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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Model Penelitian dan Pengembangan  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan yang menghasilkan produk berupa media pembelajaran. 

Metode penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji keefektifan 

produk tersebut (Sugiyono, 2013).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran 

berupa multimedia animasi pada materi sistem pendingin sepeda motor. 

Prosedur penelitian ini mengadaptasi model pengembangan ADDIE yang 

terdiri dari lima tahapan yang meliputi analisis (analysis), desain (design), 

pengembangan (development), implementasi (implementation) dan evaluasi 

(evaluation) (Sugiyono, 2015).  

Peneliti memilih model ADDIE dikarenakan model pengembangan 

ADDIE efektif, dinamis dan mendukung kinerja program itu sendiri (Warsita, 

2011). Model ADDIE terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan dan 

terstruktur secara sistematis yang artinya dari tahapan yang pertama sampai 

tahapan yang kelima dalam pengaplikasiannya harus secara sistematik dan 

tidak bisa diurutkan secara acak. Kelima tahap atau langkah ini sangat 

sederhana jika dibandingkan dengan model desain yang lainnya. Sifatnya yang 

sederhana dan terstruktur dengan sistematis maka model desain ini udah 

dipahami dan diaplikasikan.   

Model pengembangan ADDIE terdiri dari lima tahapan yang meliputi 

analisis (analysis), desain (design), pengembangan (development), 

implementasi (implementation) dan evaluasi (evaluation) (Sugiyono, 2015). 

Adapun langkah penelitian pengembangan ADDIE dalam penelitian ini jika 

disajikan dalam bentuk bagan lihat gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Langkah-langkah model pengembangan ADDIE 

(Sumber: Sugiyono, 2015) 

3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Departemen Pendidikan Teknik Mesin 

(DPTM) Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan 

Indonesia yang terletak di Jl. Dr. Setibudhi No.29, Isola, Sukasari, Kota 

Bandung. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa DPTM semester ganjil 

tahun ajaran 2019/2020 yang mengontak mata kuliah Teknik Sepeda Motor. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa DPTM FPTK UPI yang 

mengontrak mata kuliah Teknik Sepeda Motor. 

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2013) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari 

populasi tersebut harus betul-betul representative (mewakili). Ukuran sampel 

merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. 

Menurut Arikunto (2010) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, 

maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya 

lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah 

populasinya. 

Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 

100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada 

pada mahasiswa teknik mesin D3 angkatan 2017 yaitu sebanyak 11 orang 

responden. Dengan demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik 

sampel penelitian sebagai unit observasi disebut sebagai teknik sampling jenuh. 
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Sampling jenuh adalah teknik penetuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013). 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan seperti pada Gambar 3.2 dengan 

penjelasannya sebagai berikut: 

 

Gambar 3.2. Prosedur Penelitian 
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1) Tahap Analisis 

Tahap ini dilakukan analisis permasalahan yang terjadi dilapangan, 

analisis masalah dilakukan melalui pengamatan terhadap keadaan 

pembelajaran, metode serta penggunaan media pembelajaran dilapangan. 

Studi literatur dilakukan untuk memperolehh teori-teori yang menjadi 

landasan mengenai permasalahan. Analisis kebutuhan penelitian juga 

dilakukan sebagai penunjang keberlangsungan proses penelitian. Penentuan 

sampel, metode serta desain penelitian dilakukan pada tahap ini. 

2) Tahap Desain 

Tahapan ini dilakukan penyusunan intrumen penelitian berupa tes 

tulis, juga dilakukan penyusunan flowchart sebagai langkah awal 

pembuatan media pembelajaran. 

3) Tahap Pengembangan 

Tahapan ini dilakukan pembuatan multimedia yang mengacu pada 

flowchart yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Intrumen tes tulis pada 

tahap ini disusun berupa soal yang digunakan untuk mengukur hasil belajar 

ranah kognitif mahasiswa. Tahap selanjutnya dilakukan expert judgement 

oleh ahli pada bidangnya untuk menentukan kelayakan dari instrumen tes 

tulis dan media.    

4) Tahap Implementasi 

Dilakukan pengujian intrumen tes tulis pada mahasiswa dengan 

menggunakan desain One Group Pre-test Post-test. Tes tulis ini diberikan 

untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa sebelum dan sesudah perlakuan 

(treatment) oleh multimedia animasi. 

5) Tahap Evaluasi 

Tahapan ini dilakukan pengolahan data yang didapat dari hasil 

penelitian berupa nilai pre-test dan post-test. Setelah dilakukan analisi data 

dan mendapatkan temuan penelitian, kemudian disimpulkan terkait rumusan 

masalah penelitian. Setelah keseluruhan data dan kesimpulan didapat 

dibuatlah laporan penelitian. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrument digunakan untuk mengukur kelayakan multimedia animasi 

tersebut, menurut Arikunto (2010) “Instrumen penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah”. 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa instrument yaitu: 

1) Instrument berupa soal pretest dan posttest untuk digunakan sebagai data 

untuk menganalisis peningkatan hasil belajar. Instrument ini dibuat dan baru 

dapat digunakan jika sudah melakukan konsultasi isi soal kepada dosen 

pembimbing. 

2) Intrumen non-test berupa Pendapat Ahli (Expert Judgement) 

Tahap pengujian kelayakan multimedia dilakukan dengan menguji tingkat 

validitas penggunaan media yang meliputi validitas isi (content validity) 

oleh ahli materi dan validasi konstrak (construct validity) oleh ahli media. 

Ahli materi dalam hal ini adalah dosen yang ahli dalam mata kuliah teknik 

sepeda motor, sedangkan ahli media adalah orang yang ahli dalam 

pembuatan media pembelajaran. Saran-saran yang diberikan oleh kedua ahli 

tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan media 

lebih lanjut. 

Data yang sudah ada dijumlahkan lalu dibandingkan dengan jumlah 

yang diharapkan sehingga diperoleh presentase (Arikunto, 2010). Data ini 

dianalisis dengan Teknik analisis deskriptif kuantitaf yang diungkapkan 

dalam distribusi skor dan presentase terhadap kategori skala penilaian yang 

telah ditentukan seperti pada Tabel 3.1 setelah mendapatkan presentase 

langkah selanjutnya mendeskripsikan dan mengambil kesimpulan tentang 

masing-masing indikator. Kesesuaian aspek dalam pengembangan bahan 

ajar dan media pembelajaran. 
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Tabel 3.1 

Skala Presentase Tingkat Kelayakan Media 

Presentase Pencapaian (%) Interpretasi 

76-100 Layak 

56-75 Cukup Layak 

40-55 Kurang layak 

0-39 Tidak layak 

Bobot untuk setiap point judgment adalah sebagai berikut 

STL = Sangat Tidak Layak (1)  

TL = Tidak Layak (2)  

KL = Kurang Layak (3)  

L =  Layak (4)  

SL = Sangat Layak (5)  

Selanjutnya untuk memperoleh presentase pencapaian media pembelajaran 

seperti yang ada pada tabel diatas maka digunakan persamaan. 

 

         (Arikunto, 2010) 

3.6 Proses Pengembangan Instrumen 

Pada proses pengembangan instrument, pengujian instrument dilakukan 

untuk menentukan apakah soal yang akan digunakan dalam penelitian sudah 

layak atau belum. Dalam hal ini suatu soal atau instrument dikatakan valid jika 

tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Pada penelitian ini 

pengembangan instrument dilakukan sebelum melakukan pengambilan data 

penelitian. Peniliaian bahwa instrument soal ini adalah layak dengan 

dilakukannya pengujian judgment. Pengujian judgment ini diuji oleh ahli pada 

bidang mata kuliah yang akan diteliti dalam hal ini berarti dosen mata kuliah 

teknik sepeda motor. 

Instrument digunakan untuk mengukur kelayakan multimedia animasi 

tersebut, menurut Arikunto (2010) “Instrumen penelitian adalah alat atau 
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fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013). Teknik pengumpulan data adalah langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Instrumen yang sudah layak digunakan untuk mendapatkan 

data yang tepat. Adapun cara untuk memperoleh data dan informasi dalam 

penelitian ini adalah berupa:   

1) Kuisioner (Angket) 

Menurut Arikunto (2010), kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner pada penelitian ini 

digunakan untuk mengukur kelayakan media pembelajaran melalui kegiatan 

expert judgment. Instrument ini berupa lembar validasi yang berisi indikator-

indikator kelayakan media pembelajaran. Uji kelayakan Multimedia Animasi 

dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. 

2) Tes Tulis 

Arikunto (2010) mengemukakan bahwa tes sebagai instrument pengumpul 

data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

individual atau kelompok. Tahapan tes tulis ini, objek penelitian digunakan 

desain one group pretest posttest design. Sebelum perlakuan, diberikan terlebih 

dahulu sampel diberi pretest (tes awal) dan di akhir pembelajaran sampel diberi 

posttest (tes akhir). Desain ini digunakan sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai yaitu untuk membuat dan menghasilkan multimedia animasi pada 

materi sistem pendingin pada sepeda motor. Berikut merupakan tabel 3.2 desain 

penelitian one group pretest posttest design. 

Tabel 3.2 

Desain penelitian One Group Pretest-Postest Design 

Pretest Treatment Posttest 

O1 X O2 

               (Sugiono, 2013) 
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Keterangan: 

O1 : tes awal (pretes) sebelum perlakuan diberikan  

O2 : tes akhir (postes) setelah perlakuan diberikan 

X  : perlakuan dengan memberikan materi berbasis animasi 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah N-Gain, pengujian hipotesis 

pada data N-Gain. Untuk lebih jelanya dijelaskan sebagai berikut:  

1) Nilai N-Gain 

N-Gain digunakan untuk mengukur peningkatan hasil belajar 

mahasiswa secara ternormalisasi. Rumus N-Gain dapat dihitung melalui 

persamaan: 

 

       (Hake, 2002) 

Kriteria perolehan pertumbuhan skor ternormalisasi dapat dilihat pada 

Tabel 3.3 

Tabel 3.3 

Kategori Perolehan Skor 

Batasan Kategori 

g > 0,7 Tinggi 

0,3 < g ≤ 0,7 Sedang 

g ≤ 0,3 Rendah 

(Hake, 2002) 

Berdasarkan table 3.3 dapat disimpulkan jika nilai N-Gain kurang dari 0,3 

maka perolehan nilai N-Gain berada pada kategori rendah, jika nilai N-Gain 

berada antara 0,3 hingga 0,7 maka perolehan nilai N-Gain berada pada 

kategori sedang dan jika nilai N-Gain lebih dari dari 0,7 maka perolehan 

nilai N-Gain berada pada kategori tinggi. 


