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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan. 

Jenis-jenis pendekatan penelitian banyak sekali, salah satunya metode 

penelitian dan pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development) atau yang biasa dikenal dengan RnD yaitu 

penelitian yang dapat menjadi penghubung antara penelitian dasar dengan 

penelitian terapan. Pendekatan penelitian dan pengembangan ini digunakan 

untuk menghasilkan produk dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk 

menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis 

kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat 

berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji 

produk tersebut. Jadi penelitian dan pengembangan atau RnD memiliki sifat 

longitudinal atau bertahap. Jadi penelitian ini bertahap dan bisa multi years, 

maksudnya setiap tahun pasti ada revisi atau pembaharuan karena penelitian 

ini mengikuti perkembangan zaman.42 

 

B. Model Pengembangan  

Penelitian pengembangan ini menggunakan model ADDIE. 

Kepanjangan dari ADDIE adalah Analysis (analisis), Design (perancangan), 

Development (pengembangan), Implementation (implementasi) dan 

                                                             
42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RnD, (Bandung:2015), 297 
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Evaluation (evaluasi). Model ini disusun secara terprogram dan dengan 

urutan yang sistematis. 43 

1. Tahap analisis, yaitu meliputi kegiatan : 

a. Menganalisis karakteristik mahasiswa tentang kapasitas belajar, 

pengetahuan dan keterampilannya. 

b. Menganalisis problematika pembelajaran Bahasa Arab pada 

maharah kalam. 

c. Menganalisis bahan materi sesuai standar kompetensi yang telah 

ditentukan. 

2. Tahap perancangan (design), meliputi: 

a. Untuk siapa media pembelajaran dirancang (mahasiswa) 

b. Bagaimana standar kompetensinya (tujuan) 

c. Bagaimana cara penentuan tingkat penguasaan materi mahasiswa 

yang telah dicapai (evaluasi) 

3. Tahap pengembangan (development) meliputi kegiatan : 

a. Pengumpulan materi pembelajaran. 

b. Mengembangkan aplikasi Android Tools menjadi aplikasi media 

pembelajaran Bahasa Arab dengan menyisipkan gambar, audio, 

teks, dan video. 

c. Pembuatan kuis atau latihan-latihan sebagai bahan evaluasi 

terhadap penguasaan materi dalam aplikasi media pembelajaran 

tersebut. 

                                                             
43 Endang Mulyatiningsih, Pengembangan Model Pembelajaran, Staff UNY Artikel, 

2016. 
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4. Tahap implementasi (implementation) yaitu meliputi kegiatan 

menerapkan hasil pengembangan aplikasi tersebut terhadap 

pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas media 

pembelajaran tersebut yang meliputi tiga aspek. Tiga aspek tersebut 

yaitu menarik, efektif dan efesiensi. 

5. Tahap evaluasi (evaluation) merupakan tahap yang terakhir, meliputi 

kegiatan menguji produk, mengoreksi kesalahan, mengevaluasi dan 

melakukan penyempurnaan produk. 

 

C. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Penelitian dan pengembangan ini akan menghasilkan produk, dan produk 

yang di harapkan yaitu berupa : 

1. Produk berbentuk aplikasi (.apk) android atau smartphone 

2. Aplikasi android untuk media pembelajaran Bahasa Arab khususnya 

pada maharah kalam (keterampilan berbicara). 

3. Penjelasan dalam produk aplikasi tersebut menggunakan Bahasa 

Indonesia agar mempermudah sekaligus mempercepat pemahaman 

mahasiswa dalam mempelajari maharah kalam. 

4. Produk yang diharapkan memadukan teks dan audio.  

5. Produk aplikasi android ini terdapat materi pengenalan mufrodhat, 

percakapan (Hiwar) dan teks bahasa Arab. 

6. Produk ini terdapat juga Quiz atau latihan-latihan untuk menguji 

seberapa pahamnya mahasiswa terkait pembelajaran kalam dalam 

aplikasi Android ini. 
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7. Produk aplikasi android ini dirancang, agar mahasiswa tertarik belajar 

menggunakan aplikasi ini. 

8. Materi yang diambil dari Buku Mudah Bercakap Bahasa Arab 

karangan Dr. Abdul Haris, MA dengan 12 ragam tema. 

 

D. Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

Adapun keterbatasan penelitian pengembangan media pembelajaran 

Kalam berbasis Android adalah sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian terbatas pada mahasiswa semester I angkatan 2018 

yang mengikuti program wajib intensif Bahasa Arab dari kelas 

khadijah. 

2. Penelitian terbatas pada mahasiswa Fakultas Agama Islam (FAI) UMM. 

3. Pengembangan ini terbatas menghasilkan satu aplikasi/software 

Android dan hanya digunakan pada Smartphone Android.  

4. Terbatas pada satu maharah, yaitu Kalam (kompetensi berbicara). 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

1. Wawancara  

Pada penelitian pengembangan atau RnD ini, peneliti menggunakan 

teknik wawancara untuk pengumpulan data awal. Wawancara diajukan 

secara mendalam dengan mengajukan secara bebas tanpa terikat oleh 

suatu susunan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. 

Wawancara di lakukan ke mahasiswa juga dosen pengampu kalam. 
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2. Angket  

Peneliti menggunakan angket untuk memperoleh data dari uji coba produk 

yang melliputi tiga angket, yaitu angket penilaian untuk ahli materi (untuk 

mengetahui kelayakan dan ketepatan materi), angket penilaian untuk ahli 

media (untuk mengetahui tingkat kelayakan aspek media yang meliputi tata 

letak menu-menu, warna gambar, dan background) dan angket untuk 

mahasiswa yang bertujuan untuk memperoleh data terkait dengan kualitas 

produk ditinjau dari menarik atau tidaknya sebuah produk dan efektifitas 

produk dalam pembelajaran. 

 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam pengembangan produk ini menggunakan 

dua teknik, yaitu teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data 

untuk kuantitatif. Untuk teknik Analisa data kualitatif menggunakan 

deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik analisis data kuantitatif 

menggunakan statistik deskriptif. Teknik analisis data untuk kualitatif 

yaitu diperoleh berupa kritik dan saran dari ahli media dan ahli materi, 

serta pendapat atau respon dari mahasiswa mengenai media pembelajaran 

yang telah dikembangkan. Sedangkan data kualitatif ialah data pokok 

dalam penelitian yang berupa data penelitian tentang media pembelajaran. 

Data penelitian diperoleh berdasarkan hasil pengisian instrumen oleh ahli 

media dan ahli materi, serta hasil angket yang disebarluaskan ke 

mahasiswa. Untuk mendapat penilaian terhadap media pembelajaran 

tersebut, maka data kuantitatif dianalisis kemudian dikonversi 

menggunakan skala likert lima poin, diantaranya: 
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Tabel 3.1 Skala Likert Lima Poin 

SS (Sangat Setuju) 5 

S (Setuju) 4 

N (Netral) 3 

TS (Tidak setuju) 2 

STS (Sangat Tidak Setuju) 1 

 

Tabel diatas adalah skala likert lima poin serta skornya. Poin tertinggi 

terdapat pada SS (Sangat Setuju) dengan skor 5, sedangkan skor paling 

rendah terdapat pada STS (Sangat Tidak Setuju) yang mendapat skor 1. 

Kemudian setelah data terkumpul, dilakukan rekapitulasi skor. Skor 

dimasukkan dalam tabel tabulasi data. Kemudian untuk mencari hasil rata-

ratanya (mean) menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑋 =
∑𝑥

𝑁
 

Keterangan :  

X = Rata-rata skor tiap komponen 

∑x = Jumlah Skor 

N = Jumlah penilai atau responden.  

 Ada dua indikator yang harus dipenuhi oleh media pembelajaran 

kalam untuk dapat dikategorikan sebagai media yang layak, ialah sebagai 

berikut: 

1. Valid 

Media pembelajaran yang valid yakni berdasarkan penilaian dari 

validator. Validator tersebut adalah ahli media dan ahli materi. 

Instrumen penilaian untuk ahli media terdiri tiga aspek yaitu kualitas 

tampilan, kualitas teknik, serta audio. Begitupun juga dengan ahli 
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materi, instrumen penilaiannya terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek 

penyajian materi, pembelajaran dan evaluasi. Data yang terkumpul 

dianalisis dengan cara menghitung rata-rata skor yang diperoleh, 

kemudian dikonversi sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai 

kualitas media pembelajaran. Untuk mengkonversi rata-rata skor 

tersebut yaitu dengan berdasarkan pedoman konversi yang akan 

diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Pedoman Konversi Penilaian oleh Sukardjo (2005) 

No Rata-rata Klasifikasi 

1 𝑥 ̅ > 4,2 Sangat Layak 

2 3,4 < �̅� ≤ 4,2 Layak 

3 2,6 < �̅� ≤ 3,4 Kurang Layak 

4 1,8 < 𝑥 ≤ 2,6 Tidak Layak 

5 𝑥 ≤ 1,8 Sangat Tidak Layak 

 

Media pembelajaran kalam dapat dikatakan valid, jika validator 

menyatakan dari hasil pengisian hasil instrumennya mendapat rata-rata 

“Layak” atau “Sangat Layak”. 

2. Efektif  

Adapun indikator yang harus dipenuhi agar media pembelajaran 

berbasis Android dikategorikan sebagai media pembelajaran yang 

efektif ialah adanya respon yang baik dari peserta didik. Hal tersebut 

diperoleh dari hasil angket yang diisi oleh peserta didik setelah 

menggunakan media pembelajaran kalam berbasis android. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis sehingga dihasilkan rata-rata skor, 

kemudian dikonversi menggunakan pedoman konversi yakni sebagai 

berikut: 
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Tabel 3. 3 Pedoman Konversi Peniaian Keefektifan oleh 

Sukardjo (2005) 

No Rata-rata Kategori Respon Peserta 

Didik 

1 𝑥 ̅  > 4,2 Sangat Baik 

2 3,4 < �̅� ≤ 4,2 Baik 

3 2,6 < �̅� ≤ 3,4 Kurang Baik 

4 1,8 < 𝑥 ≤ 2,6 Tidak Baik 

5 𝑥 ≤ 1,8 Sangat Tidak Baik 

Media dikategorikan efektif jika hasil pengisian angket dari peserta 

didik mendapatkan hasil “Baik” atau “Sangat Baik”. 

 

G. Uji Produk  

Penelitian pengembangan atau RnD dibuktikan dengan cara uji produk. 

Uji produk terbukti dengan : 

1. Uji Ahli Materi  

Ahli materi dalam penelitian adalah Dr. Abdul Haris, MA yang 

merupakan dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Uji Ahli Media  

Ahli media dalam penelitian ini adalah Rohman Fauzi, S.Kom yang 

merupakan lulusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah 

Malang (UMM).   

3. Uji Lapangan (Mahasiswa) 

Uji lapangan dilakukan kepada mahasiswa semester I FAI UMM yang 

mengikuti program intensif Bahasa Arab.  


