp 

 Mampu menggambar rumah 3 dimensi dengan program SketchUp 

 Mampu membuat animasi untuk disajikan sebagai hasil 

penggambaran rumah 3 dimensi 

b. Perancangan (design) 

1. Tahap Pra-Desain 

Pada tahap ini peneliti mulai merencanakan media yang akan dikembangkan 

dengan mencari referensi dari materi di buku tentang SketchUp. Dalam mendesain 

materi untuk produk, peneliti juga melakukan diskusi dengan dosen pembimbing 

dan guru mata pelajaran menggambar dengan perangkat lunak.  



58 

 

2. Tahap Desain 

Pada tahap ini peneliti menjelaskan visual dari media yang akan 

dikembangkan dengan membuat naskah dari tampilan video media pembelajaran 

SketchUp. Dalam. Hasil dari desain media pembelajaran ini berupa naskah yang 

menjelaskan isi dari bagian-bagian video secara visual. 

c. Pengembangan (develop) 

Tahap pengembangan, peneliti mengembangkan media pembelajaran yang 

draftnya telah dibuat pada tahap perancangan. Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti 

pada tahap pengembangan adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan media belajar 

Pada tahap ini peneliti mulai menyusun bahan dan desain yang diperoleh dari 

langkah sebelumnya menjadi rancangan media pembelajaran. Rancangan 

media pembelajaran ini yang nantinya akan divalidasi oleh dosen ahli materi 

dan dosen ahli media pembelajaran. 

2. Validasi oleh ahli 

Pada tahap validasi ini dilakukan oleh dosen ahli materi dan dosen ahli media 

pembelajaran. Dosen ahli materi dan ahli media pembelajaran melakukan 

validasi terhadap konten yang terdapat dalam media pembelajaran yang sedang 

dikembangkan. Validasi ini bertujuan agar produk yang sudah dibuat sesuai 

dengan tujuan awal pengembangan. Validasi ini menggunakan lembar 

penilaian angket yang sudah disiapkan oleh peneliti. Namun, lembar penilaian 
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ini juga divalidasi dahulu oleh expert judgement agar mampu mengukur semua 

aspek yang perlu dinilai dalam media pembelajaran. 

3. Revisi Tahap 1 

Media pembelajaran yang sudah divalidasi dan dinilai kemudian diperbaiki 

sesuai dengan saran dan rekomendasi para ahli. Hasil revisi validasi produk ini 

kemudian menjadi produk yang akan digunakan dalam langkah implementasi. 

4. Implementasi 

Langkah ini dilakukan dengan implementasikan media pembelajaran yang 

telah divalidasi dan direvisi sesuai dengan saran pada ahli kepada siswa kelas 

XII DPIB SMK Negeri 1 Sedayu dalam skala kecil. Kemudian, siswa diminta 

untuk mengisi angket yang disediakan. Angket yang diberikan merupakan 

angket penilaian terhadap media pembelajaran. 

5. Revisi tahap 2 

Langkah selanjutnya dalam penelitian pengembangan produk ini adalah revisi 

tahap kedua. Revisi produk dilakukan pada media pembelajaran yang sudah 

diimplementasikan dalam proses KBM dilakukan perbaikan jika diperlukan. 

Hasil dari revisi kedua ini yang menjadi produk akhir dari penelitian 

pengembangan ini. 

d. Penyebaran (disseminate) 

Tahap penyebaran merupakan suatu tahap akhir penelitian pengembangan ini. 

Tahap ini bertujuan agar produk media pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh orang 

lain. Tahap penyebaran yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara mengemas dan 
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mengunggah media pembelajaran hasil pengembangan di internet dalam suatu 

forum atau kanal tertentu agar dapat diakses dengan mudah. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket. Angket ini 

diberikan kepada ahli materi, ahli media, dan siswa. Namun, sebelum diberikan 

kepada ahli materi, ahli media dan siswa untuk menilai media pembelajaran yang 

dibua. Angket terlebih dahulu divalidasi oleh expert judgement agar mampu 

mengukur semua aspek yang perlu dinilai dalam media pembelajaran. Pemberian 

angket ini dilakukan pada langkah validasi oleh ahli media dan ahli materi, serta 

pada langkah uji coba. Angket digunakan untuk mengetahui penilaian dan tanggapan 

siswa terhadap media pembelajaran. 

4. Instrumen Penelitian 

Penelitain pengembangan ini menggunakan instrumen penelitian berupa 

angket. Menurut Riduwan (2009;71) angket merupakan daftar pertanyaan yang 

diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon (responden) sesuai 

dengan permintaan pengguna. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket penilaian media pembelajaran. Angket penilaian media pembelajaran 

diberikan kepada ahli media, ahli materi dan siswa untuk mengetahui kelayakan 

media. Semua angket yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu divalidasi 

oleh validator (expert judgement) agar mampu mengukur semua aspek yang perlu 

dinilai dalam media pembelajaran. 
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil adaptasi dari 

penilaian media pembelajaran yang dikeluarkan oleh Dikmenum dan dari kriteria 

pengembangan media pembelajaran berbasis mobile application pada mata diklat 

baterai oleh Yusron Mubarok (2013) dengan pengembangan dan penyesuaian lanjut 

oleh peneliti. 

a. Instrumen ahli materi 

Instrumen untuk ahli materi ditinjau dari pembelajaran dan materi. Berikut 

adalah kisi-kisi yang digunakan untuk menilai media pembelajaran :  

Tabel 3.1. Kisi-kisi penilaian ahli materi. 

     Aspek Indikator 
No. 

Butir 
Jml  

Pembelajaran 

Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran 

disampaikan secara jelas di 

dalam media pembelajaran 

1 

3 
Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi dasar 
2 

Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan materi yang 

disampaikan 

3 

Sistematis Materi 

Materi disampaikan secara 

jelas 
4 

2 
Materi disampaikan secara 

runtut 
5 

Penyampaian Materi 

Pemilihan kata sesuai dengan 

materi yang disampaikan 
6 

2 
Materi disampaikan secara 

menarik 
7 

 

 

 

 

 

 
Materi 

Relevansi Materi 

Materi yang disampaikan 

dalam media pembelajaran 

sesuai dengan Kompetensi 

Dasar 

8 

2  
Tingkat kesulitan materi yang 

disampaikan didalam media 

pembelajaran sesuai dengan 

tingkatan siswa 

9 
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Kesesuaian Materi 

Tingkat kesulitan materi yang 

disampaikan di dalam media 

pembelajaran sesuai dengan 

kemampuan siswa 

 10 

4 

Materi yang disampaikan 

didalam media pembelajaran 

merangsang daya tarik siswa 

untuk belajar 

11 

Kelengkapan materi yang 

disampaikan di dalam media 

pembelajaran cukup untuk 

bekal siswa mempelajari 

materi selanjutnya 

12 

Kebenaran materi yang 

disampaikan di dalam media 

dapat dipertanggungjawabkan 

13 

Jumlah 13 

b. Instrumen ahli media pembelajaran 

Instrumen untuk ahli media pembelajaran ditinjau dari media dan 

penggunaannya. Berikut adalah kisi-kisi yang digunakan untuk menilai media 

pembelajaran : 

Tabel 3.2. Kisi-kisi penilaian ahli media pembelajaran. 

   Aspek Indikator No. Butir Jml 

Teks 

Teks dapat dibaca dengan baik. 1 

2 Tata letak atau penempatan teks disusun 

secara baik 
2 

 Kombinasi Warna 

Kombinasi warna pada media 

pembelajaran disusun secara baik 
3 

2 
Desain tampilan media pembelajaran 

menarik 
4 

Gambar  

Gambar yang ditampilkan dapat dilihat 

dengan baik 
5 

2 
Gambar yang ditampilkan sesuai dengan 

materi 
6 

Video Animasi 

Kualitas gambar pada video animasi baik 7 

2 Gambar yang ditampilkan sesuai dengan 

materi 
8 

Narasi Suara yang terdengar tidak pecah 9 2 
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Narasi yang terdengar jelas dan 

menggunakan intonasi dan artikulasi 

yang baik 

10 

Musik 

Musik dapat membuat semangat 11 

2 Volume musik tidak lebih besar 

dibandingkan dengan narasi 
12 

Transisi frame 

Transisi antar frame lembut dan tidak 

tersendat 
13 

2 

Transisi antar frame tidak terpotong 14 

Jumlah 14 

c. Instrumen untuk guru dan siswa 

Instrumen untuk guru mata pelajaran menggambar dengan perangkat lunak 

SMK Negeri 1 Sedayu ditinjau dari pembelajarn, materi, media, dan 

penggunaannya. Berikut adalah kisi-kisi yang digunakan untuk menilai media 

pembelajaran: 

Tabel 3.3 Kisi-kisi penilaian oleh guru dan siswa 

No Komponen Aspek No. Butir 
Jumlah 

Butir 

1 Materi 

Tujuan Pembelajaran 1, 2, 3 3 

Sistematis Materi 4, 5 2 

Penyampaian Materi 6, 7 2 

Relevansi Materi 8, 9 2 

Kesesuaian Materi 10, 11, 12, 13 4 

2 
Tampilan 

media 

Teks 14, 15 2 

Kombinasi Warna 16, 17, 2 

Gambar 18, 19 2 

Video Animasi 20, 21 2 

Narasi 22, 23 2 

Musik 24, 25 2 

Transisi frame 26,27 2 

Jumlah Butir 27 
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d. Penyusunan Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket penilaian media 

pembelajaran. Lembar angket tersebut digunakan untuk mengetahui kualitas media 

pembelajaran. Menurut Sugiyono (2010; 125) untuk menguji validitas instrumen 

dengan pengujian validitas konstruksi dapat digunakan pendapat para ahli (judgment 

experts). Setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur 

dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan para 

ahli. Mungkin para ahli akan memberikan keputusan: instrumen dapat digunakan 

tanpa perbaikan, dengan perbaikan dan mungkin dirombak total. Jumlah tenaga ahli 

yang digunakan adalah dua orang dan umumnya mereka yang telah bergelar doktor 

sesuai dengan lingkup yang diteliti. Setelah dinyatakan layak, instrumen ini baru 

bisa digunakan oleh ahli materi, ahli media pembelajaran, dan siswa untuk menilai 

kelayakan media pembelajaran yang telah dibuat. 

e. Teknik Analisis data  

Pada penelitian ini terdapat beberapa teknik analisis data. Penentuan teknik 

analisis data didasarkan pada jenis data yang dianalisis. Terdapat tiga jenis teknik 

analisis data pada penelitian ini. Berikut ini teknik analisis data yang digunakan 

pada penelitian ini: 

1. Analisis Kelayakan Media oleh Ahli Materi, Media dan guru 

Data untuk analisis kelayakan didapat dari angket validasi oleh dosen ahli 

media pembelajaran, dosen ahli materi dan angket penilaian oleh guru. 

Data ini berupa skala penilaian yang terdiri dari lima skala penilaian, yaitu 
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sangat layak, layak, cukup layak, kurang layak dan tidak layak. Analisis 

data ini dilakukan dalam beberapa tahapan beikut ini: 

a. Tabulasi data yang diperoleh untuk setiap aspek penilaian dan butir 

penilaian media dari setiap penilai. Setiap butir penilaian media yang 

menyatakan sangat setuju dinyatakan bernilai 5, setuju dinyatakan 

bernilai 4, cukup setuju dinyatakan bernilai 3, kurang setuju 

dinyatakan bernilai 2, dan tidak setuju dinyatakan bernilai 1. 

b. Menghitung skor total rerata dari setiap aspek penilaian dengan 

menggunakan rumus: = 

�
��

�
  

Keterangan: X  = Rerata skor 

ΣX = Jumlah total skor 

N  = Jumlah responden 

c.   Mengonversi skor yang diperoleh menjadi nilai dengan skala 5 dengan 

acuan tabel yang diadaptasi dari Sukardjo seperti yang tersaji pada 

tabel 3.5. Wilayah pembagian interval secara jelas disajikan pada 

gambar 7. 

Tabel 3.4 Konversi skor pada skala 5 (sumber: Sudjana, 2010) 

     
Keterangan: Xi: 1/2 x (skor maksimal + skor minimal) 

SBi: 1/6 x (skor maksimal - skor minimal) 
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Gambar 7. Wilayah pembagian skor pada skala lima 

2. Analisis tanggapan siswa terhadap media pembelajaran 

Data yang digunakan untuk menganalisis tanggapan siswa terhadap 

media pembelajaran diperoleh dari angket penilaian siswa. Data ini 

berupa skala tanggapan terhadap media yang terdiri dari lima skala. Skala 

tersebut yaitu sangat setuju, setuju, cukup setuju, kurang setuju dan tidak 

setuju yang masing-masing memiliki skor yang berbeda. Skor tanggapan 

sangat setuju yaitu 5, setuju yaitu 4, cukup setuju yaitu 3, kurang setuju 

yaitu 2, dan tidak setuju yaitu 1. 

Analisis data ini dilakukan seperti dalam analisis kelayakan media, 

namun dalam analisis tanggapan siswa ini bertujuan untuk mengetahui 

tanggapan siswa pada tiap butir penilaian. Analisis data ini dilakukan 

dalam beberapa tahapan beikut ini: 

a. Menghitung skor total rerata dari setiap aspek penilaian dengan 

menggunakan rumus : 
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�
��

�
  

Keterangan: X  = Rerata skor 

ΣX = Jumlah total skor 

N  = Jumlah responden 

b. Mengonversi skor yang diperoleh menjadi nilai dengan skala 5 

dengan acuan tabel yang diadaptasi dari Sukardjo seperti yang tersaji 

pada table 3.6 

Tabel 3.5 Konversi skor pada skala 5 (sumber: Sudjana, 2010) 

 
Keterangan: Xi: 1/2 x (skor maksimal + skor minimal) 

SBi: 1/6 x (skor maksimal - skor minimal) 
  


