
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Pengembangan media yang akan digunakan dalam penelitian ini

menggunakan paradigma ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement,

Evaluate) karena berfokus kepada pengembangan sebuah produk. Hal ini

disampaikan dalam Branch (2009) bahwa ADDIE merupakan sebuah konsep

pengembangan produk. ADDIE menggambarkan proses yang diterapkan pada

desain pembelajaran dan digunakan dalam lingkungan pendidikan untuk

memfasilitasi pembangunan pengetahuan dan keterampilan selama episode

pembelajaran. Model ini dipilih karena model ADDIE sering digunakan untuk

menggambarkan pendekatan sistematis untuk pengembangan instruksional. Selain

itu, model ADDIE merupakan model pembelajaran yang bersifat umum dan

sesuai digunakan untuk penelitian pengembangan. Istilah ini hampir identik

dengan pengembangan sistem instruksional. Ketika digunakan dalam

pengembangan, proses ini dianggap berurutan tetapi juga interaktif, di mana hasil

evaluasi setiap tahap dapat membawa pengembangan pembelajaran ke tahap

sebelumnya. Hasil akhir dari suatu tahap merupakan produk awal bagi tahap

selanjutnya.

ADDIE menyediakan proses sistematis untuk mengembang materi

pembelajaran yang sesuai untuk digunakan baik dalam pembelajaran tradisional

maupun pembelajaran berbasis TIK (Nesri & Kristanto, 2020). Produk yang akan

dihasilkan berupa seperangkat materi virtual yang dapat diakses melalui

Musescore dengan komputer, laptop diberbagai sistem operasi seperti Windows,

Linux, iOS, dan Android.

Proses pengembangan media ini mengukuti tahap-tahap ADDIE yaitu

analisa, desain, pengembangan, implementasi, evaluasi (Branch, 2009). Berikut

penjabaran kelima tahapan-tahapan model pengembangan ADDIE:

1. Analyze (analisa)

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan masalah (gap)

yang muncul. Untuk menganalisa masalah ini pertama melakukan pengamatan
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bagaimana penggunaan media atau bahan ajar di kelas untuk memvalidasi

masalah dalam pembelajaran, menganalisa karakteristik peserta didik, kemudian

menentukan tujuan dari pembelajaran solfeggio, dan membuat rencana proyek.

Hasil (outcome) dari tahap ini berupa ringkasan analisis yang akan digunakan

dalam membuat desain.

Analisa terhadap media atau bahan ajar yang di kelas dilakukan sebagai

dasar untuk membuat inovasi dan menilai kelayakan produk yang akan dibuat.

Media pembelajaran yang akan dibuat berbasis m-learning agar peserta didik serta

pengajar dapat mengakses materi secara fleksibel di berbagai perangkat dengan

berbagai sistem operasi. Maka penelitian ini difokuskan ke dalam kajian

pembahasan pembuatan materi virtual solfeggio dengan harapan dapat

memudahkan proses belajar-mengajar secara jarak jauh.

2. Design (desain)

Tahap desain dikenal juga dengan istilan membuat rancangan (blue print)

adalah untuk memverifikasi kinerja yang diinginkan dan metode pengujian yang

sesuai untuk menutup gap yang ditemukan dalam tahap analisis. Berdasarkan

analisis kebutuhan, peneliti selanjutnya melakukan desain produk. Desain ini

meliputi kegiatan :

a. Menyiapkan referensi yang memiliki kaitan dengan materi yang akan

dibuat.

Referensi berupa buku-buku yang sudah ada maupun dari internet

digunakan sebagai dasar untuk membuat materi virtual

b. Melakukan identifikasi terhadap parameter pembelajaran, serta merancang

bentuk kegiatan pembelajaran yang sesuai.

c. Menentukan judul materi berdasarkan parameter pembelajaran

d. Menyusun komponen materi, konsep penyampaian dan pengorganisasian

materi

Dalam hal ini ada banyak pilihan kombinasi metode dan media yang dapat

kita pilih dan tentukan yang paling relevan. Disamping itu, pertimbangkan pula

sumber-sumber pendukung lain, semisal sumber belajar yang relevan, lingkungan

belajar yang seperti apa seharusnya, dan lain-lain. Semua itu tertuang dalam satu

rancangan yang jelas dan rinci. Data yang diperoleh untuk pembelajaran TIK
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berupa parameter pembelajaran yang selanjutnya dikembangkan sebagai panduan

untuk menyusun bahan ajar yang akan dimuat dalam produk pengembangan.

3. Development (Pengembangan)

Development dalam ADDIE bertujuan untuk menghasilkan dan

memvalidasi sumber belajar yang dipilih. Tahap pengembangan merupakan tahap

realisasi produk. Peta kebutuhan dan kerangka materi yang telah didesain akan

ditranskrip ke dalam program Musescore kemudian membuat panduan

penggunaan media untuk peserta serta pengajar. Setelah media telah selesai

dikembangkan, dilakukan evaluasi formatif untuk mengetahui potensi efektivitas

sumber belajar yang sedang dikembangkan dan untuk mengidentifikasi sumber

belajar atau bagiannya yang perlu direvisi. Hasil dari tahap ini adalah lesson plan,

bahan ajar solfeggio yang telah ditulis dalam aplikasi Musescore, panduan

penggunaan, serta rangkuman revisi.

4. Implementation (Implementasi)

Pada tahapan implementasi dalam penelitian ini merupakan tahapan untuk

mengimplementasikan produk yang telah diolah pada situasi yang nyata dikelas.

Pada tahap ini semua yang telah dikembangkan diatur sedemikian rupa sesuai

dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Tahap implementasi

pada penelitian ini, dilaksanakan dengan mengujicobakan media secara langsung.

Melalui tahapan ini dapat dilihat pemahaman peserta didik tentang materi, proses

pencapaian tujuan pembelajaran, dan memastikan transfer pengetahuan peserta

didik dari sebuah instruksi ke praktek.

Uji coba media dilaksanakan secara dua tahap yaitu: uji validitas oleh ahli

kemudian produk yang telah dirancang uji coba kepada 10 peserta kelas

pembelajaran jarak jauh dengan membagi tautan materi. Hasil dari uji coba ini

dijadikan landasan untuk melaksanakan tahap evaluasi.

5. Evaluation (Evaluasi)

Tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah sebuah proses yang

dilakukan untuk memberikan nilai terhadap pengembangan bahan ajar dalam

pembelajaran. Tujuan dari fase evaluasi adalah untuk menilai kualitas produk dan

proses pembelajaran sesudah implementasi.
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Berdasarkan hasil review dari ahli dan uji coba lapangan yang sudah

dilakukan pada tahap implementasi selanjutnya dilakukan dua tahap analisis data

yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif dipergunakan

untuk mengolah data berupa masukan, kritik dan saran dari ahli dan uji lapangan

untuk melakukan revisi bertahap agar pengembangan media menjadi lebih baik.

Sedangkan analisis data kuantitatif diperoleh dari hasil test setiap materi beserta

penilaian responden dalam bentuk angka pada angket yang diberikan melalui

google form. Semua tahapan evaluasi ini bertujuan untuk kelayakan produk akhir.

Peneliti melakukan revisi terhadap media yang dikembangkan berdasarkan

evaluasi yang didapat dari tahap sebelumnya. Hal ini bertujuan agar media yang

dikembangkan benar-benar sesuai dengan tujuan serta kebutuhan di lapangan.

Bagan 3.1 Siklus ADDIE

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti

untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Data diperoleh

melalui (1) wawancara, (2) observasi, (3) kuisioner,  (4) dokumentasi

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab sambil antara pewawancara dengan

responden / orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan

pedoman pertanyaan. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur
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dimana bahan wawancara telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya wawancara tidak terstruktur

untuk melengkapi informasi.

Wawancara akan dilakukan di awal penelitian. Wawancara di awal

penelitian dilakukan ke peserta didik untuk mengetahui pengalaman belajar

musik dan pengalaman menggunakan aplikasi musik untuk pembelajaran

musik. Hasil wawancara digunakan untuk menjadi dasar dalam melihat

perkembangan belajar peserta didik menggunakan Musescore. Berikut

pertanyaan wawancara awal kepada peserta didik:

Tabel 3.1.
Daftar pertanyaan wawancara

No. Pertanyaan

1. Berapa lama anda belajar musik?

2. Bagaimana pengalaman anda belajar musik?

3.
Apakah pernah memiliki pengalaman belajar musik dengan

menggunakan aplikasi?

4. (jika ya) aplikasi apa yang anda gunakan?

5. Bagaimana pengalaman anda menggunakan aplikasi tersebut?

6. Apakah anda memiliki pengalaman belajar solfeggio?

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap subjek yang diteliti.

Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail

mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Jenis observasi yang digunakan adalah

observasi sistematik atau observasi terstruktur. Observasi sistematik biasa

disebut juga observasi terstruktur yaitu observasi yang memuat faktor-faktor

dan ciri-ciri khusus dari setiap faktor yang diamati. (Hasanah, 2017)

Faktor yang akan diamati didasarkan pada indikator pencapaian

pembelajaran Solfeggio dan hasil observasi akan dijadikan sebagai penilaian

pembelajaran dari pengajar yang digunakan untuk melihat memvalidasi hasil

penggunaan Musescore dalam pembelajaran Solfeggio.
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3. Kuisioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada subjek

yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti.

Kuesioner ada dua macam yaitu kuesioner berstruktur atau bentuk tertutup dan

kuesioner tidak terstruktur atau terbuka. Kuesioner tertutup berisikan

pertanyaan yang disertai dengan pilihan jawaban. Kuesioner terbuka berisi

pertanyaan yang tidak disertai dengan jawaban.

Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner tertutup

dengan memberikan tanda centang pada pertanyaan yang telah disediakan serta

memberikan saran untuk pengembangan selanjutnya. Kuisioner ditujukan

kepada ahli untuk memvalidasi media pembelajaran serta kepada 10 peserta

pembelajaran jarak jauh untuk mengetahui pengalaman pengguna.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa instruksi penggunaan aplikasi,

desain media, gambaran aplikasi dan rekaman suara untuk melengkapi

penjelasan data-data yang ada. Dokumentasi sebagai salah satu bukti dari

data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

3.3. Data dan Partisipan Penelitian

Data Penelitian yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data

kualitatif dalam penelitian ini diantaranya adalah data partisipan, hasil wawancara

awal dan lanjutan, serta hasil kuisioner validasi serta pengalaman pengguna

sedangkan data kuantitatif berisi hasil pengisian kuisioner. Subyek dalam

penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: (1) ahli materi dan media yang akan

memvalidasi media dari segi materi dan media (2) subyek implementasi media.

Ahli untuk validasi pengembangan materi adalah Yohanes Ruswanto, M.Sn selaku

dosen yang mengajar solfeggio di program studi Seni Musik, Fakultas Bahasa dan
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Seni, Universitas Kristen Satya Wacana. Ahli untuk validasi pengembangan media

adalah Vasilij Sabov, M. Sc. selaku pengembang aplikasi Android.

Subyek implementasi media adalah peserta didik yang tergabung dalam

pembelajaran musik jarak jauh dari beberapa negara yang diampu oleh peneliti

sendiri dengan rentang usia 7-12 tahun.

Tabel 3.2.
Subyek Implementasi Media

India 3 orang
Uni Emirat Arab 2 orang

Hong Kong 2 orang
Kuwait 1 orang
Qatar 1 orang

Filipina 1 orang
Total 10 orang

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode pengolahan data menjadi informasi yang mudah

dipahami dan dapat digunakan untuk mencari solusi untuk masalah, terutama

masalah yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data dalam

penelitian ini antara lain:

3.4.1. Analisis Data Kualitatif

1. Pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan data-data hasil wawancara, observasi,

dokumentasi dan studi pustaka yang akan digunakan sebagai informasi

dalam identifikasi masalah dalam praktek solfeggio jarak jauh, menguji

coba, dan evaluasi desain.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang

data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi

yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Peneliti

melakukan pemilihan data yang relevan dengan pembelajaran jarak jauh,

m-learning beserta penggunaan medianya, penyederhanaan data hasil

implementasi untuk evaluasi serta perbaikan desain, menggolongkan hasil

wawancara mengenai pengalaman bermusik peserta didik yang meliputi
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pengalaman belajar musik sebelumnya serta pengalaman menggunakan

aplikasi musik, dan menggolongkan hasil kuisioner.

3. Penyajian data

Penyajian data berisi sekumpulan informasi yang tersusun dan

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

selanjutnya. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan

data kompleks ke dalam bentuk yang sederhana dan selektif sehingga

mudah dipahami. Data yang akan disajikan berupa sebuah catatan, desain

media, bagan materi serta tabel-tabel yang datanya telah direduksi.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data

kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data namun mengacu pada

tujuan analisis hendak dicapai. Tujuannya adalah untuk mencari makna

data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau

perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan

yang ada.

3.4.2. Analis Data Kuantitatif

Analisa data kuantitatif digunakan untuk menginterpretasi data yang

terkumpul dari angket. Data kuantitatif diperoleh pada tahap penelitian

implementasi. Nilai yang diperoleh pada setiap langkah-langkah tersebut didapat

dengan menggunakan angket respon pengguna terhadap penggunaan media.

Jawaban angket menggunakan skala Likert, variabel yang diukur dijabarkan

menjadi indikator variabel. Skala Likert yang digunakan terdiri dari lima kategori:

Tabel 3.3.
Kategori Skala Likert

Skor 5
Sangat setuju / sangat positif / sangat layak / sangat baik /

sangat bermanfaat/ sangat memotivasi

Skor 4
Setuju / baik / positif/ sesuai / mudah / menarik / layak /

bermanfaat / memotivasi
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Skor 3

Ragu-ragu / netral / cukup setuju / cukup baik / cukup sesuai

/ cukup mudah / cukup menarik / cukup layak / cukup

bermanfaat / cukup memotivasi

Skor 2

Tidak setuju / negatif / kurang setuju / kurang baik / kurang

sesuai / kurang menarik / kurang layak / kurang bermanfaat /

kurang memotivasi

Skor 1

Sangat tidak setuju / sangat tidak baik / sangat tidak sesuai /

sangat tidak menarik/ sangat tidak paham/ sangat tidak layak

/ sangat tidak bermanfaat

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung hasil angket adalah sebagai

berikut:

𝑃 = ∑ 𝑅
𝑁 ×100%

Keterangan:

P = Persentase skor

∑ = Jumlah keseluruhan skor jawaban yang diberikan tiap responden

N = Jumlah keseluruhan skor ideal dalam satu item

Kriteria validasi yang digunakan dalam validitas penelitian media disajikan pada

tabel berikut

Tabel 3.4
Keterangan Persentase Skor

Persentase Skor (%) Kualifikasi

81 - 100 Sangat baik

61 - 80 Baik

41 - 60 Cukup

21 - 40 Kurang baik

< 20 Sangat kurang baik

(Arikunto, 2010)
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