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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Penelitian 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa media 

pembelajaran metode odometry untuk sistem pemetaan robot dengan three omni-

directional wheels. Media ini dibangun menggunakan model pengembangan 

ADDIE (Analyze – Design – Develop – Implementation – Evaluation). Model 

pengembangan ADDIE digunakan adalah model pengembangan menurut Branch 

(2009: 2-3). Tahap-tahap dalam ADDIE saling terikat satu sama lain. Tahap-tahap 

tersebut meliputi: (1) Analyze (tahap analisis), (2) Design (tahap perancangan), (3) 

Develop (tahap pengembangan), (4) Implementation (tahap implementasi), dan (5) 

Evaluate (tahap evaluasi). Model in dikerangkai oleh empat pertanyaan dasar, yaitu 

siapa yang belajar, apa yang diinginkan peneliti terhadap pembelajar, bagaimana 

konten terbaik yang harus disajikan dalam suatu pembelajaran, dan bagaimana cara 

mengetahui tercapainya suatu tujuan pembelajaran. 

B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran 

robotika ini diadaptasi dari model pengembangan ADDIE. Model ini dimulai 

dengan analisis secara menyeluruh dari permasalahan yang harus dipecahkan pada 

satu siklus. Secara lengkap, prosedur pengembangan media pembelajaran robotika 

dapat dilihat pada Gambar 10. 
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Gambar 10. Diagram Pengembangan Media Pembelajaran Robotika dengan 

Adopsi Konsep ADDIE 

(Sumber: Branch: 2009, 2) 

1. Analyze (Analisis) 

Tahapan pertama pengembangan media pembelajaran robotika dalam 

model ADDIE yaitu tahap analyze atau analisis. Kegiatan yang dilakukan pada 

tahap ini berupa analisis kebutuhan melalui observasi pada saat proses 

pembelajaran dan wawancara dengan dosen mata kuliah Robotika di Universitas 

Negeri Yogyakarta. Hasil observasi dan wawancara dilakukan untuk: (1) 

menganalisis permasalahan yang ada dalam pembelajaran seperti strategi 

penyampaian pembelajaran yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan sasaran, 

lingkungan belajar, teknologi, dan karakteristik pembelajar, (2) menganalisis 

keterampilan dan kebutuhan pembelajar, (3) menganalisis materi pokok agar sesuai 

dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti yang akan dibahas dan 

Analyze 

Evaluate Design 
Implementa-

tion 

Develop 
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dikembangkan dalam media pembelajaran robotika, dan (4) menganalisis langkah-

langkah yang perlu dilakukan dan menggunakan informasi baru untuk menentukan 

hasil akhir atau tujuan yang diinginkan dan mengukur pencapaian tujuan penelitian. 

2. Design (Perancangan Media) 

Tahapan kedua dalam model ADDIE, yaitu tahap design atau perancangan. 

Perancangan yang dilakukan masih bersifat konseptual dan digunakan sebagai 

dasar proses pengembangan berikutnya. Setelah diketahui kompetensi inti, 

kompetensi dasar, dan pokok materi pembelajaran dari tahap analisis, maka pada 

tahap perancangan dihasilkan peta konsep agar materi lebih jelas dan terfokus. 

Rancangan-rancangan tersebut kemudian dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing. Desain pembuatan media pengembangan sistem pemetaan odometry 

dengan three omni-directional wheel robot meliputi : 

a. Desain blok diagram 

 

Gambar 11. Blok Diagaram Sistem Pemetaan Robot Berbasis Odometry dengan 

Three Omni-directional Wheels 
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b. Desain elektronik 

 

Gambar 12. Desain PCB Rangkaian Sismin 

 

 

Gambar 13. Desain PCB Rangkaian Motor Driver 
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c. Desain mekanik 

 

Gambar 14. Desain Layout Media Three Omni-directional Wheels Tampak 

Samping 

 

 

Gambar 15. Desain Layout Media Three Omni-directional Wheel Tampak Bawah 
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3. Develop (Pengembangan Produk) 

Tahapan ketiga yaitu develop atau pengembangan. Tahapan ini tergantung 

pada dua tahapan pertama, yaitu tahap analisis dan tahap perancangan. 

Pengembangan yang dilakukan pada tahap ketiga ini berupa kegiatan realisasi 

rancangan peta konsep produk. Perancangan yang masih bersifat konseptual 

dikembangkan menjadi produk yang bersifat faktual dan siap diimplementasikan. 

4. Implementation (Implementasi) 

Tahapan keempat yaitu tahap implementation atau implementasi. Tahap 

implementasi ini berupa rencana yang diubah ke dalam tindakan. Materi-materi 

yang telah disusun, dikembangkan, dan dievaluasi oleh ahli materi melalui alpha 

testing kemudian diimplementasikan di kelas pembelajaran. Terdapat tiga langkah 

yang harus diperhatikan dalam tahapan ini, yaitu:  

a. Mempersiapkan pengajar 

Memberikan materi dasar yang telah dibuat dan cara penggunaan media 

pembelajaran. Materi yang dibuat disajikan dalam bentuk labsheet  

b. Mempersiapkan peserta didik  

Sebagai sasaran penggunaan media pembelajaran. 

c. Pengaturan lingkungan belajar  

Agar didapatkan suasana belajar yang kondusif. Tujuan dari tahap 

implementasi ini ialah untuk menguji tingkat kelayakan media dari metode 

odometry untuk sistem pemetaan robot dengan three omni-directional wheels. 
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5. Evaluate (Evaluasi) 

Tahapan kelima atau tahap terakhir dalam model pengembangan ADDIE ini 

adalah tahap evaluate atau evaluasi. Tahap ini penting untuk memastikan apakah 

tujuan dari pengembangan media dari metode odometry untuk sistem pemetaan 

robot dengan three omni-directional wheels pada mata kuliah robotika tercapai atau 

tidak.  

a. Pengujian awal produk 

  Pengujian yang dilakukan setelah media terselesaikan dengan cara ujicoba 

kesesuaian produk, sesuai dengan rencana awal yang dibuat untuk penggunaan 

media pembelajaran. 

 

b. Pengujian produk pada kelompok kecil 

  Setelah melakukan revisi pada pengujian tahap awal maka dilakukan 

pengujian pada kelompok kecil untuk mengetahui kesalahan yang mungkin terjadi 

tanpa disadari oleh pembuat  dan pengisian angket yang digunakan untuk 

mengetahui kelayakan dari produk yang dinilai oleh kelompok kecil dari suatu 

kelas. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2019 hingga selesai, dan lokasi 

penelitian adalah di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta. 
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D. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam pengembangan media pembelajaran robot three omni-

directional wheels ini meliputi: (1) tiga orang penguji black box testing, (2) dua 

orang ahli materi, (3) dua orang ahli media, dan (4) 16 mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2016:193) menyatakan terdapat dua hal utama yang 

mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan 

kualitas pengumpulan data. Pengambilan data dilakukan menggunakan angket, 

yaitu dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Data yang didapat pada pengambilan data berupa angket 

adalah tingkat kelayakan dari media pembelajaran dan materi pembelajaran yang 

terdapat pada media tersebut. 

F. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2016:133) menyatakan dalam penelitian kualitatif, peneliti 

menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian juga 

digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian jumlah 

instrumen yang akan digunakan pada penelitian tergantung pada jumlah variabel 

yang diteliti. Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan 

pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap 

instrumen harus mempunyai skala. Penelitian ini menggunakan angket untuk 

mengukur tingkat kelayakan dari media pembelajaran dan materi pembelajaran 
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media pengembangan sistem pemetaan robot berbasis odometry dengan three omni-

directional wheels. Instrumen penelitian ini mengadopsi aspek penilaian dari 

Walker dan Hess (1984:206) yang dikutip dalam Cecep Kustandi (2011:143) dan 

panduan pengembangan bahan ajar berbasis TIK yang diterbitkan oleh Kementrian 

Pendidikan Nasional (2010: 16-17). 

1. Instrumen Unjuk Kerja (Black-box testing) 

Instrumen uji black-box bertujuan untuk mengetahui tiap – tiap masukan 

dan keluaran pada produk yang dihasilkan. Hal ini sesuai Soetam Rizky (2011:264), 

black box testing adalah tipe pengujian yang memperlakukan perangkat yang tidak 

diketahui kinerja internalnya, sehingga para tester menganggap perangkat tersebut 

seperti “kotak hitam” yang tidak penting dilihat isinya, akan tetapi cukup dikenal 

proses pengujian bagian luar sesuai dengan fungsinya. 

Tabel 1. Kisi – kisi instrumen black box testing 

No Aspek Indikator No. Butir 

1. Fungsi Perangkat Input 
Tombol 1,2,3,4,5,6 

Rotary Encoder 7,8,9 

2. Fungsi Perangkat Output 
Motor DC 10,11,12 

LCD 20x4 13 

3. 

 
Fungsi port masukan Downloader 14 

4. 
Program Menu Kinerja robor 

terhadap menu 

15,16,17,18 

2. Instrumen Kelayakan Media Pembelajaran 

a. Aspek kualitas Isi dan Tujuan 

Kualitas isi dan tujuan meliputi beberapa indikator, yaitu: (1) Ketepatan, (2) 
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Kepentingan, (3) Kelengkapan, (4) Keseimbangan, (5) Minat dan perhatian, (6) 

Keadilan, dan (7) Kesesuaian dengan situasi siswa. 

b. Aspek kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran meliputi beberapa indikator, yaitu: (1) Memberikan 

kesempatan belajar, (2) Memberikan bantuan untuk belajar, (3) Kualitas 

memotivasi, (4) Fleksibilitas pebelajarannya, (5) Hubungan dengan program 

pembelajaran lainnya, (6) Kualitas sosial interaksi pembelajarannya, (7) Kualitas 

tes dan penilaiannya, (8) Dapat memberi dampak bagi siswa, dan (9) Dapat 

membawa dampak bagi guru dan pembelajarannya. 

c. Aspek kualitas Teknis 

Kualitas teknis meliputi beberapa indikator, yaitu: (1) Keterbacaan, (2) 

Mudah digunakan, (3) Kualitas tampilan atau tayangan, (4) Kualitas penanganan 

jawaban, (5) Kualitas pengelolaan programnya, dan (6) Kualitas 

pendokumentasiannya. 

Tabel 2. Kisi – kisi instrumen kelayakan media pembelajaran 

No. Aspek Indikator No. butir 

1. 
Isi dan 

Tujuan 

Kesesuaian media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran 
1, 2 

Mengetahui minat dan perhatian peserta didik 

terhadap media pembelajaran  
3, 4 

Kesesuaian media pembelajaran dengan 

kebutuhan peserta didik 
5,6 

2. Pembelajaran 

Mengetahui tingkat pemahaman peserta didik 

terhadap komponen robotika berbantuan media 
7,8 

Mengetahui tingkat fleksibilitas media 

pembelajaran 
9,10 
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Kesesuaian media pembelajaran terhadap 

program pembelajaran pendukung yang lain 
11,12 

Mengetahui tingkat interaksi sosial peserta didik 

berbantuan media pembelajaran 
13,14,15 

Mengetahui dampak penggunaan media 

pembelajaran terhadap perangkat pembelajaran 
16,17 

3. Teknis 

Mengetahui tingkat keterbacaan media 

pembelajaran 
18,19 

Mengetahui tingkat kemudahan dalam 

pemanfaatan media pembelajaran 
20,21,22 

Kesesuaian kualitas tampilan media pembelajaran 

dengan peserta didik 
23,24,25 

Mengetahui kualitas komponen media 

pembelajaran 

26,27,28, 

29 

 

3. Instrumen Kelayakan Materi Media Pembelajaran 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kelayakan dari materi 

pembelajaran yang didapat peserta didik menggunakan media pembelajaran 

melalui instrumen angket yang terdiri dari 2 aspek, yaitu: 

a. Aspek subtansi materi 

Aspek yang berfungsi untuk mengukur kebenaran, kedalaman, kekinian, 

dan keterbacaan materi pada media pembelajaran. 

b. Aspek desain pembelajaran 

Aspek yang berfungsi untuk menilai kualitas dari judul, indikator, materi, 

dan latihan yang didapat peserta didik dari media pembelajaran. 
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Tabel 3. Kisi – kisi instrumen kelayakan materi media pembelajaran 

No. Aspek Indikator No. butir 

1. 
Desain 

Pembelajaran 

Kesesuaian materi dengan masalah yang sedang 

berkembang 
1,2,3 

Kesesuaian bahasa yang digunakan 4,5 

Ketuntasan materi yang disajikan 6,7,8 

Kesesuaian tingkat penguraian materi 9,10,11 

Tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi 

yang disajikan 
12,13,14 

2. Pembelajaran 

Kesesuaian judul media dengan isi materi 15,16,17 

Kesesuaian materi dengan silabus dan kompetensi 

dasar 
18,19 

Kesesuaian penyusunan labsheet dengan materi 20,2122 

 

G. Pengujian Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

Penelitian ini menggunakan validitas konstruk yang dilakukan melalui 

pendapat para ahli (expert judgement). Setelah instrumen dikonstruksi mengenai 

aspek-aspek yang akan diukur berlandaskan dasar teori, selanjutnya instrumen 

dikonsultasikan dengan para ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen 

yang telah disusun. Pengujian validitas dilakukan oleh dua orang ahli, yaitu dua 

dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY. Proses validitas dilakukan 

dengan menganalisa butir-butir angket, kemudian para ahli akan memberikan 

keputusan apakah instrumen yang telah disusun dapat digunakan tanpa perbaikan, 

dengan perbaikan, atau dirombak total. Bila dari segi konstruk telah divalidasi, 
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maka selanjutnya dari segi validitas butir perlu dianalisis. Validitas butir dilakukan 

untuk mengetahui apakah butir-butir instrumen yang disusun sudah valid atau 

belum. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Instrumen memiliki tingkat reliabilitas memadai jika instrumen tersebut 

dapat mengukur aspek yang diukur beberapa kali dan hasilnya sama atau relatif 

sama. Pendekatan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Suharsimi Arikunto (2013: 193). Suharsimi menjelaskan bahwa prosedur 

melakukan reliabilitas internal hanya memerlukan satu kali pengenaan sebuah 

instrument kepada subyek. 

Penelitian pengembangan media three omni-directional wheel pendeteksi 

koordinat posisi menggunakan metode alpha cronbanch untuk mengukur 

reliabilitas instrumen. Metode alpha cronbanch digunakan untuk mengukur 

reliabilitas instrumen penilaian respon siswa. Bisma Murti (2011: 11) menyatakan 

bahwa pemilihan penggunaan metode alpha cronbach ini di dasarkan karena 

metode ini sudah sering digunakan. 

Berikut ini adalah rumus metode Alpha Cronbach. 

𝑟11 = [
𝑛

(𝑛−1)
][

1−∑𝜎𝑖2

𝜎𝑡2
]  

Keterangan: 

𝑟11 = Reliabilitas instrument 

n = Banyak butir pertanyaan/ soal 

∑𝜎𝑖2 = Jumlah varian skor tiap-tiap butir 
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𝜎𝑡2 = Varian total 

(Sumber: Suharsimi Arikunto, 2013: 122) 

Tabel 4. Kategori Koefisien reliabilitas 

Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Tinggi 

0,80 – 1,000 Sangat Tinggi 

(Sumber: Sugiyono, 2016:257) 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Kelayakan 

Instrumen yang digunakan adalah berupa angket yang diisi oleh peserta 

didik dengan pengisian sesuai dengan kelayakan dari media pembelajaran yang 

digunakan. Proses analisis menggunakan 2 instrumen kelayakan, yaitu instrumen 

media pembelajaran dan instrumen materi pembelajaran. Kedua instrumen tersebut 

digunakan skala Likert, empat pilihan jawaban, yaitu sangat layak (4), layak (3), 

kurang layak (2), dan tidak layak (1). 

Tabel 5. Kriteria Penilaian Media Pembelajaran 

Interval Skor Kategori Interval Nilai 

𝑀𝑖 + 1,50𝑆𝐷𝑖 < 𝑋 ≤ 𝑀𝑖 + 3𝑆𝐷𝑖 Sangat layak 75,1 – 100,0 

𝑀𝑖 < 𝑋 ≤ 𝑀𝑖 + 1,50𝑆𝐷𝑖 Layak 50,1 – 75,0 

𝑀𝑖 − 1,50𝑆𝐷𝑖 < 𝑋 ≤ 𝑀𝑖 Cukup Layak 25,1 – 50,0 

𝑀𝑖 − 3𝑆𝐷𝑖 < 𝑋 ≤ 𝑀𝑖 − 1,50𝑆𝐷𝑖 Kurang Layak 0,0 – 25,0 

(Sumber: Nana Sudjana, 2014:122) 
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Keterangan: 

𝑀𝑖  = Rata-rata Ideal 

 = 
1

2
𝑥(𝑠𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 + 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) 

𝑆𝐷𝑖  = Simpangan Baku Ideal 

 = 
1

6
𝑥(𝑠𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) 
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