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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian dan pengembangan 

atau Research and Development (R&D). Metode penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan produk dan menguji kelayakan produk tersebut. Produk yang 

dikembangkan adalah media pembelajaran berbasis Android pada materi 

konsolidasi tanah untuk mata kuliah Mekanika Tanah II dalam bentuk aplikasi. 

Model pengembangan media pembelajaran ini menggunakan ADDIE (analysis, 

design, development, implementation, and evaluation) yang diadaptasi dari Lee & 

Owens (2004 dalam Lestari, 2015). 

B. Prosedur Pengembangan 

Model ADDIE merupakan singkatan dari analysis, design, development or 

production, implementation or delivery and evaluations. Model penelitian dan 

pengembangan ADDIE dipilih untuk mengembangkan media pembelajaran karena 

memiliki tahapan pengembangan yang fleksibel dan cukup lengkap, di samping itu 

petunjuk langkah-langkah penerapan penelitian dan pengembangannya tersusun 

secara berurutan dan sistematis. Berikut ini model yang diadaptasi dari Lee & 

Owens (2004) pada setiap tahap pengembangan media pembelajaran, yaitu: 
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1. Analysis (Analisis) 

Kegiatan utama tahap analisis kebutuhan adalah menganalisis perlunya 

pengembangan media pembelajaran baru dan menganalisis kelayakan dan syarat-

syarat pengembangan media pembelajaran baru. Pada tahap ini dilakukan penelitian 

pendahuluan yaitu observasi terhadap suasana pembelajaran, dosen, dan 

mahasiswa. Penelitian pendahuluan ini diharapkan memperoleh beberapa aspek 

analisis kebutuhan, yaitu: 

a. Analisis silabus, yaitu menganalisis silabus yang digunakan di JPTSP, FT UNY. 

Setelah mengetahui silabus yang digunakan maka dapat diketahui kompetensi 

apa yang ingin dicapai pada mata kuliah Mekanika Tanah II, maka didapatkan 

ketepatan materi yang ingin dikembangkan. 

b. Analisis media pembelajaran yang digunakan, bertujuan untuk menentukan 

jenis media pembelajaran apa yang tepat untuk dikembangkan. 

c. Analisis materi, dilakukan dengan cara mengidentifikasi materi pokok mata 

kuliah Mekanika Tanah II yang terdapat pada silabus yang digunakan di JPTSP, 

FT UNY. Materi pokok tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk 

ditampilkan pada media pembelajaran. 

Setelah analisis masalah perlunya pengembangan media pembelajaran baru, 

peneliti juga perlu menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan media 

pembelajaran baru tersebut. Proses analisis misalnya dilakukan dengan menjawab 

beberapa pertanyaan berikut ini: (1) apakah media pembelajaran baru mampu 

mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi; (2) apakah media pembelajaran 

baru mendapat dukungan fasilitas untuk diterapkan; (3) apakah dosen atau guru 
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mampu menerapkan media pembelajaran baru tersebut. Dalam analisis ini, jangan 

sampai terjadi adanya rancangan media pembelajaran yang bagus tetapi tidak dapat 

diterapkan karena beberapa keterbatasan misalnya saja tidak adanya alat atau dosen 

tidak mampu untuk melaksanakannya. Analisis metode pembelajaran baru perlu 

dilakukan untuk mengatahui kelayakan apabila media pembelajaran tersebut 

diterapkan. 

2. Design (Desain/Perancangan) 

Tahap desain adalah tahap perancangan kerangka media pembelajaran 

interaktif yang dikembangkan hingga menjadi sebuah prototype (purwarupa). 

Dalam perancangan media pembelajaran, tahap desain memiliki kemiripan dengan 

merancang kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini merupakan proses sistematik 

yang dimulai dari menetapkan tujuan belajar, merancang skenario atau kegiatan 

belajar mengajar, dan alat evaluasi hasil belajar. Rancangan media pembelajaran 

ini masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses pengembangan berikutnya. 

Kerangka produk yang disusun sebagai pedoman untuk tahap pengembangan 

diantaranya: 

a. Flowchart yang berisi tentang alur multimedia pembelajaran interaktif secara 

ringkas. Flowchart dikembangkan berdasarkan struktur navigasi yang telah 

dibuat di awal. 

b. Storyboard yaitu uraian secara deskriptif yang berisi alur cerita dalam 

multimedia pembelajaran interaktif pada mata kuliah Mekanika Tanah II dari 

awal sampai akhir program. 
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3. Development (Pengembangan) 

Development dalam model ADDIE berisi kegiatan realisasi rancangan 

produk dalam tahap desain yang telah disusun menjadi prototype media 

pembelajaran baru. Dalam tahap pengembangan, prototype tersebut direalisasikan 

menjadi produk yang siap diimplementasikan. Sebagai contoh apabila pada tahap 

desain telah dirancang prototype media pembelajaran baru, maka pada tahap 

pengembangan dilakukan validasi oleh ahli media dan ahli materi agar dilakukan 

validasi. Kemudian masukan saran dan komentar dari para ahli, digunakan untuk 

mengembangkan prototype agar menjadi media pembelajaran yang siap 

diimplementasikan. 

4. Implementation (Penerapan) 

Pada tahap implementasi ini dilakukan penerapan media pembelajaran baru 

yang telah dikembangkan, pada situasi yang nyata yaitu di kelas. Selama 

implementasi, media pembelajaran yang telah dikembangankan diterapkan pada 

kondisi yang sebenarnya. Materi disampaikan menggunakan media pembelajaran 

baru yang telah dikembangkan. Setelah penerapan media pembelajaran baru, 

kemudian dilakukan evaluasi untuk memberi umpan balik pada penerapan media 

pembelajaran baru. 

5. Evaluation (Evaluasi) 

Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk yaitu evaluasi formatif dan sumatif. 

Evaluasi formatif dilaksanaka pada setiap akhir tatap muka (mingguan) sedangkan 

evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan (semester). 
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Evaluasi sumatif mengukur kompetensi akhir dari mata pelajaran atau tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Hasil evaluasi digunakan untuk memberi umpan 

balik kepada pihak pengguna media pembelajaran. Revisi dibuat sesuai dengan 

hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh media pembelajaran 

baru tersebut. 

C. Metode dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Riduwan (2007) menjelaskan jika metode pengumpulan data ialah teknik 

atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. 

Metode (cara atau teknik) yang dilakukan dengan menunjuk suatu kata yang abstrak 

dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihatkan penggunaannya 

melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (test), atau gabungan tergantung 

dari masalah yang dihadapi. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket 

(questionnaire). Menurut Riduwan (2007), angket adalah daftar pertanyaan yang 

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

dengan permintaan pengguna. Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi 

yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila 

responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam  

pengisian daftar pertanyaan. 

Dalam angket yang akan dibuat oleh peneliti, menggunakan daftar checklist 

(√) yaitu suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. 

Checklist dapat menjamin bahwa peneliti mencatat tiap-tiap kejadian sekecil 
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apapun yang dianggap penting. Serta didalam angket ini peneliti menggunakan 

alternatif jawaban sesuai dengan skala likert skala empat. Skala likert menurut 

Riduwan (2007) yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi sesorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial yang disebut 

variabel yang sudah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini dilakukan 

beberapa tahap pengumpulan data yang secara detail ditunjukkan pada tabel 1 

berikut: 

Tabel 1. Tahapan Pengumpulan Data 

No Kegiatan Teknik Pengumpulan Data Responden 

1 Penelitian Awal 
(Analisis Kebutuhan) 

Observasi kegiatan 
pembelajaran mahasiswa 
(untuk mengetahui 
permasalahan yang ada) 

Mahasiswa 
JPTSP UNY 

2 Validasi Ahli Media Angket kelayakan media 
pembelajaran (untuk 
mengetahui kelayakan produk 
menurut ahli media) 

Ahli Media 
(Dosen JPTSP 
UNY) 

3 Validasi Ahli Materi Angket kelayakan media 
pembelajaran (untuk 
mengetahui kelayakan produk 
menurut ahli materi) 

Ahli Materi 
(Dosen JPTSP 
UNY) 

 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Arikunto (2006 dalam Riduwan, 2007) menjelaskan bahwa instrumen 

pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatannya menjadi sistematis dan mudah. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa angket. Angket 

digunakan untuk mendapatkan data kelayakan media dan respon penilaian 

mahasiswa. Data yang dikumpulkan dalam penelitian digunakan untuk menguji 
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hipotesis atau menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Karena data yang 

diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan dan data yang 

dikumpulkan haruslah data yang benar. 

Instrumen angket disusun menggunakan skala likert 4 (empat) jawaban. 

Menurut Riduwan (2007), skala likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat 

dan presepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dengan 

menggunakan variabel skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel kemudian sub variabel 

dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. 

Berikut ini adalah instrumen validasi angket yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

a. Instrumen Validasi untuk Ahli Media 

Instrumen validasi media berbasis aplikasi smartphone sebagai media 

pembelajaran untuk ahli media berisikan kesesuaian media pembelajaran ditinjau 

dari aspek tampilan, penggunaan dan manfaat. Kisi-kisi instrumen untuk ahli media 

dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 
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Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen untuk Ahli Media 

No Aspek Indikator Butir 

1 Tampilan 

Tampilan 1,2 

Navigasi/Tombol 3,4 

Kombinasi Warna 5,6 

Teks 7,8 

Gambar & animasi 9,10 

2 Penggunaan Interaksi dengan media 11,12 

Kemudahan penggunaan 13,14,15 

3 Manfaat Fleksibilitas tinggi 16,17 

Ekonomis 18,19,20 

 

b. Instrumen Validasi untuk Ahli Materi 

Instrumen kelayakan media pembelajaran interaktif Mekanika Tanah II 

sebagai media pembelajaran untuk ahli materi berisikan kesesuaian media 

pembelajaran ditinjau dari aspek materi dan penunjang. Kisi-kisi instrumen untuk 

ahli materi dapat dilihat pada Tabel 3 berikut : 

Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen untuk Ahli Materi 

No Aspek Indikator Butir 

1 Materi 

Kesesuaian dengan silabus 1,2 

Materi aktual 3 

Kejelasan materi 4 

Ketepatan rumus & penulisannya 5,6 

Kesesuaian materi 7,8 

Pemilihan bahasa 9,10,11 

Contoh soal 12,13 

Soal-soal 14,15 

2 Penunjang 
Gambar 16 

Ketepatan video 17 

Link web 18 
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D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan statik 

deskriptif. Statistik deskriptif adalah statik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah berkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasinya (Sugiyono, 2009). 

Untuk menentukan kelayakan dari modul ini, maka digunakan skala 

pengukuran skala likert. Angka tersebut kemudian ditafsirkan dalam pengertian 

kuantitatif (Sugiyono, 2009). Data kuantitatif yang telah diperoleh dari pengukuran 

skala likert dikonversi berdasarkan bobot skor yang telah diterapkan, yaitu satu, 

dua, tiga, dan empat. Data ini merupakan data kuantitatif yang selanjutnya dianalisis 

dengan statistik deskriptif. 

Teknik penyajian yang digunakan antara lain nilai rerata ideal (��), 

simpangan deviasi (���), jumlah rerata skor yang didapat, skor tertinggi dan skor 

terendah. Hasil analisis angket kriteria penilaian dengan skala likert dapat dilihat 

pada Tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Kriteria Penilaian dengan Skala Likert 

No. Kategori Skor 

1 Sangat Layak 4 

2 Layak 3 

3 Kurang Layak 2 

4 Tidak Layak 1 
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Skor yang diperoleh dari angket kemudian dikonversikan ke dalam kriteria 

kualitatif mengacu pada pedoman kriteria Azwar (2007 dalam Sugiyono, 2009) 

yang diperlihatkan dalam Tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Konversi Skor Skala Likert 4 

Interval Skor Kategori 

� > �� + 1,5 ��� Sangat Layak 

�� < � ≤ �� + 1,5 ��� Layak 

�� 1,5 ��� < � ≤ �� Kurang Layak 

� ≤ �� 1,5 ��� Tidak Layak 

 

Keterangan : 

�� = Rata-rata ideal 

��� = Simpangan baku ideal 

�� = 1 2� × (���� ��������� ����� + ���� �������  �����) 

��� = 1 6� × (���� ��������� ����� ���� �������  �����) 

Berdasarkan Tabel 5, skor yang berada pada rentang lebih dari 1,5 SDi 

mempunyai kategori sangat baik, pada rentang 1,5 SDi s/d Mi mempunyai kategori, 

pada rentang Mi s/d -1,5 SDi mempunyai kategori cukup baik dan pada rentang 

kurang dari -1,5 SDi mempunyai kategori kurang baik. 

Skor penilaian tingkat kelayakan pada Tabel 5 akan dijadikan acuan 

terhadap hasil penilaian oleh ahli media dan ahli materi. Hasil dari skor yang 

diperoleh dari angket akan menunjukkan tingkat kelayakan produk multimedia 

pembelajaran interaktif sebagai media pembelajaran. 


