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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian 

dan Pengembangan (Research and Developement), karena penelitian ini bertujuan 

untuk mengembangkan media pembelajaran berupa media pembelajaran. 

3.1.1. Metode Penelitian dan Pengembangan 

 National Science Board (2008: Endnotes) menjelaskan bahwa “Penelitian 

didefinisikan sebagai studi sistematis terhadap pengetahuan ilmiah yang lengkap atau 

pemahaman tentang subjek yang diteliti. Sementara pengembangan didefinisikan 

sebagai aplikasi sistematis dari pengetahuan atau pemahaman, diarahkan pada 

produksi bahan yang bermanfaat, perangkat, dan sistem atau metode, termasuk 

desain, pengembangan dan peningkatan prioritas serta proses baru untuk memenuhi 

persyaratan tertentu.” 

  Menurut Bock (2001:9) berikut ini pengertian penelitian, dan pengembangan. 

“Penelitian merupakan sebuah proses yang menghasilkan pengetahuan baru.” 

Sementara itu, “pengembangan merupakan proses yang mengaplikasikan 

pengetahuan untuk menciptakan sebuah alat baru.” 

  Dalam Bussiness Dictionary.com, “penelitian dan pengembangan merupakan 

kegiatan sistematis menggabungkan kedua penelitian dasar dan terapan, yang 

ditujukan 
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untuk menemukan solusi bagi masalah atau menciptakan pengetahuan dan barang 

baru.” 

  Dari beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa metode penelitian dan 

pengembangan terdiri dari beberapa tahap, yaitu diawali oleh penelitian yang 

biasanya merupakan analisis kebutuhan, setelah itu masuk ke dalam proses 

pengembangan yang mana menggunakan pengetahuan yang dihasilkan dari 

penelitian, dan akhirnya melakukan uji coba untuk mengetahui kualitas dari produk 

yang telah dibuat atau dikembangkan. 

3.1.2. Langkah-Langkah Metode Penelitian dan Pengembangan 

  Borg & Gall menjelaskan langkah-langkah dalam metode penelitian dan 

pengembangan. Berikut ini rangkuman yang dibuat oleh Tim Pusat Penelitian dan 

Inovasi Pendidikan Balitbang Kemendiknas (Tim Puslitjaknov) dari pernyataan Borg 

&Gall (2008:10-11). 

1. Melakukan penelitian pendahuluan (prasurvei) untuk mengumpulkan informasi 

(kajian pustaka, pengamatan kelas), identifikasi permasalahan yang dijumpai 

dalam pembelajaran, dan merangkum permasalahan. 

2. Melakukan perencanaan (identifikasi dan definisi keterampilan, perumusan tujuan, 

penentuan urutan pembelajaran), dan uji ahli atau uji coba pada skala kecil, atau 

expert judgement. 

3. Mengembangkan jenis/bentuk produk awal meliputi: penyiapan materi 

pembelajaran, penyusunan buku pegangan, dan perangkat evaluasi. 
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4. Melakukan uji coba lapangan tahap awal, dilakukan terhadap 2-3 sekolah 

menggunakan 6-10 subjek. Pengumpulan informasi/data dengan menggunakan 

observasi, wawancara, dan kuisioner, dan dilanjutkan analisis data. 

5. Melakukan revisi terhadap produk utama, berdasarkan masukan dan saran-saran 

dari hasil uji lapangan awal. 

6. Melakukan uji coba lapangan utama. 

7. Melakukan revisi terhadap produk operasional, berdasarkan masukan dan saran-

saran hasil uji lapangan utama. 

8. Melakukan uji lapangan operasional data dikumpulkan melalui wawancara, 

observasi, dan kuisioner. 

9. Melakukan revisi terhadap produk akhir, berdasarkan saran dalam uji coba 

lapangan. 

10. Mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk, melaporkan dan 

menyebarluaskan produk melalui pertemuan dan jurnal ilmiah, bekerja sama 

dengan penerbit untuk sosialisasi produk untuk komersial, dan memantau 

distribusi dan kontrol kualitas. 

  Sementara, Sugiyono (2008: 289) mengungkapkan langkah-langkah metode 

penelitian dan pengembangan, yaitu: 

1. Potensi dan Masalah 

2. Pengumpulan Data 

3. Desain Produk 
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4. Validasi Desain 

5. Revisi Desain 

6. Uji Coba Produk 

7. Revisi Produk 

8. Uji Coba Pemakaian 

9. Revisi Produk 

10. Produksi Massal. 

3.2.Desain Penelitian 

Tahap Analisis

Perencanaan Media 

Pembelajaran

Pembuatan Media 

Pembelajaran

Uji Coba Lapangan

Hasil Pengujian

 

Gambar 3.1. Desain Penelitian (Borg and Gall ; 2008) 
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3.2.1. Tahap Analisis 

  Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa langkah untuk menganalisa 

kebutuhan untuk membuat media pembelajaran. Langkah-langkah tersebut adalah. 

1. Observasi dan wawancara 

  Observasi dan wawancara ini dilakukan kepada siswa yang mempelajari basis 

data. Observasi dan wawancara ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 

- Mengumpulkan informasi mengenai media pembelajaran yang sesuai dengan 

keinginan oleh siswa. 

- Mengumpulkan informasi mengenai masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan 

pembelajaran basis data. 

- Mengumpulkan informasi mengenai materi yang akan disusun dalam media 

pembelajaran. 

  Dari data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, peneliti lalu 

membuat garis besar mengenai media pembelajaran yang akan dibuat. Namun, data 

yang diolah untuk membuat garis besar tersebut tidak hanya data dari observasi dan 

wawancara saja, tetapi data didapatkan juga dari studi literatur yang dilakukan oleh 

peneliti. 

2. Studi Literatur 

  Studi literatur dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh pengetahuan, dan teori-

teori pendukung untuk membuat media pembelajaran yang didalamnya 

diimplementasikan algoritma backtracking. 
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  Data yang diperoleh bersumber dari jurnal, buku, dan sumber lainnya yang 

relevan dengan penelitian. 

3.2.2. Perencanaan Media Pembelajaran 

  Pada tahap ini, hasil dari tahap analisis digunakan untuk merencanakan 

pembuatan media pembelajaran. Ada dua tahap yang akan dilakukan, yaitu : 

1. Pembuatan Flowchart dan Data Flow Diagram 

Flowchart berisi alur dari media pembelajaran yang akan dibuat. Sementara itu, Data 

Flow Diagram menggambarkan aliran data pada media pembelajaran. 

2. Pembuatan Storyboard 

Storyboard berisi gambaran media pembelajaran yang akan dibuat. Gambaran media 

pembelajaran tersebut akan dibuat secara detail, dari desain hingga isi dari media 

pembelajaran tersebut. Media pembelajaran yang akan dibuat harus sesuai dengan 

storyboard yang telah dibuat. 

3.2.3. Pembuatan Media Pembelajaran 

  Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan media pembelajaran, yang terdiri dari 

beberapa langkah, yaitu : 

1. Membuat Desain 

Langkah pertama ini merupakan pembuatan desain dari media pembelajaran (desain 

tombol, background, dan desain lainnya). Desain yang dibuat disesuaikan dengan 

yang telah dibuat pada storyboard. 
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2. Penulisan Kode Program 

Langkah ini merupakan langkah untuk menerjemahkan langkah-langkah yang telah 

direncanakan pada flowchart yang telah dibuat, kedalam bahasa pemrograman yang 

dimengerti oleh komputer sehingga fungsi-fungsi yang seharusnya ada pada media 

pembelajaran bisa berjalan sebagai mana mestinya. Misalnya, menulis kode program 

untuk tombol, sehingga tombol bisa berfungsi sesuai dengan sebagai mana mestinya. 

3. Penggabungan Desain dan Kode Program 

Langkah ini dilakukan untuk menggabungkan desain yang telah dibuat dengan kode 

program, sehingga media pembelajaran yang dibuat lebih menarik dan mudah 

digunakan. 

3.2.4. Uji Coba Lapangan 

  Tahap ini merupakan tahap uji coba dari media pembelajaran yang telah dibuat. 

Uji coba dilakukan kepada siswa. Pada saat uji coba, siswa secara individu mencoba 

media pembelajaran yang telah dibuat serta mengisi angket penilaian media 

pembelajaran tersebut. 

- Mengetahui kelayakan implementasi algoritma backtracking pada media 

pembelajaran yang telah dibuat. 

- Mengetahui apakah media pembelajaran yang dibuat dengan berdasarkan metode 

ganze dapat membuat siswa lebih mengerti dalam materi konsep dasar basis data. 

3.2.5. Hasil Pengujian  

  Tahap ini merupakan tahap pengambilan data hasil pengujian. Data tersebut 

didapatkan dari angket yang telah diberikan kepada siswa pada saat uji coba 
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lapangan. Data yang telah didapatkan akan diolah untuk dijadikan bahan pembahasan 

dan evaluasi untuk perbaikan media pembelajaran yang telah diujikan. Pembahasan 

dan evaluasi itu mencakup : 

- Implementasi metode pembelajaran ganze pada media pembelajaran dan 

algoritmabacktracking pada bagian kuis media pembelajaran yang telah dibuat. 

- Penerapan metode ganze dapat membuat siswa lebih mengerti dalam materi konsep 

dasar basis data. 

3.3.Lokasi dan Subjek Penelitian 

  Lokasi untuk melaksanakan penelitian ini adalah jurusan Rekayasa Perangkat 

Lunak, di salah satu SMK Negeri di Kabupaten Bandung. Populasinya adalah siswa 

pada mata pelajaran Basis Data. Peneliti mengambil satu kelas yang mempelajari 

Basis Data. 

3.4.Instrumen Penelitian 

  "Instrumen merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih 

mudah dilakukan” (Arikunto, 2004). Instrumen yang akan digunakan pada penelitian 

ini terbagi menjadi tiga buah, yaitu instrumen studi eksploratif, instrumen validasi 

ahli, instrumen penilaian pengguna. 

1. Instrumen Studi Eksploratif 

  Instrumen ini berupa angket survey yang berisi pertanyaan mengenai media 

pembelajaran. Instrumen ini berguna untuk mengetahui fitur-fitur yang diharapkan 
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ada pada media pembelajaran yang mengimplementasikan algoritma backtracking 

berbasis metode ganze. 

2. Instrumen Validasi Ahli 

  Instrumen validasi ahli merupakan instrumen yang digunakan dalam rangka 

validasi oleh para ahli terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Skala yang 

digunakan adalah rating scale. “Dengan menggunakan rating scale, data mentah 

yang diperoleh berupa angka, lalu ditafsirkan ke dalam pengertian kualitatif” 

(Sugiyono, 2012:14). Kemudian, Sugiyono (2006: 98) mengungkapkan bahwa 

“rating scale tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur 

persepsi responden terhadap fenomena lainnya.” 

  Berikut ini kisi-kisi instrumen validasi ahli. 

Tabel 3.1. Kisi-kisi instrumen validasi ahli 

No Variabel Indikator 

1 Aspek Umum Kreatif dan inovatif 

2 Komunikatif 

3 Unggul 

4 Aspek Rekayasa Perangkat Lunak Efektif dan efisien 

5 Reliable (kehandalan) 

6 Maintable (Mudah dipelihara) 

7 Usabilitas (mudah digunakan) 

8 Ketepatan pemilihan tool 

pengembangan 

9 Kompatibilitas 

10 Pemaketan media pembelajaran 

terpadu dan mudah dieksekusi 
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11 Reusable 

12 Aspek komunikasi dan visual Komunikatif 

13 Kreatif 

14 Sederhana 

15 Unity 

16 Pemilihan warna 

17 Tipografi (font dan susunan huruf) 

18 Tata letak 

19 Unsur visual bergerak (animasi) 

20 Navigasi yang familiar dan konsisten 

(Sumber : wahono, 2006; dikmenum, 2008) 

3. Instrumen Penilaian Pengguna 

  Instrumen penilaian pengguna digunakan untuk mengetahui kepuasan pengguna 

terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Instrumen ini berupa kuisioner 

penilaian terhadap media pembelajaran tersebut. Dalam instrumen ini, digunakan 

skala Likert. “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social” (Sugiyono, 2012: 134). 

Pada pengukuran ini, akan digunakan empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Setuju 

(Sangat Setuju), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). 

  Berikut ini kisi-kisi instrumen penilaian pengguna. 

Tabel 3.2.Kisi-kisi instrumen penilaian pengguna 

No Variabel Indikator 

1 Aspek Umum Kreatif dan inovatif 

2 Komunikatif 

3 Unggul 
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4 Aspek Rekayasa Perangkat Lunak Reliable (kehandalan) 

5 Usabilitas (mudah digunakan) 

6 Pemaketan media pembelajaran 

terpadu dan mudah dieksekusi 

7 Aspek komunikasi dan visual Komunikatif 

8 Kreatif 

9 Sederhana 

10 Unity 

11 Pemilihan warna 

12 Tipografi (font dan susunan huruf) 

13 Unsur visual bergerak (animasi) 

14 Navigasi yang familiar dan konsisten 

(Sumber : wahono, 2006; dikmenum, 2008) 

3.5.Metode Pengembangan Media Pembelajaran 

  Metode yang digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran tersebut 

adalah metode waterfall, dengan tahapan sebagai berikut. 

 

Gambar 3.2. Diagram Metode Waterfall 
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Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Pada tahapan ini, kebutuhan sistem atau media yang akan dibangun harus 

dikumpulkan dan didokumentasikan. Data kebutuhan media bisa didapatkan dengan 

cara penelitian. 

Desain 

Tahapan dimana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem terhadap 

solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan perangkat pemodelan sistem 

seperti diagram alir data (data flow diagram), diagram hubungan entitas (entity 

relationship diagram) serta struktur dan bahasan data. 

Penulisan Kode Program/Pembuatan Media Pembelajaran 

Pada tahap ini, programmer menerjemahkan pemodelan sistem yang sebelumnya 

dirancang dan digambarkan dalam bentuk DFD dan ERD ke dalam bahasa 

pemrograman yang bisa dikenali oleh komputer sehingga menjadi sebuah media 

pembelajaran yang bisa digunakan. 

Pengujian 

Pada tahap ini, media pembelajaran yang telah dibangun diuji coba untuk diketahui 

kekurangannya yang kemudian diperbaiki sehingga dapat dihasilkan sebuah media 

pembelajaran interaktif yang lebih sempurna. 

Pemeliharaan 

Pada tahap ini, media pembelajaran yang telah dibangun, terus dikembangkan supaya 

apabila ada kekurangan-kekurangan yang dirasa karena penyesuaian dengan 

lingkungan yang baru, bisa dikendalikan dan diperbaiki. 
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3.6.Teknik Analisis Data 

  Data yang diperoleh merupakan hasil dari penyebaran angket kepada pengguna 

dan angket validasi ahli. 

3.6.1. Analisis Data Instrumen Studi Eksploratif 

  Hartati (2010: 66) mengungkapkan, hasil data dari angket akan diolah dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

     𝑃 =  
𝑓

𝑛
 𝑥 100% 

Keterangan : 

P = Angka presentase, 

f = frekuensi jawaban, 

n = banyaknya responden. 

3.6.2. Analisis Data Instrumen Validasi Ahli 

  Untuk melakukan perhitungan rating scale dari data yang didapatkan adalah 

menggunakan rumus berikut (Sugiyono, 2009: 99): 

𝑃 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 𝑥 100% 

Keterangan : 

P = Angka presentase, 

Skor Ideal = skor tertinggi tiap butir * jumlah responden * jumlah butir 

Selanjutnya tingkat validasi dalam penelitian ini digolongkan dalam empat kategori 

dengan menggunakan skala sebagai berikut (Arikunto, 1993): 
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Selanjutnya, Arikunto (1993: 207) menjelaskan bahwa “kriteria untuk menentukan 

nilai kelayakan produk (media) yang dihasilkan tersebut bisa dilihat berdasarkan tabel 

interpretasi”, sebagai berikut: 

Tabel 3.3. Interpretasi kategori 

Skor Presentase Interpretasi 

76 – 100% Sangat Layak 

56 – 75% Layak 

40 – 55% Cukup 

0 – 39% Kurang Layak 

 

 

3.6.3. Analisis Data Instrumen Penilaian Pengguna 

  Data yang didapatkan dari Instrumen Penilaian Pengguna dihitung menggunakan 

skala Likert. Sugiyono (2009: 246) menjelaskan bahwa “pertama-tama ditentukan 

terlebih dahulu skor ideal. Skor ideal adalah skor yang ditetapkan dengan asumsi 

bahwa setiap responden pada setiap pertanyaan memberikan jawaban dengan skor 

tertinggi.” Lalu perhitungan yang digunakan adalah seperti perhitungan rating scale 

yaitu pembagian jumlah skor hasil penelitian dengan skor ideal. 

𝑃 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 𝑥 100% 
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Keterangan : 

P = Angka presentase, 

Skor Ideal = skor tertinggi tiap butir * jumlah responden * jumlah butir 

“Selanjutnya tingkat validasi dalam penelitian ini digolongkan dalam empat kategori 

dengan menggunakan skala sebagai berikut” (Arikunto, 1993): 

 

Selanjutnya, Arikunto (1993: 207) menjelaskan bahwa kriteria untuk menentukan 

nilai kelayakan produk (media) yang dihasilkan tersebut bisa dilihat berdasarkan tabel 

interpretasi sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Interpretasi kategori 

Skor Presentase Interpretasi 

76 – 100% Sangat Layak 

56 – 75% Layak 

40 – 55% Cukup 

0 – 39% Kurang Layak 

 


