
BAB III 

PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode Design and Development (D&D) untuk 

mengembangkan model tutorial menggunakan video conference untuk pelajaran 

speaking bahasa Inggris. Ritchey & Klein (2007, hlm. 1) menjelaskan desain dan 

pengembangan sebagai  

The systematic study of design, development and evaluation processes with 
the aim of establishing an empirical basis for the creation of instructional and 
non-instructional products and tools and new or enhanced models that govern 
their development. 

Borg & Gall (1983) mengemukakan bahwa “D&D is a process used to develop 

and validate educational products”. Model penelitian ini biasa digunakan untuk 

melakukan proses desain, pengembangan, dan evaluasi dengan tujuan 

mengembangkan produk-produk yang efektif untuk digunakan di sekolah. Fokus 

dalam penelitian D&D meliputi analisis, perencanaan, penerapan, dan atau 

evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui desain instruksional tutorial 

menggunakan video conference untuk pembelajaran speaking bahasa Inggris serta 

mengetahui kekurangan dan pengembangan yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan efektivitasnya setelah uji coba lapangan. 

Desain penelitian D&D memiliki kerangka kerja penelitian. Pada penelitian ini 

digunakan kerangka penelitian D&D dari Peffers, dkk. (dalam Ellis & Levy, 2010) 

yang mengidentifikasi enam langkah penelitian seperti yang dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

  

 

 

 

 
Gambar 3. 1 Prosedur Penelitian DDR.  
Sumber: Ellis & Levy (2010, hlm. 111) 



3.2 Partisipan 
Partisipan adalah objek yang ikut terlibat dalam penelitian. Partisipan dalam 

penelitian ini adalah guru mata pelajaran Speaking bahasa Inggris, dua ahli materi, 

dua ahli media, dan  21 orang siswa SMA Al-Hasra kelas XI IPS 2. Penelitian 

dilakukan di SMA Al-Hasra, yang menjadi tempat dalam pengumpulan data 

penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan studi dokumentasi, studi 

literatur, dan penggunaan kuesioner untuk mengumpulkan data terkait nilai produk. 

3.3. Prosedur Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka 

prosedur penelitian ini menggunakan desain penelitian D&D. Terdapat beberapa 

variasi prosedur dalam penelitian model D&D yang didapat dari berbagai pendapat 

para ahli. Penelitian ini mengambil pendapat dari Peffers, dkk. (dalam Ellis & Levy, 

2010) yaitu: (1) mengidentifikasi masalah (identify the problem); (2) 

mendeskripsikan tujuan (describe the objectives); (3) desain dan mengembangkan 

produk (design and develop the artifact); (4) uji coba produk (test the artifact); (5) 

evaluasi hasil uji coba (evaluate testing results); (6) mengomunikasikan hasil uji 

coba (communication the testing results). 

Pemilihan prosedur penelitian tersebut berdasarkan tahapan-tahapan yang 

sederhana dan sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan dan 

menghasilkan produk dalam hal ini model tutorial jarak jauh menggunakan video 

conference. 

3.3.1 Identifikasi Masalah 
Tahap awal pada penelitian ini ialah peneliti menganalisis masalah yang 

sedang terjadi dan tengah dihadapi oleh pengajar. Peneliti juga melakukan studi 

literatur dari bebagai sumber perihal kompetensi bahasa Inggris orang Indonesia. 

Untuk lebih akurat peneliti melakukan observasi lapangan ke SMA Al-Hasra untuk 

melihat nilai dan proses pembelajaran pada mata pelajaran speaking. Dengan 

demikian ditemukan masalah-masalah dalam pembelajaran speaking di sekolah. 

  

3.3.2 Mendeskripsikan Tujuan  
Berdasarkan permasalahan yang sudah disimpulkan sebelumnya, didapatkan 

tujuan dari penelitian ini secara umum adalah mendesain dan mengembangkan 

sebuah model yang dapat membantu siswa melatih kompetensi speaking skill. 



Peneliti juga menemukan bahwa keuntungan menggunakan smartphone belum 

dapat dimanfaatkan secara maksimal. Maka dari itu tujuan umum dari penelitian ini 

adalah mengembangkan desain instruksional tutorial menggunakan video 

conference untuk pelajaran speaking bahasa Inggris.  

3.3.3 Desain dan Pengembangan Pembelajaran 
Tahap desain dan pengembangan produk meliputi unsur-unsur yang perlu 

dimuat yang akan dikembangkan berdasarkan model ADDIE. Menurut Benny A. 

(2009, hlm. 128-132) ADDIE merupakan model pengembangan pembelajaran yang 

sifatnya lebih umum. Model pengembangan ini mencakup lima tahap, yakni: (1) 

Analysis (menganalisis), (2) Design (mendesain), (3) Development 

(mengembangkan), (4) Implementation (menerapkan), dan (5) Evaluation 

(mengevaluasi). Pembelajaran yang dikembangkan kemudian diberikan kepada ahli 

untuk mendapatkan penilaian kelayakan (expert judgement) sebelum uji coba 

kepada pengguna. Hasil penilaian ahli menjadi standar kelayakan produk, termasuk 

kekurangan yang ada agar diperbaiki sebelum uji coba lapangan. 

3.3.4 Uji Coba Pembelajaran 
Pelaksanaan uji coba produk oleh pengguna dilakukan untuk mengumpulkan 

data sebagai bahan validasi produk yang telah dikembangkan. Data tersebut didapat 

dari hasil instrumen angket yang diberikan kepada pengguna model tutorial jarak 

jauh menggunakan video conference. Hasil uji coba menjadi dasar dalam perbaikan 

dan masukan terhadap produk yang telah dikembangkan. 

3.3.5 Evaluasi Hasil Uji Coba 
Setelah produk melalui masa uji coba, tahapan selanjutnya adalah 

mengevaluasi produk yang telah diuji coba, mengidentifikasi kekurangan produk 

serta memperbaikinya dalam pengembangan lanjutan. Data yang dikumpulkan 

kemudian diolah dengan melakukan analisis data. 

3.3.6 Mengkomunikasikan Hasil Uji Coba 
Hasil evaluasi atau analisis data pada proses sebelumnya kemudian dibuatkan 

kesimpulan, kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia 

pendidikan, serta seperti apa langkah kedepan yang dapat dilakukan untuk 

menindak lanjuti hasil dari uji coba tersebut untuk mengembangkan topik penelitian 

selanjutnya. 



3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini digunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data, 

diantaranya sebagai berikut. 

 
3.4.1 Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan untuk menunjang dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan terkait data penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang 

dimiliki oleh SMA Al-Hasra, mulai silabus, rancangan pembelajaran, hasil nilai 

ujian, yang akan menjadi bahan telaah oleh peneliti. Dokumen lain yang dibutuhkan 

juga berupa buku-buku dasar dalam pengembangan desain instruksional, juga karya 

tulis ilmiah lainnya yang dapat dijadikan acuan. 

3.4.2 Kuesioner 
Kuesioner dilakukan untuk memperoleh data analisis kebutuhan peserta didik 

dan untuk analisis kebutuhan penerapan pembelajaran tutorial menggunakan video 

conference. Kuesioner sendiri merupakan wawancara tertulis yang memiliki 

alternatif jawaban (Ali, 2010). Kuesioner dikembangkan melalui kisi-kisi kemudian 

menjadi instrumen yang digunakan untuk penelitian. 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Kuesioner Analisis Kebutuhan Peserta Didik 

Aspek Indikator 
Nomor 

Pertanyaan 
Jumlah 

Materi 
Materi belajar mudah 

dipahami  
1, 2, 3 3 

Media Penggunaan media 4, 5 2 

Pembelajaran 
Partisipatif dalam 

pembelajaran 
6, 7, 8, 9 4 

Total pertanyaan 9 

 
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Kuesioner Analisis Kebutuhan Pembelajaran Tutorial 

Aspek Indikator 
Nomor 

Pertanyaan 
Jumlah 

Kepemilikan 

ponsel 
Memiliki ponsel pribadi 

1 1 



Penggunaan 

Internet 

Provider yang 

digunakan 

2 1 

Jumlah konsumsi 

internet 

3 1 

Penggunaan 

aplikasi untuk 

berkomunikasi 

Aplikasi sosial media 

yang digunakan 

4 1 

Pemanfaatan 

ponsel untuk 

pembelajaran 

Penggunaan aplikasi 

untuk pembelajaran 

5 1 

Pengalaman 

penggunaan 

aplikasi  

Pengalaman 

menggunakan aplikasi 

untuk pembelajaran 

jarak jauh 

6, 7 2 

Institusi 

pendidikan 

Upaya sekolah 

memfasilitasi 

pembelajaran jarak jauh 

8, 9 2 

Total pertanyaan 9 

3.4.3 Instrumen Validasi Ahli 
Instrumen penelitian dalam penelitian ini ditujukan kepada ahli materi dan ahli 

pembelajaran jarak jauh. Instrumen ini digunakan untuk mengukur kelayakan 

desain instruksional yang dikembangkan. Pengukuran yang digunakan dalam 

instrumen ini, yaitu rating scale. 

Tabel 3.3 Kriteria Nilai Validasi Ahli 

Skala Tingkat Pencapaian Interpretasi 

5 80%-100% Sangat Baik 

4 60%-79,99% Baik 

3 40%-59,99% Cukup 

2 20%-39,99% Kurang 

1 0%-19,99% Sangat Kurang 

Sumber: Sugiyono (2014, hlm. 134) 



Instrumen validasi ahli pada penelitian ini merujuk pada instrumen penilaian 

learning object yang bernama LORI (Learning Object Review Instrument) versi 1.5 

(Nesbit dkk, 2007). Untuk penilaian materi, penilaian meliputi beberapa aspek yang 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Penilaian Ahli Materi 

Aspek Indikator 
Nomor 

Pertanyaan 
Jumlah 

Kualitas Isi 

Materi 

Kesesuaian materi  1, 2 2 

Kelengkapan materi 3, 4 2 

Ilustrasi sesuai dengan 

materi 
5 1 

Bahasa 

Kesesuaian bahasa  6 1 

Bahasa mudah 

dimengerti 
7 1 

Bobot materi 

Tingkat kedalaman 

materi 
8 1 

Beban tugas yang 

disiapkan 
9 1 

Untuk penilaian media, penilaian meliputi beberapa aspek yang dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 3. 5 Kisi-Kisi Penilaian Ahli Pembelajaran Jarak Jauh 

Aspek Indikator Nomor 

Pertanyaan 

Jumlah 

Tujuan Pembelajaran 

Kopetensi Dasar 1 1 

Indikator Ketercapaian 

Pembelajaran 

2 1 

Materi Pembelajaran Kesiapan materi 3, 4 2 

Metode Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 5, 6, 7 3 

Media Pembelajaran 
Ketersediaan media 8 1 

Evaluasi Pembelajaran 
Instrumen evaluasi 9 1 



3.4.4 Instrumen Tanggapan Pengguna 
Instrumen tanggapan pengguna ditujukan agar dapat mengetahui tanggapan 

pengguna, dalam hal ini siswa, terhadap media pembelajaran yang telah 

dikembangkan. Untuk penilaian media, penilaian meliputi beberapa aspek yang 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Penilaian Pembelajaran Tutorial 

Aspek Indikator 
Nomor 

Pertanyaan 
Jumlah 

Kualiatas 

Pemateri/Tutor 

Penguasaan materi  1 1 

Pengorganisasian kelas  2, 3 2 

Cara mengajar 4  

Kualitas 

Pembelajaran 

Kelancaran komunikasi 5 1 

Durasi pembelajaran 6 1 

Pemahaman materi 7 1 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Aktifitas pembelajaran 8, 9, 10 1 

Instrumen ini digunakan untuk mengukur kelayakan pembelajaran yang 

dikembangkan. Pengukuran yang digunakan dalam instrumen ini, yaitu rating 

scale. 

Tabel 3.7 Kriteria Nilai Tanggapan Pengguna 

Skala Tingkat Pencapaian Interpretasi 

5 80%-100% Sangat Baik 

4 60%-79,99% Baik 

3 40%-59,99% Cukup 

2 20%-39,99% Kurang 

1 0%-19,99% Sangat Kurang 

Sumber: Sugiyono (2014, hlm. 134) 

3.5 Analisis Data 
Instrumen yang telah dikembangkan akan berisi data-data yang diperlukan 

dalam pengembangan pembelajaran. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini 

merupakan data kuantitatif, untuk kemudian dianalisis secara deskriptif persentase. 



Langkah-langkah analisis deskriptif persentase menurut Riduan (2004, hlm. 71-95) 

sebagai berikut:  

a. Menghitung nilai dari responden dan nilai dari tiap-tiap aspek. 

b. Merekap nilai. 

c. Menghitung nilai rata-rata. 

d. Menghitung persentase menggunakan rumus: 

𝐷𝑃 =
𝑛

𝑁
𝑥100 

Keterangan: 

DP = Deskriptif Persentase (%) 

N = Skor Ideal untuk setiap pertanyaan  

n = Skor Empirik (Skor yang diperoleh) 

Teknik analisis data deskriptif persentase digunakan untuk seluruh instrumen pada 

peneitian ini baik itu kuisioner analisis kebutuhan, validasi ahli, maupun instrumen 

tanggapan pengguna.  


