
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tahapan Penelitian

Metode penelitian dilakukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian

tugas akhir agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah dilakukan

sebelumnya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas

akhir ini melalui beberapa tahapan yang membentuk sebuah alur yang sistematis.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini

adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Tahapan Kerja Metodologi Penelitian
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3.2 Pendahuluan

Pada tahap pendahuluan ini, pengumpulan data hanya dilakukan dengan

satu cara, yaitu:

3.2.1 Studi Literatur

Studi literatur berfungsi untuk mengumpulkan dan mengetahui teori-teori

pendukung penelitian serta berbagai data dan informasi. Studi literatur ini dapat

diperoleh dari buku, jurnal atau penelitian sejenis yang telah dilakukan

sebelumnya. Khusus literatur dengan buku, buku yang digunakan adalah buku

karangan Endang Sri Lestari dan Idun Kistinnah (2009) yang berjudul Biologi 2

Makhluk Hidup dan Lingkungannya untuk SMA/MA Kelas XI, Bab 4 halaman

127. Tujuan digunakannya studi literatur ini yaitu untuk mencari data – data

mengenai sistem peredaran darah pada manusia baik itu peredaran darah besar

maupun peredaran darah kecil, organ – organ yang berkaitan dengan proses

peredaran darah manusia seperti jantung dan pembuluh darah. Kemudian literatur

mengenai konsep computer aided learning dan data mengenai informasi yang

berkaitan dengan teknologi augmented reality.

3.3 Analisa dan Perancangan

Pada tahapan ini terdapat beberapa data yang akan dianalisa seperti yang

akan dijelaskan dibawah berikut ini.

3.3.1 Analisa Data

Pada tahap analisa data ini terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu :

a. Tahapan analisis materi. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi

materi- materi yang akan dipresentasikan pada implementasi computer

aided learning. Materi yang dimaksud bisa kita lihat pada peta konsep

diatas.
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b. Tahapan analisis tujuan materi. Pada tahapan ini berguna untuk

mengetahui tujuan dari pembuatan computer aided learning.

c. Tahapan analisis latihan materi. Tahap ini berguna untuk memilih

materi yang akan digunakan sebagai latihan pada computer aided

learning.

d. Tahapan analisis marker. Sedangkan pada tahap ini digunakan untuk

memperoleh data tentang marker dan bentuk marker yang akan

diimplementasikan pada aplikasi computer aided learning yang

dipadukan dengan teknologi augmented reality.

3.3.2 Perancangan

Pada tahap perancangan dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Design materi/objek merupakan perancangan dalam pembuatan sebuah

objek, sistem komponen atau struktur. Objek tersebut yaitu sistem

peredaran darah manusia secara umum, komponen darah, jantung

bagian dalam, pembuluh darah berupa arteri dan vena, sistem

peredaran darah kecil, sistem peredaran darah besar.

b. Design marker merupakan marker yang akan dikenali oleh kamera

webcam sebagai bentuk simbol model 3D. Marker tersebut yaitu

marker sistem peredaran darah manusia secara umum, komponen

darah, jantung bagian dalam, pembuluh darah berupa arteri dan vena,

sistem peredaran darah kecil, sistem peredaran darah besar.

c. Design prototype merupakan perancangan tatap muka (interface) dari

aplikasi yang akan dibangun. Selanjutnya design prototype ini akan

dijadikan sebagai acuan pembuatan interface aplikasi di tahap

implementasi.

3.4 Implementasi dan Pengujian

Tahapan implementasi pada dasarnya adalah tahapan yang berfungsi untuk

menerapkan semua hasil analisa dan perancangan yang telah dianalisa. Tahapan

ini mengadopsi tahapan yang dikenalkan oleh Akker seperti yang telah dijelaskan
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pada landasan teori. Proses implementasi akan mengalami beberapa pengecekkan

(validity) yang ditujukan pada rancangan aplikasi yang telah dibangun. Hasil

validasi ini kemudian akan menentukan seberapa besar revisi yang akan dilakukan

terhadap aplikasi, namun pada akhirnya akan berakhir pada penyelesaian aplikasi

yang sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun pada tahapan pengujian, beberapa pengujian yang akan dilakukan

adalah pengujian terhadap fungsionalitas aplikasi (blackbox) dan User Acceptance

Test dengan memberikan lembaran kuisioner kepada guru bidang studi.


