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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan karena penelitian ini 

berfokus pada pengembangan perangkat lunak multimedia pembelajaran perakitan 

komputer. 

Dalam pengembangan perangkat lunak multimedia pembelajaran perakitan 

komputer, sepenuhnya penulis merujuk pada Siklus Hidup Menyeluruh (SHM) 

yang dikembangkan oleh Munir (2012) yang secara umum terdiri dari lima tahapan 

utama, yaitu: Analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan penilaian. 

Model pengembangan multimedia yang diungkapkan Munir dapat dilihat pada 

gambar 3.1 berikut: 

 

Gambar 3.1 Model Siklus Hidup Menyeluruh(SHM) 



26 

 

Mathaul Anwar, 2018 
RANCANG BANGUN MOBILE LEARNING BERBASIS AUGMENTED REALITY UNTUK MENDUKUNG 
PEMBELAJARAN PERAKITAN KOMPUTER DI SMK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

3.2 Prosedur dan Tahapan Penelitian 

Penelitian menggunakan pengembangan multimedia yang digagas oleh Munir. 

Hal ini dikarenakan tujuan penelitian ini adalah menghasilkan produk berupa 

mobile learning berbasis augmented reality untuk mendukung pembelajaran 

perakitan komputer di SMK. Adapun langkah-langkah penelitian ini memiliki lima 

tahap yaitu analisis, tahap desain, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan 

tahap penilaian (Munir, 2012). 

Prosedur penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.2 Prosedur Penelitian 

3.2.1 Analisis 

Tahap analisis menetapkan keperluan pengembangan software dengan 

melibatkan tujuan pengajaran dan pembelajaran, peserta didik, standar kompetensi 

dan kompetensi dasar, sarana dan prasarana, pendidik dan lingkungan. 
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Pada tahap ini peneliti melakukan studi lapangan dan studi literatur. Studi 

lapangan merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan melalui 

survey lapangan dengan cara wawancara kepada guru mata pelajaran dan 

memberikan angket pertanyaan kepada peserta didik. Sedangkan studi literatur 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi serta teori-teori pendukung yang 

dilakukan dengan mengkaji teori melalui berbagai sumber diantaranya adalah buku, 

internet, jurnal, artikel, dan sumber lainnya. 

3.2.2 Desain 

Pada tahap desain, data-data yang telah terkumpul dari tahap analisis 

digunakan untuk bahan perancangan multimedia pembelajaran yang akan 

dikembangkan. Tahap desain terdiri dari perencanaan flowchart dan storyboard. 

a. Flowchart 

Flowchart digunakan untuk menunjukkan alur kerja dari multimedia yang 

dikembangkan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. 

b. Storyboard 

Flowchart yang telah dirancang kemudian dikonversikan ke dalam 

storyboard. Storyboard digunakan untuk merefleksikan aliran multimedia yang 

dikembangkan serta memvisualisasikan bentuk maupun tampilan antarmuka 

multimedia sebelum dikembangkan. 

3.2.3 Pengembangan 

Tahap pengembangan merupakan proses dalam membuat produk 

mutimedia. Dalam tahap ini akan dibuat multimedia sesuai dengan flowchart dan 

storyboard yang telah dibuat pada tahap desain. Pada tahap ini akan dilakukan 

dilakukan uji validasi ahli untuk mengetahui kelayakan multimedia yang dibuat. 

3.2.4 Implementasi 

Tahap implementasi ini membuat pengujian unit-unit yang telah 

dikembangkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan juga prototipe yang 

telah siap. Pada tahap ini multimedia pembelajaran yang dibuat dan telah 

dinyatakan layak oleh ahli akan langsung diujicoba lapangan kepada peserta didik 
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dan dilakukan tes kognitif peserta didik setelah menggunakan multimedia. Untuk 

melihat respon peserta didik, maka setiap pengguna akan diberikan angket serta 

dilakukan wawancara. 

3.2.5 Penilaian 

Pada tahap ini peneliti akan mengetahui secara pasti kelebihan dan 

kelemahan software yang dikembangkan sehingga dapat dijadikan bahan sebagai 

pengembangan software yang lebih sempurna. Pada tahap penilaian, peneliti 

mengolah hasil data atau penilaian yang diperoleh dari angket respon siswa 

terhadap multimedia dan hasil tes kognitif peserta didik. Tujuan dari penilaian ini 

yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurang yang terdapat pada multimedia 

yang dikembangkan dan mengetahui apakah dapat dinilai baik untuk digunakan 

dalam pembelajaran. 

3.3 Lokasi dan Subjek Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di SMK Negeri 2 Bandung dan yang menjadi 

subjek penelitian adalah siswa kelas XI TKJ SMK Negeri 2 Bandung yang sudah 

mempelajari materi perakitan komputer. 

3.4 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuasi 

Eksperimen dalam bentuk One-group posttest-only design. Pada penelitian ini 

diambil satu kelas sebagai kelompok pengujian yang akan diberikan treatment 

menggunakan multimedia yang dikembangkan kemudian dilakukan pengukuran 

menggunakan soal posttest. One-group posttest-only design digambarkan seperti 

Gambar 3.3 di bawah ini (Hastjarjo, 2008). 

X O 

 
 

Gambar 3.3 One-group posttest-only design 

Notasi:  

Huruf X = perlakuan 

Huruf O = pengamatan/pengukuran perilaku 
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3.5 Instrumen Penelitian 

3.5.1 Instrumen Studi Lapangan 

Instrumen studi lapangan dilakukan kepada guru dan peserta didik. Instrumen 

yang digunakan untuk peserta didik berupa angket dan instrumen yang digunakan 

untuk guru berupa wawancara semiterstruktur. Wawancara dilakukan kepada guru 

mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar untuk mengetahui kondisi 

pembelajaran materi perakitan komputer. 

Berikut acuan/ indikator pertanyaan yang diajukan kepada guru mata 

pelajaran: 

a. Kegiatan belajar mengajar 

b. Materi pembelajaran tentang perakitan komputer 

c. Kendala yang ditemui 

d. Media pembelajaran yang digunakan 

3.5.2 Instrumen Validasi Ahli 

Instrumen ini digunakan untuk mengukur kelayakan materi dan multimedia 

yang dikembangkan.  Kelayakan materi dan multimedia akan diuji oleh ahli materi 

dan ahli media. Akan ada beberapa aspek yang dinilai untuk menguji kelayakan 

materi dan mutimedia. Instrumen yang digunakan berupa angket penilaian ahli 

materi dan media. 

Aspek-aspek yang digunakan mengacu pada Multimedia Mania Judge’s 

Rubic 2003 oleh Multimedia Mania Team at North Carolina State University 

diantaranya: Mekanisme, elemen multimedia, struktur infromasi, dokumentasi, dan 

kualitas konten. Tiap-tiap aspek terdiri dari beberapa kriteria dengan jumlah kriteria 

yang ada pada instrumen multimedia mania terdapat 15 kriteria. Skala yang 

digunakan pada instrumen ini memiliki skala 0-4 dengan bobot berbeda-beda pada 

masing-masing kriteria. 

3.5.3 Instrumen Respon Peserta Didik 

Instrumen ini ditujukan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap 

mobile learning berbasis augmented reality. Instrumen ini berupa angket penilaian 
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terhadap multimedia pembelajaran yang dikembangkan. Aspek-aspek yang 

digunakan mengacu pada Multimedia Mania Student Checklist oleh Multimedia 

Mania Team at North Carolina State University diantaranya: Mekanisme, elemen 

multimedia, struktur informasi, dokumentasi, dan kualitas konten. 

Tiap-tiap aspek terdiri dari beberapa kriteria dengan jumlah kriteria yang ada 

pada instrumen multimedia mania terdapat 15 kriteria. Penilaian yang digunakan 

pada instrumen ini menggunakan kolom centang Ya atau Tidak, dimana jawaban 

Ya memiliki nilai 4 dan jawaban Tidak memiliki nilai 0 pada masing masing 

kriteria. 

3.5.4 Angket Wawancara 

Instrumen wawancara merupakan instrumen yang digunakan untuk 

mendapatkan tanggapan peserta didik terhadap perangkat lunak yang dibuat oleh 

peneliti. 

Data hasil wawancara ini akan digunakan sebagai data pelengkap untuk 

membuat kesimpulan pada penelitian ini. Adapun angket wawancara yang dibuat 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Angket wawancara siswa 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bagaimana pendapat anda tentang multimedia perakitan 

komputer ini? 

 

2 Menurut anda, apakah multimedia perakitan komputer ini 

dapat membantu memberikan pemahaman sebelum 

melakukan perakitan komputer secara langsung? 

 

3 Saat melakukan simulasi perakitan, berapa kali anda 

melakukan percobaan sampai komputer berhasil 

dinyalakan? 

 

4 Kritik dan saran  
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3.5.5 Instrumen Tes Soal 

Instrumen tes soal merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan kognitif peserta didik. Instrumen yang digunakan mengacu pada soal 

yang digunakan oleh guru mata pelajaran pada materi perakitan komputer. Hasil tes 

digunakan untuk mengetahui pengaruh multimedia yang digunakan terhadap 

pemahaman peserta didik pada materi perakitan komputer dengan membandingkan 

nilai tes dan penilaian terhadap multimedia. 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Data Instrumen Studi Lapangan 

Data yang diperoleh dari studi lapangan dapat langsung dideskripsikan karena 

merupakan hasil dari wawancara kepada guru mata pelajaran dan angket peserta 

didik. 

3.6.2 Analisis Data Instrumen Validasi Ahli 

Analisis data instrumen validasi ahli merupakan data yang diperoleh berupa 

angka berdasarkan instrumen Multimedia Mania Judge’s Rubic 2003. Skala 

pengukuran yang digunakan untuk menganalisis data instrumen validasi ahli 

menggunakan rating scale sebagai sekala pengukur tingkat validitas multimedia 

pembelajaran. Sugiyono (2013) menjelaskan rumusan untuk rating scale sebagai 

berikut: 

𝑷 =
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒉𝒂𝒔𝒊𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒖𝒎𝒑𝒖𝒍𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒕𝒂

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan: 

P = angka persentase 

Skor ideal = skor tertinggi tiap butir x jumlah butir x jumlah responden. 

Selanjutnya, mengkategorikan validasi media pembelajaran menggunakan 

skala sebagai berikut: 

0 25 50 75 100 
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Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik 

Kategori tersebut bila diinterpretasikan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 Representasi klasifikasi kategori berdasarkan rating scale 

Skor persentase (%) Interpretasi 

P ≤ 25 Tidak Baik 

25 < P ≤ 50 Kurang Baik 

50 < P ≤ 75 Baik 

75 < P ≤ 100 Sangat Baik 

 

Berdasarkan pada tabel 3.2 nilai P akan termasuk kategori tidak baik apabila 

nilai P kurang dari atau sama dengan 25%, termasuk kategori kurang Baik apabila 

nilai P lebih dari 25% atau nilai P kurang dari atau sama dengan 50%, termasuk 

kategori baik apabila nilai P lebih dari 50% atau nilai P kurang dari atau sama 

dengan 75%, termasuk kategori sangat baik apabila nilai P lebih dari 75% atau nilai 

P kurang dari atau sama dengan 100%. 

3.6.3 Analisis Data Instrumen Respon Peserta Didik 

Analisis data instrumen respon peserta didik juga menggunakan rating scale 

seperti validasi ahli, dengan rumus sebagai berikut: 

𝑷 =
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒉𝒂𝒔𝒊𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒖𝒎𝒑𝒖𝒍𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒕𝒂

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan: 

P = angka persentase 

Skor ideal = skor tertinggi tiap butir x jumlah butir x jumlah responden 

Selanjutnya, mengkategorikan validasi media pembelajaran menggunakan 

skala sebagai berikut: 

0 25 50 75 100 

    

Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik 
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Kategori tersebut bila diinterpretasikan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 Representasi klasifikasi kategori berdasarkan rating scale 

Skor persentase (%) Interpretasi 

P ≤ 25 Tidak Baik 

25 < P ≤ 50 Kurang Baik 

50 < P ≤ 75 Baik 

75 < P ≤ 100 Sangat Baik 

 

Berdasarkan pada tabel 3.3 nilai P akan termasuk kategori tidak baik apabila 

nilai P kurang dari atau sama dengan 25%, termasuk kategori kurang Baik apabila 

nilai P lebih dari 25% atau nilai P kurang dari atau sama dengan 50%, termasuk 

kategori baik apabila nilai P lebih dari 50% atau nilai P kurang dari atau sama 

dengan 75%, termasuk kategori sangat baik apabila nilai P lebih dari 75% atau nilai 

P kurang dari atau sama dengan 100%. 

3.6.4 Analisis Data Instrumen Wawancara 

Analisis wawancara dilakukan secara deskriptif. Wawancara dilakukan 

kepada peserta didik setelah menggunakan dan menilai perangkat lunak mobile 

learning berbasis augmented reality.  

3.6.5 Analisis Data Hasil Tes Soal 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui keterhubungan antara nilai tes yang 

didapat dengan penilaian yang diberikan terhadap multimedia. Korelasi dapat 

digunakan untuk menyatakan derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih. 

Maka, untuk mengetahui hubungan respon peserta didik terhadap smultimedia 

dengan hasil belajar peserta dilakukan sebuah Uji Korelasi Pearson, rumus 

perhitungan korelasi adalah sebagai berikut (Arikunto, 2013) : 
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Keterangan: 

   rxy  = koefisien korelasi 

   N  = banyaknya siswa yang mengikuti tes 

   X   = skor multimedia 

   Y  = skor hasil tes siswa 

Yang kemudian diinterpretasikan dalam derajat hubungan untuk menentukan 

tingkat korelasinya dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan pada tabel 

3.4 berikut ini. 

Tabel 3.4 Kriteria Derajat Hubungan 

NILAI PEARSON KRITERIA KORELASI 

0 Tidak ada korelasi 

> 0 s/d 0,25 Korelasi sangat lemah 

> 0,25 s/d 0,5 Korelasi cukup kuat 

> 0,5 s/d 0,75 Korelasi kuat 

> 0,75 s/d 0,99 Korelasi sangat kuat 

1 Korelasi Sempurna 

 

Berdasarkan pada tabel 3.4, nilai pearson 0 menunjukkan bahwa tidak ada korelasi 

antar variabel, nilai pearson lebih dari 0 atau kurang dari sama dengan 0,25 

termasuk korelasi sangat lemah, nilai pearson lebih dari 0,25 atau kurang dari sama 

dengan 0.5 termasuk pada kriteria korelasi cukup kuat, nilai pearson lebih dari 0,5 

atau kurang dari sama dengan 0,75 termasuk kriteria korelasi kuat, nilai pearson 

lebih dari 0,75 atau kurang dari sama dengan0,99 termasuk kriteria korelasi sangat 

kuat, dan nilai pearson 1 termasuk kriteria korelas sempurna. 


