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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk merancang dan mengembangkan 

Media Interaktif Pengenalan Makanan Tradisional Sunda berbasis teknologi 

Augmented Reality. Berdasarkan tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan 

metode Design and Development (DnD). 

3.2 Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan 

rancangan waterfall model Waterfall (Winston Royce), dikenal sebagai The Classic 

Life Cycle Model Waterfall.  Model perancangan waterfall adalah pengerjaan suatu 

sistem yang dilakukan secara berurutan atau linear (runtut). Rancangan ini memiliki 

tahapan  yaitu Communication, Planning , Modelling, Construction,  dan 

Deployment. 

1. Communication 

Langkah pertama ini meliputi Identifikasi  kebutuhan (kebutuhan pengguna, 

kebutuhan perangkat keras, dan kebutuhan perangkat lunak). Kajian penelitian ini 

akan memusatkan penelitian tentang perancangan media interaktif pengenalan 

makanan tradisional sunda berbasis teknologi augmented reality. 

2. Planning  

Planning dilaksanakan dengan beberapa langkah, meliputi perancangan 

Wireframe dan flowchart produk yang akan dirancang, menentukan sarana dan 

prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian dan perancangan. 

3. Modelling  

Modelling dilaksanakan dengan beberapa langkah, meliputi perancangan user 

interface produk yang akan dirancang, dan perancangan 3D model maknanan 
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tradisional, dan menentukan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama 

proses penelitian dan perancangan. 

4. Construction 

Pada tahap construction meliputi coding dan debugging. Pengkodean atau 

Coding adalah tahapan dimana pemberian sebuah kode-kode untuk menjalankan 

suatu perintah pada media yang dibuat Dengan pengkodean media yang dibuat akan 

berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan debugging merupakan tahapan 

penghapusan error ketika menjalankan aplikasi. 

5. Deployment 

Tahapan media siap untuk di evaluasi terdiri dari tahapan testing (pengujian) 

Pengujian adalah  proses memvalidasi media yang sudah  jadi melalui ahli media. 

Dari validasi itu akan diketahui berapa persentase kategori kelayakan dari media yang 

telah dibuat kelemahan, dan kekurangan yang telah ditemukan dalam validasi ahli 

selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara merevisi atau memperbaiki desain. 

Sehingga hasil yang diperoleh memuaskan ketika akan dipublikasikan. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan  karakteristik tertentu  yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Nursalam, 2016). Populasi dalam 

penelitian ini yaitu anak Remaja yang berusia 15 – 17 tahun. 

Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau yang dapat dipergunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling. Syarat menetapkan sampel penelitian 

yaitu representatif (mewakili) dan sampel harus cukup banyak (Nursalam, 2016). 

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X & XI SMKN 11 Bandung. 

Teknik sampling merupakan cara yang ditempuh untuk menyeleksi populasi 

yang dapat mewakili populasi dalam pengambilan sampel yang benar-benar sesuai 

dengan keseluruhan subjek penelitian (Nursalam, 2016). Teknik sampling yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel secara acak, dari sampel kelompok yang telah tersedia. 

3.4 Instrumen dan Pengumpulan Data 

Instrumen Penelitian adalah semua perangkat atau alat yang digunakan untuk 

memperoleh, membuat, dan menguraikan data dari responden menggunakan desain 

estimasi yang sama. Instrumen penelitian dirancang untuk satu tujuan dan tidak biasa 

digunakan pada penelitian yang lain.  

3.4.1 Lembar validasi 

Validasi merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk  menunjukkan 

tingkat-tingkatan kevalidan sebuah instrumen. Lembaran terdiri atas pernyataan atau 

pertanyaan tentang validitas materi dan media pembelajaran berbasis AR, Validasi 

dilakukan oleh ahli media. 

Validasi atau tolak ukur ketepatan adalah tingkat kemampuan instrumen 

penelitian untuk mengungkapkan informasi sesuai dengan masalah yang akan 

diungkapkan. Sebelum media pembelajaran berbasis AR digunakan terlebih dahulu 

divalidasi oleh ahli media untuk dapat menguji kelayakan Media tersebut. Saran dan 

masukan yang diperoleh dari validator digunakan sebagai landasan penyempurnaan 

atau revisi produk. 

Tabel 3. 1 kisi-kisi ahli media 

No Aspek Indikator 

1 Learnability 

Tampilan media mudah dipahami 

Tidak berat ketika load file 

Navigasi button dapat berfungsi dengan baik 

2 
Sistem 

Performance 

Selama menggunakan aplikasi, tidak 

ditemukan bug / hang / error 

Main menu dapat berjalan dengan baik 

Program untuk control navigasi menggunakan 

jari dapat berjalan (tidak hang / bug) 
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No Aspek Indikator 

Pemindai/Pencarian objek berfungsi dengan 

baik 

Audio berfungsi dengan baik 

3 Discoverability 

Pengguna dapat dengan mudah menggunakan 

controlling dengan jari untuk memindahkan 

objek. 

4 Efficiency   

Visualisasi tampilan makanan tradisional  

memudahkan dalam mengingat macam-

macam makanan tradisional. 

Visualisasi asset 3D makanan tradisional 

dalam aplikasi sesuai dengan makanan yang 

asli 

5 Delight 

Objek 3D, makanan tradisional aplikasi 

menarik 

Tata letak tombol sesuai dan tidak 

mengganggu   

Warna yang ditampilkan nyaman dan tidak 

mengganggu 

Teks dapat dibaca dengan mudah 

Interaksi dalam memahami macam makanan 

menjadi lebih menarik 

 

 

3.4.2 Angket 

Angket juga digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian untuk 

mengetahui praktikalitas media pengenalan makanan tradisional sunda yang interaktif 

menggunakan teknologi Ar yang akan diberikan kepada responden. Angket berfungsi 

untuk mengetahui seberapa jauh penyampaian informasi yang didapat oleh responden 

mengenai materi dari informasi dari aplikasi mengenal makanan tradisional sunda 
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menggunakan teknologi augmented reality yang dipahami oleh responden sebagai 

umpan balik. Penyebaran angket dilakukan pada tahap akhir dan hasil data yang 

diperoleh akan dianalisis.  

Tabel 3. 2 Instrumen kisi-kisi angket 

No Aspek Indikator 

1 Learnability 

Tampilan media mudah dipahami 

Tidak berat ketika load file 

Navigasi button dapat berfungsi dengan baik 

2 
Sistem 

Performance 

Selama menggunakan aplikasi, tidak ditemukan 

bug / hang / error 

Main menu dapat berjalan dengan baik 

Program untuk control navigasi menggunakan jari 

dapat berjalan (tidak hang / bug) 

Pemindai/Pencarian objek berfungsi dengan baik 

Audio berfungsi dengan baik 

3 Discoverability 
Pengguna dapat dengan mudah menggunakan 

controlling dengan jari untuk memindahkan objek. 

   
Pengguna dapat dengan mudah menggunakan 

button yang disediakan 

   Pengguna dapat dengan mudah mengerjakan soal 

4 Efficiency   

Visualisasi tampilan makanan tradisional  

memudahkan dalam mengingat macam-macam 

makanan tradisional. 

Visualisasi asset 3D makanan tradisional dalam 

aplikasi sesuai dengan makanan yang asli 

Latihan soal / Evaluasi sesuai dengan materi yang 

ada 

5 Delight 
Objek 3D, makanan tradisional aplikasi menarik 

Tata letak tombol sesuai dan tidak mengganggu   
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No Aspek Indikator 

Materi yang disusun singkat, jelas, mudah 

dipahami   

Warna yang ditampilkan nyaman dan tidak 

mengganggu 

Teks dapat dibaca dengan mudah 

Interaksi dalam memahami macam makanan 

menjadi lebih menarik 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Lembar Validasi 

Analisis penilaian lembar validasi tim ahli yaitu untuk mengetahui pendapat 

tim ahli mengenai media yang telah dirancang. Berikut merupakan skala penilaian 

dari lembar validasi tim ahli. 

Tabel 3. 3 Skala penilaian  

Skala  Keterangan 

4 Layak tanpa revisi 

3 Layak dengan revisi kecil 

2 Layak dengan revisi besar 

1 Tidak layak 

(Arikunto, 2002) 

Analisis data hasil validasi tim ahli dengan menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: membuat tabel distribusi penilaian, menentukan kategori skor dengan 

ketentuan skor yang telah ditetapkan, menjumlahkan skor yang diperoleh tiap-tiap 

kategori, memasukkan skor tersebut ke dalam persamaan: 
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P = persentase skor yang diperoleh 

X = jumlah skor  

N = jumlah skor maksimum 

 

Tabel 3. 4 Kriteria persentase lembar validasi  

Rentang persentase Kriteria kualitatif 

86-100% Sangat layak 

71-85% Layak 

56-70% Cukup layak 

41-55% kurang 

<40 Gagal  

(Arikunto, 2002) 

 

3.5.2 Angket 

Analisis penilaian lembar angket yaitu untuk mengetahui pendapat responden 

mengenai media yang telah dirancang. Berikut merupakan skala penilaian dari lembar 

angket. 

Tabel 3. 5 Skala Likert 

Skala  Keterangan 

5 Sangat Baik 

4 Baik  

3 Cukup Baik 

𝑃 =
𝑥

𝑛
𝑥100% 

Gambar 3. 1 persamaan 
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2 Kurang Baik 

1 Sangat Kurang Baik 

 

Analisis data hasil validasi tim ahli dengan menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: membuat tabel distribusi penilaian, menentukan kategori skor dengan 

ketentuan skor yang telah ditetapkan, menjumlahkan skor yang diperoleh tiap-tiap 

kategori, memasukkan skor tersebut ke dalam persamaan: 

 

 

 

 

 

P=persentase skor yang diperoleh 

X= jumlah skor  

N= jumlah skor maksimum 

 

Tabel 3. 6 Kriteria persentase lembar angket 

Rentang persentase Kriteria kualitatif 

86-100% Sangat baik 

71-85% baik 

56-70% Cukup baik 

41-55% Kurang baik 

<40 Tidak baik 

  

𝑃 =
𝑥

𝑛
𝑥100% 

Gambar 3. 2 Persamaan 
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