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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

3.1.1 Desain Penelitian 

Penelitian yang berjudul Pengembangan Aplikasi Android Belajar Dasar 

Bahasa Pemrograman Python (BelPython) Berbasis Multimedia Untuk Siswa SMK 

ini menggunakan metode penelitian Research and Development (R&D). Menurut 

Gay metode penelitian R&D merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk 

mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan sekolah, dan bukan 

untuk menguji teori (Gay, 1990). Sedangkan menurut Borg and Gall 

mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari 

proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D, yang terdiri dari mempelajari 

temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, 

mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dalam 

pengaturan di mana ia akan digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk 

memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap mengajukan pengujian 

(Borg and Gall, 1983). Menurut pendapat ahli ada 6 tahapan dalam R&D yaitu (1) 

mengidentifikasi potensi masalah; (2) penelitian dan pengumpulan data; (3) 

perancangan; (4) uji validasi desain; (5) validasi produk; (6) penerapan produk 

(Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini saya menggunakan metode penelitian R&D 

menurut Sugiyono karena dalam tahapannya penelitian dapat dilakukan secara 

sistematis dalam pengembangan sebuah produk atau aplikasi. 

3.1.2 Prosedur Penelitian 

Penelitian yang berjudul Pengembangan Aplikasi Android Belajar Dasar 

Bahasa Pemrograman Python (BelPython) Berbasis Multimedia Untuk Siswa SMK 

ini menggunakan metode pengembangan Multimedia Development Life Cycle 

(MDLC). Menurut Luther dalam bukunya Iwan Binanto yang berjudul Multimedia 

Digital-Dasar Teori dan Pengembangannya MDLC dilakukan ke dalam 6 tahapan, 

yaitu concept (konsep), design (perancangan), material collecting (pengumpulan 

bahan), assembly (pembuatan), testing (pengujian), distribution (pendistribusian)
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semua tahapan sebelumnya bisa dilakukan acak atau tidak berurut sesuai kebutuhan 

(Binanto, 2010).

 

 

Gambar 3.1 Prosedur MDLC 

(Sumber: https://ceritahosting.com/2021/08/09/mdlcmultimedia-development-life-

cyclemetode-pemilihan-pembuatan-aplikasi-sistem-informasi/) 

1. Konsep (Concept) 

Tahap ini adalah tahap yang pertama dari pengembangan MDLC yang 

dilakukan untuk menentukan tujuan dari pembuatan media pembelajaran, tujuan 

belajar, dan mendefinisikan konsep isi pembelajaran. 

2. Perancangan (Design) 

Tahap ini adalah tahap kedua dari pengembangan MDLC yang dilakukan 

guna membuat aplikasi media belajar dapat kebih terarah dan terstruktur dalam 

proses pembuatannya, dalam tahap ini meliputi: 

a) Merancang materi yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi. 

b) Merancang dan membuat logo aplikasi. 

c) Membuat flowchart agar dapat menggambarkan alur jalannya aplikasi. 

d) Membuat storyboard agar dapat menggambarkan deskripsi tiap scene dalam 

sebuah aplikasi. 

e) Membuat usecase diagram agar dapat menjelaskan hal-hal apa saja yang 

dapat dilakukan oleh user dalam sebuah aplikasi. 

https://ceritahosting.com/2021/08/09/mdlcmultimedia-development-life-cyclemetode-pemilihan-pembuatan-aplikasi-sistem-informasi/
https://ceritahosting.com/2021/08/09/mdlcmultimedia-development-life-cyclemetode-pemilihan-pembuatan-aplikasi-sistem-informasi/


21 

 

Hasydan Dzikri Fathoni, 2023 

PENGEMBANGAN APLIKASI ANDROID BELAJAR DASAR BAHASA PEMROGRAMAN PYTHON (BELPYTHON) 
BERBASIS MULTIMEDIA UNTUK SISWA SMK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu 

f) Membuat activity diagram agar dapat menggambarkan berbagai alir aktivitas, 

bagaimana masing-masing alir berawal, keputusan-keputusan yang mungkin 

terjadi, dan bagaimana alir berakhir dalam sebuah aplikasi. 

3. Pengumpulan Bahan (Material Collecting) 

Tahap ini adalah tahap ketiga dari pengembangan MDLC yang dilakukan 

guna mengumpulkan bahan ajar yang dapat dimasukkan ke dalam aplikasi. Bahan-

bahan ajar tersebut dapat berupa animasi, gambar, audio, video, dan lain-lain. 

4. Pembuatan (Assembly) 

Tahap ini adalah tahap keempat dari pengembangan MDLC yang dilakukan 

untuk proses pengembangan aplikasi yang dimana seluruh media dan bahan ajar 

yang telah dikumpulkan lalu disusun menjadi sebuah kesatuan yang saling 

terhubung ke dalam bentuk aplikasi media pembelajaran sesuai dengan storyboard, 

flowchart, usecase diagram, dan activity diagram yang telah di buat pada tahapan 

sebelumnya. 

5. Pengujian (Testing) 

Tahap ini adalah tahap kelima dari pengembangan MDLC yang dilakukan 

setelah menyelesaikan tahap pembuatan aplikasi dan untuk melihat apakah terjadi 

kesalahan dalam proses pembuatan aplikasi, baik itu dari sisi media, bahan ajar, dan 

dari pengembangan aplikasinya. Tahap dalam pengujian ini meliputi: 

a) Pengujian Alpha 

1) Pengujian oleh Ahli Materi 

Pengujian ahli materi dalam penelitian ini menggunakan tabel penilaian 

media pembelajaran terhadap materi berdasarkan LORI (Learning Object Review 

Instrument) versi 1.5 (Nesbit, John, dkk. 2007). Penilaian oleh ahli terhadap materi 

meliputi beberapa aspek, di antaranya adalah: 

1. Aspek Kualitas Isi/Materi (Content Quality) 

2. Aspek Pembelajaran (Learning Goal Alligment) 

3. Aspek Umpan Balik dan Adaptasi (Feedback and Adaptation) 

4. Aspek Motivasi (Motivation) 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel indikator instrumen validasi ahli 

materi pada LORI versi 1.5 berikut. 
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Tabel 3.1 Indikator Instrumen Validasi Ahli Materi 

(Sumber: Nesbit, John, dkk. 2007) 

No Indikator Kriteria 

1 

Aspek Kualitas Isi/Materi 

(Content Quality) 

Kesesuaian materi dengan kompetensi 

dasar (KD), kedalaman materi dengan 

indikator, ketelitian materi, teratur 

dalam penyajian materi, ketepatan 

dalam menempatan detail level materi.  

2 

Aspek Pembelajaran (Learning 

Goal Alligment) 

Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, sesuai dengan aktivitas 

pembelajaran, sesuai dengan penilaian 

pembelajaran, sesuai dengan 

karakteristik subjek.  

3 

Aspek Umpan Balik dan 

Adaptasi (Feedback and 

Adaptation) 

Umpan balik dapat digerakan oleh 

user/pelajar atau model pembelajaran 

yang berbeda. 

4 
Aspek Motivasi (Motivation) 

 

Kemampuan menarik perhatian subjek. 

 

2) Pengujian oleh Ahli Media 

Pengujian ahli media dalam penelitian ini menggunakan tabel penilaian 

media pembelajaran terhadap isi pembelajaran berdasarkan LORI (Learning Object 

Review Instrument) versi 1.5 (Nesbit, John, dkk. 2007). Penilaian oleh ahli terhadap 

media meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah: 

1. Aspek Presentasi Desain (Presentation Design) 

2. Aspek Kemudahan Navigasi (Interaction Usability) 

3. Aspek Aksesibilitas (Accesibility) 

4. Aspek Reusabilitas (Reusability) 

5. Aspek Standar Kepatuhan (Standard Accompliance) 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel indikator instrumen validasi ahli 

media pada LORI versi 1.5 berikut. 
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Tabel 3.2 Indikator Instrumen Validasi Ahli Media 

(Sumber: Nesbit, John, dkk. 2007) 

No Indikator Kriteria 

1 

Aspek Presentasi Desain 

(Presentation Design) 

Desain dari infromasi visual audio 

untuk memaksimalkan pembelajaran 

dan mengefesiensikan proses mental. 

2 

Aspek Kemudahan Navigasi 

(Interaction Usability) 

Navigasi mudah, kualitas antarmuka 

yang dapat ditebak, dan mudah 

dipahami. 

3 
Aspek Aksesibilitas 

(Accesibility) 

Desain dan control dan format 

penyajian user/subjek. 

4 

Aspek Reusabilitas (Reusability) 

 

Keberagaman kemampuan yang 

digunakan dalam pembelajaran dan 

dengan subjek yang berbeda. 

5 
Aspek Standar Kepatuhan 

(Standard Accompliance) 

Taat terhadap standar internasional dan 

spesifikasinya. 

 

3) Pengujian Black Box 

Pengujian Black Box merupakan uji fungsionalitas yang terdapat pada 

aplikasi yang dilakukan untuk melihat hasil dari output maupuan input pada aplikasi 

tanpa melihat struktur kode yang ada pada aplikasi, menurut ahli pengujian Black 

Box merupakan uji yang berfokus pada fungsionalitas dari sebuah software tester 

(penguji) dapat mendefinisikan hasil pengujiannya dan melihat hasil dari input dan 

output pada program (Hidayat & Muttaqin, 2018). Kelebihan dari pengujian black 

box adalah tester tidak harus memiliki kemampuan tentang suatu bahasa 

pemrograman, pengujian dilakukan berdasarkan sudut pandang pengguna, dan 

tester tidak harus memeriksa seluruh kode yang terdapat pada aplikasi. 

b) Pengujian Beta 

Pengujian beta dilakukan dengan sumber data penelitian yang menggunakan 

SUS (System Usability Scale). SUS merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur usability dari berbagai produk baik aplikasi, perangkat keras, dan 

website yang dibuat oleh seseorang bernama John Broke di tahun 1986 (Sharfina 
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& Santoso, 2017). SUS memiliki 10 pertanyaan dan 5 jawaban yang terdapat pada 

lampiran. 

Tabel 3.3 Nilai Jawaban SUS 

(Sumber: https://www.edisusilo.com) 

Jawaban Skor 

STS, sangat tidak setuju 1 

TS, tidak setuju 2 

RG, ragu-ragu 3 

ST, setuju 4 

SS, sangat setuju 5 

Pada tabel di atas terdapat keterangan 5 jawaban dan masing-masing nilai skor 

dari tiap jawabannya. Setelah melakukan tahap pengumpulan data lalu hasil akan 

dihitung, untuk menghitung hasil SUS dapat dilakukan dengan jumlah skor 

dikalikan dengan 2,5. Lalu untuk menghitung skor rata-rata SUS dapat dilakukan 

dengan rumus: 

Tabel 3.4 Rumus rata-rata SUS 

(Sumber: https://www.edisusilo.com) 

 

           = Skor rata-rata 

 = Jumlah skor SUS 

    = Jumlah responden 

Untuk mendapatkan skor rata-rata dari SUS dapat digunakan dengan cara 

seperti pada tabel di atas, jumlah skor SUS dibagi dengan jumlah responden, maka 

akan mendapatkan skor rata-rata. 

 

https://www.edisusilo.com/
https://www.edisusilo.com/
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Gambar 3.2 Skor SUS 

(Sumber: https://www.edisusilo.com) 

Setelah dilakukan perhitungan, maka akan mendapatkan skor akhir dari 

rentang 0-100. Jika sudah, langkah selnjutnya yaitu menentukan kelayakan 

usabilitas aplikasi yang dibuat seperti pada gambar 3.2 di atas terdapat panduan 

skala nilai untuk mengetahui kualitas usabilitas yang telah di buat. 

Pengujian beta dilakukan penilaian media pembelajaran dengan 

menggunakan angket yang akan disebarkan melalui link Google Form kepada 

sumber data penelitian. 

6. Distribusi (Distribution) 

Tahap ini adalah tahap keenam dari pengembangan MDLC yang dilakukan 

guna menyebarluaskan aplikasi yang sudah selesai di buat agar dapat mudah 

diakses/digunakan oleh pengguna, pada tahap ini media pembelajaran di simpan 

dalam bentuk file berformat .apk (Android Package Kit) dan disimpan di dalam link 

github dan google drive agar dapat di untuk oleh pengguna dengan mudah. 

MDLC merupakan sebuah metode pengembangan multimedia interaktif yang 

dirancang untuk memiliki berbagai macam media dalam pembelajaran (Mustika 

dkk., 2018). Peneliti menggunakan metode pengembangan MDLC agar pengguna 

aplikasi tidak merasa bosan akan pembelajaran yang terdapat di aplikasi dan 

dirancang untuk mendapatkan hasil positif dalam proses pembelajaran. 

3.1.3 Setting Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMKN Campaka yang berlokasi di Jalan babakan 

cirebon Desa Cijunti RT. 012 RW. 004 Kecamatan Campaka Kabupaten 

Purwakarta Provinsi Jawa Barat 41180. 

https://www.edisusilo.com/
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3.1.4 Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data 

sekunder sebagai berikut: 

1) Data Primer 

 Data Primer adalah jenis dan sumber data yang didapatkan secara langsung 

melalui narasumber. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan secara 

langsung mengenai fokus penelitian dengan melakukan wawancara dan angket 

kepada narasumber.  

2) Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber luar atau 

dokumentasi yang sudah tersedia di internet maupun sekolah. Narasumber dalam 

penelitian ini adalah: 

a) 20 Siswa/siswi kelas 11 TKJ SMKN Campaka 

3.1.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik: 

1. Wawancara 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

Wawancara yang menurut Lexy J Moleng (2018), wawancara adalah percakapan 

dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden 

berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan 

dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. 

2. Angket 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data Angket 

(kuesioner), dalam angket yang disebarkan oleh peneliti terdapat beberapa 

pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mengetahui hasil testing aplikasi 

BelPython. 

3. Studi Literatur 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi 

literatur untuk mencari sumber data yang bersifat teoritis baik itu dari buku, jurnal, 

dan sebagainya untuk dikaji dengan aspek-aspek yang terdapat dalam penelitian ini. 
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3.1.6 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan 

dan pelaksanaan penelitian, yang membantu penelitian dan pengumpulan data 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini diadaptasi metodologi pengembangan 

multimedia menurut para ahli adalah sebagai berikut. Munir (2012) 

1. Pada tahapan pertama yaitu Analisis, peneliti mengumpulkan data awal yang 

dibutuhkan dengan studi literatur berupa jurnal, kajian pustaka dan 

melakukan studi pendahuluan di SMKN Campaka. 

2. Untuk tahapan kedua yaitu Desain, peneliti mulai membuat aplikasi yang 

dilengkapi dengan database dan analisa menggunakan pemodelan sistem 

yaitu Bagan Alir Sistem, Diagram Konteks, Diagram Alir Data, Kamus Data, 

Bagan Alur Program, dan Papan Cerita. 

3. Pada tahapan ketiga yaitu Pengembangan, peneliti melakukan pengembangan 

terhadap aplikasi yang sudah di buat analisis dan desainnya. Peneliti 

melakukan pengembangan aplikasi menggunakan software Unity 3D. 

4. Pada tahapan keempat yaitu Pengujian, peneliti melakukan uji validasi oleh 

pakar pengembangan perangkat lunak. Sehingga aplikasi layak untuk 

digunakan dan siap untuk dipublish ke internet. 

3.1.7 Analisis Data  

 Analisis data merupakan sebuah proses menyusun data dari hasil 

wawancara, kuesioner, dan studi literatur dengan cara mengelompokkan kedalam 

sebuah kategori yang akan digunakan untuk melakukan sintesis dan menganalisa 

kebutuhan yang ada dalam pengembangan sebuah aplikasi. 

3.2 Keterkaitan Aplikasi Dengan Pemrograman Dasar 

Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh 

Guido von Rossum pada awal tahun 1990-an yang pada saat itu bekerjasama 

dengan perusahaan CWI (Centrium Wiskunde & Informatica). Lalu pada akhirnya 

pada tahun 2001 terbentuk suatu organisasi nirlaba yang dibuat khusus untuk 

bahasa pemrograman python yaitu PSF (Python Software Foundation). Dalam 

python terdapat beberapa materi yang sangat berkaitan dengan mata pelajaran 

pemrograman dasar karena menurut (Rossum & Swallow, 2011) python merupakan 
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salah satu bahasa pemrograman dasar yang cukup populer dipelajari oleh kalangan 

pemula dikarenakan beberapa aspek seperti: 

1. Gratis 

Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang menggunakan 

sistem open source dan dapat diunduh dengan gratis melalui laman resminya. 

Bahasa pemrograman ini dpat digunakan, dikembangkan, dan didistribusikan untuk 

tujuan komersial maupun non komersial. 

2. Bahasa yang mudah digunakan 

Python adalah bahasa pemrograman yang mudah digunakan dan dipahami 

oleh pemula dikarenakan sintaks yang digunakan oleh bahasa pemrograman python 

lebih efektif dan mudah. Seperti contohnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.5 Perbandingan Bahasa Pemrograman 

Hello.cs 

namespace HelloWorld 

{ 

    class Hello {          

        static void Main(string[] args) 

        { 

            System.Console.WriteLine("Hello World!"); 

        } 

    } 

} 

Di atas merupakan contoh program dengan bahasa pemrograman C# 

Hello.h 
#include <iostream> 

 

int main() { 

    std::cout << "Hello World!"; 

    return 0; 

} 

Di atas merupakan contoh program dengan bahasa pemrograman C++ 

Hello.java 
class HelloWorld { 

    public static void main(String[] args) { 

        System.out.println("Hello, World!");  

    } 

} 

Di atas merupakan contoh program dengan bahasa pemrogrman Java 

Hello.py 
print("Hello World") 

Di atas merupakan contoh program dengan bahasa pemrograman Python 

 

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, dapat dilihat untuk mencetak perintah string 

hello world bahasa pemrograman python memiliki sintaks yang lebih efesien dan 
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mudah dipelajari oleh pemula. Hal ini memberikan kelebihan python karena 

sintaksnya efisien maka dalam pengembangan aplikasi menggunakan kode yang 

lebih sedikit juga. 

3. Fleksibel 

Bahasa pemrograman python dapat digunakan oleh semua sistem operasi 

yang menjadikannya dapat beradaptasi di berbagai perangkat yang tersedia di 

pasaran. Lalu bahasa pemrograman python juga dapat diintegrasikan dengan bahasa 

pemrograman lain. 

Lalu dalam python juga terdapat materi pembelajaran terkait dengan KD mata 

pelajaran pemrograman dasar diantaranya adalah: 

a) Alur dan struktur pemrograman 

b) Penggunaan tipe data, variabel, kosntanta, operator, dan ekspresi 

c) Operasi aritmatika 

d) Penggunaan kumpulan data array 

e) Penggunaan function 

f) Pengembangan aplikasi UI sederhana 

Berdasarkan kalimat di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman 

python merupakan bahasa yang sangat berkaitan dengan pemrograman dasar karena 

python memiliki sintaks yang mudah dipahami sehingga pemula sekalipun juga 

dapat dengan mudah memahaminya, gratis, fleksibel, dan memiliki beberapa materi 

yang dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran berdasarkan KD pemrograman 

dasar pada SMK jurusan TKJ.

  


