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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan. Penelitian pengembangan atau Research and Development 

(R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010: 297). 

Penelitian pengembangan merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk 

mendesain dan mengembangkan suatu produk yang telah teruji sampai memenuhi 

standar dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Terdapat beberapa model penelitian pengembangan yang dikenal di dalam 

dunia pendidikan antara lain model konseptual, model prosedural, dan model 

sistematis. Model konseptual adalah model yang bersifat analitis dengan 

memberikan penjelasan terhadap keterkaitan komponen-komponen produk yang 

akan dikembangkan dan komponen produk itu sendiri. Sedangkan model 

prosedural merupakan model yang menggariskan langkah-langkah umum yang 

harus diikuti untuk menghasilkan suatu produk (Setyosari, 2012:221-228).  

Langkah-langkah model pengembangan Research and Development  

(R&D) dari Borg dan Gall tidak digunakan secara keseluruhan berdasarkan 

pertimbangan kebutuhan untuk menghasilkan produk pengembangan media 

pembelajaran berbasis flash untuk mendeskripsikan bagian-bagian tubuh hewan 

dan tumbuhan untuk siswa. Peneliti memilih dan menentukan langkah-langkah 

yang paling tepat dengan menyesuaikan kondisi khusus yang akan dihadapi dalam 
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proses pengembangan. Langkah-langkah dalam pengembangan produk disusun 

dalam bagan pada gambar 3.1 berikut ini. 

 
Gambar 3.1 Langkah-Langkah Pengembangan (Setyosari, 2012: 223-230). 

 

 
B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

 Prosedur penelitian pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan modifikasi dari model prosedural yang dikemukakan oleh Borg dan 

Gall. Modifikasi yang yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan meniadakan 

langkah diseminasi dan implementasi. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan 

keterbatasan waktu dan biaya yang dimiliki oleh peneliti. Berikut ini dijelaskan 

langkah-langkah penelitian pengembangan dalam pengembangan media 

pembelajaran interaktif berbasis flash pada siswa kelas 2 SD. 

1. Penelitian dan Pengumpulan Informasi 

 Penulis akan mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kenyataan dengan 

kondisi yang diinginkan. Identifikasi tersebut dilakukan dengan cara melakukan 

analisis kebutuhan bahan ajar untuk menentukan tujuan program yang akan 
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dikembangkan dengan cara menganalisi angket yang dibagikan kepada siswa dan 

guru mata pelajaran IPA di SDN 2 Tamansuruh Kabupaten Banyuwangi,  

penelitian awal meliputi observasi dan wawancara. 

2. Perencanaan 

 Pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal jika tujuan umum 

pembelajaran sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan instruksional didasarkan 

pada, (a) asesmen kebutuhan dengan menjabarkan standar kurikulum (SK) dan 

kompetensi dasar (KD) secara logis dan sistematis, (b) mengidentifikasi 

kebutuhan dan kesulitan siswa selama pembelajaran, (c) mengidentifikasi 

pengalaman siswa selama pembelajaran, (d) merumuskan tujuan pembelajaran 

dari indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran, (e) merumuskan materinya 

yaitu mendeskripsikan bagian tubuh hewan dan tumbuhan, (f) guru menjelaskan 

materi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran intraktif berbasis 

flash. 

3. Pengembangan Desain Produk Awal 

 Dalam mengembangkan desain produk awal yang perlu dilakuan meliputi, 

(a) menentukan materi media multimedia interaktif yaitu belajar mendeskripsikan 

bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan (b) menyusun dan mendesain media 

multimedia interaktif menggguakan aplikasi Adobe Flash CS3 secara sistematis. 

4. Validasi Ahli 

Pada tahap validasi ahli, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

melakukan pengujian produk yang dihasilkan kepada para ahli. Para ahli ini 

diminta untuk menilai media pembelajaran interaktif berbasis flash dan 

memberikan tanggapan/saran sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 
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Validasi ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan produk yang 

dikembangkan. Kelemahan ini diharapkan dapat diperbaiki pada uji coba 

selanjutnya, dengan demikian, pada tahap uji lapangan awal, peneliti juga 

melakukan validasi pada uji kelompok kecil dengan jumlah siswa sebanyak 10 

orang. Kegiatan ini dilakukan di SDN 2 Tamansuruh Kabupaten Banyuwangi. 

5. Revisi Produk Hasil Validasi Ahli 

Data yang diperoleh dari uji ahli dan uji kelompok kecil kemudian 

dianalisis. Jika hasil analisis menujukkan bahwa media pembelajaran interaktif 

berbasis flash yang dikembangkan belum sesuai baik dari segi materi maupun 

tampilan/desain, atau adanya ketidaksesuaian dari setiap komponennya maka 

dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dan komentar yang diberikan. Pada uji 

kelompok kecil dilakukan pada 10 siswa kelas 2. Setalah produk direvisi dan 

mendapat predikat baik, maka produk dapat melanjutkan tahap berikutnya yaitu 

uji coba lapangan utama.  

6. Uji Coba Lapangan Utama  

Pada tahap uji coba lapangan utama ini, produk media pembelajaran 

interaktif  berbasis flash akan diujicobakan pada siswa kelas 2 yang berjumlah 21 

orang. Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap pelakasanaan uji coba 

dengan mengisi lembar observasi yang telah disiapkan, dengan mencatat 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam pengujian produk. Pada akhir 

pembelajaran, siswa diminta untuk mengisi angket respon siswa. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui respon dan tanggapan siswa terhadap media 

pembelajaran interaktif berbasai flash yang dikembangkan. 
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7. Revisi Produk Uji Lapangan Utama  

Seperti pada uji coba lapangan awal, hasil dari uji coba lapangan utama 

juga dianalisis guna mengetahui kekurangan dalam media pembelajaran interaktif 

berbasis flash yang sudah tervalidasi untuk kemudian dilakukan perbaikan. 

Kekurangan ini dilihat berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada siswa. 

Penelitian pengambangan ini dilakukan hanya sampai pada tahap revisi produk 

setelah dilakukan uji coba lapangan utama pada siswa.  

8. Uji Pelaksanaan Lapangan  

Setelah pengujian terhadap media pembelajaran interaktif berbasis flash 

dilakukan dan mungkin hanya terdapat beberapa revisi, selanjutnya produk yang 

berupa media pembelajaran interaktif berbasis flash siap untuk diujicobakan ke 

ruang lingkup yang lebih luas dari ruang lingkup siswa saat uji coba lapangan 

utama. Dalam operasionalnya, media pembelajaran interaktif berbasis flash 

tersebut harus tetap dinilai kekurangannya guna perbaikan lebih lanjut.  

9. Revisi Produk Hasil Uji Pelaksanaan Lapangan  

Revisi produk pada tahap ini dilakukan apabila produk yang diujicobakan 

masih mempunyai banyak kelemahan. 

 

C. Uji Coba Produk 

 Uji coba produk dilakukan untuk mengetahui pendapat, kritik, dan saran 

dari ahli untuk perbaikan produk yang akan dibuat serta untuk mengumpulkan 

data yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat kelayakan produk. 
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1. Desain Uji Coba 

 Pada penelitian ini, uji kelayakan dilakukan oleh ahli-ahli dan siswa. Pada 

tahap uji coba lapangan awal, produk yang telah disusun akan divalidasi oleh dua 

ahli dan siswa yang berjumlah 10 orang. Selanjutnya pada tahap uji coba lapangan 

utama, setelah produk direvisi sesuai dengan hasil uji coba lapangan awal, maka 

produk diujicobakan kepada siswa kelas 2. Hasil revisi dari uji coba lapangan 

utama inilah yang akan dijadikan produk akhir. 

2. Subjek Uji Coba 

 Berikut ini adalah subjek yang terlibat dalam penelitian ini. 

a. Subjek analisis kebutuhan melibatkan semua siswa kelas 2 SDN 2 

Tamansuruh Kabupaten Banyuwangi yang berjumlah 21 orang. 

b. Subjek validasi melibatkan tiga ahli yaitu, (1) ahli media yang berkompeten 

dalam media pembelajaran berbasis komputer, dan (2) ahli materi melibatkan 

guru mata pelajaran IPA yang memahami pembelajaran IPA di SDN 2 

Tamansuruh Kabupaten Banyuwangi. 

c. Subjek uji coba (kelompok kecil) melibatkan siswa kelas 2 SDN 2 

Tamansuruh Kabupaten Banyuwangi yang berjumlah 10 orang. 

3. Jenis Data 

Jenis data dalam pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis 

flash ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, data kualitatif 

berupa komentar dan saran perbaikan produk dari ahli media maupun dari ahli 

materi, sedangkan data kuantitatif berasal dari skor penilaian ahli media 

pembelajaran dan ahli materi dalam pengisian angket. 
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4. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar proses penelitian dapat terlaksana dengan hasil 

yang baik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini 

yaitu lembar observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. 

a) Lembar Observasi 

Lembar ini diisi oleh peneliti saat pelaksanaan uji coba kelompok kecil 

dan uji coba kelompok besar. Data yang diperoleh dari instrumen ini berupa 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dan waktu yang dibutuhkan siswa untuk 

memahami materi melalui media pembelajaran interaktif berbasis flash. Data 

tersebut akan digunakan untuk penyempurnaan produk sebagai tindak lanjut.  

b) Wawancara 

Daftar pertanyaan dalam penelitian ini berisi tentang beberapa pertanyaan 

atau pernyataan yang digunakan dalam wawancara mengenai analisis kebutuhan. 

Draft pertanyaan ini, diajukan kepada guru kelas 2 yang mengetahui informasi 

mengenai kebutuhan pembelajaran akan media pembelajaran interaktif berbasis 

flash dan karakteristik siswa kelas 2. 

c) Dokumentasi 

Alat dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera 

digital, guna mengambil gambar mengenai proses uji coba produk. 

d) Angket 

Peneliti menggunakan angket yang terdiri dari dua jenis, yaitu angket 

validasi ahli, dan angket respon siswa. Angket ini bertujun untuk memperoleh 

penilaian dari tim ahli mengenai media pembelajaran interaktif berbasis flash 
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yang sedang dikembangkan. Adapun kisi-kisi dalam angket validasi dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Angket Validasi Media 
No Pernyataan tentang media yang dikembangkan 
1 Kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran 
2 Kesesuaian media dengan karakteristik siswa 
3 Kesesuaian materi dengan media pembelajaran 
4 Kemampuan media dalam mengembangkan motivasi siswa 
5 Kemampuan media untuk alat bantu memahami dan mengingat informasi 
6 Kemampuan media untuk menciptakan rasa senang pada siswa 
7 Kemampuan media sebagai stimulus belajar 
8 Kesesuaian desain tampilan media pembelajaran dengan materi  
9 Kesesuaian penggunaan audio dengan media pembelajaran 

10 Kesesuaian penggunaan gambar dengan media pembelajaran 
11 Kemampuan media untuk umpan balik dengan siswa 
12 Kemudahan pengoperasian media oleh guru 
13 Kemudahan pengoperasian media oleh siswa 
14 Jenis huruf dan ukuran huruf yang digunakan dapat dibaca dengan baik 
15 Desain tampilan tampilan media menarik 

 

Kisi-kisi angket validasi ahli media pembelajaran berbeda dengan ahli 

materi. Perbedaan tersebut terletak pada aspek penilaiannya. Angket validasi 

materi lebih mengarah kepada materi dan kegiatan belajar siswa yang terdapat 

dalam media pembelajaran interaktif berbasis flash. Sedangkan angket validasi 

media pembelajaran lebih mengarah kepada penilaian dari aspek desain dan 

komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam media pembelajaran interaktif 

berbasis flash. Berikut kisi-kisi angket validasi ahli materi pembelajaran. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Validasi Materi  
No Aspek Pernyataan Tentang Materi Media Pembelajaran 

1 Kesesuaian 

Isi 

Kesesuaian dengan KD 
2 Kesesuaianuntuk mencapaiKD 
3 Kesesuaian minat siswa 
4 Kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik 
5 Kesesuaian dengan lingkungan 
6 Organisasi 

Isi 

Kesesuaian pengorganisasian materi yang disampaikan 
7 Isi materi memiliki konsep yang benar dan tepat 
8 Materi yang diberikan sudah memenuhi standar kriteria belajar mata pelajaran 

IPA 
9 Memiliki Konten isi materi yang jelas 
10 Contoh soal yang terdapat di dalam media mudah dipahami 
11 Bahasa Bahasa yang digunakan mudah dimengerti dan dipahami 
12 Bahasa yang digunakan sesuai dengan karakteristik peserta didik 
13 Kesesuaian materi dengan pengembangan media sesuai dengan karakter belajar 

peserta didik 
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No Aspek Pernyataan Tentang Materi Media Pembelajaran 

14 Gambar Tampilan gambar menarik 
15  Kesesuaian gambar dengan materi 
16  Gambar dapat ditemukan disekitar siswa 

 
Sedangkan pada angket respon siswa digunakan untuk mengumpulkan 

beberapa pendapat mengenai respon siswa terhadap media pembelajaran interaktif 

berbasis flash yang sedang dikembangkan. Angket ini diberikan pada akhir 

kegiatan uji coba. Adapun aspek yang ditanyakan dalam angket ini mencakup 

bahasa yang digunakan, kemenarikan desain media pembelajaran interaktif 

berbasis flash, dan pemahaman siswa terhadap materi. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk 

menganalisis bagaimana proses pengembangan media multimedia interaktif dan 

juga tingkat validitasnya.  

a) Analisis Proses Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Flash 

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis proses pengembangan 

media multimedia interaktif yaitu analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini 

digunakan untuk mengolah data hasil wawancara, observasi dan komentar dari 

para ahli serta siswa. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan informasi dari 

data kualitatif yang berupa komentar, saran dan tanggapan. Analisis inilah yang 

dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki atau merevisi produk media 

multimedia interaktif. 

b) Analisis Tingkat Validitas Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Flash 

Analisis tingkat validitas media multimedia interaktif menggunakan teknik 

analisis kuantitatif. Teknik ini diperoleh dari hasil pengisian angket oleh para ahli 

dan respon siswa yang berupa skor penilaian.  
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1) Angket validasi ahli  

Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dengan skala 

Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2011). 

Angket ini berisi pernyataan-pernyataan yang harus diisi oleh responden dengan 

memilih rentangan skor 1-4.  

Perolehan data dari hasil penelitian validator dianalisis dengan rumus di 

bawah ini (Sugiyono, 2010): 

 

 

Keterangan: 
P  = Persentase skor yang dicari (hasil dibulatkan hingga mencapai 

   bilangan bulat) 
∑ x = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator/pilihan yang terpilih 
n = Jumlah skor maksimal atau ideal 

 

Hasil dari analisis angket validasi ahli digunakan untuk mengetahui 

tingkat kelayakan media multimedia interaktif yang dikembangkan dengan 

menggunakan interpretasi pada Tabel 3.3 berikut ini. 

Tabel 3.3 Interprestasi Skor Angket  

Skor yang diperoleh Kriteria  
81% < x ≤  100% Sangat Layak 
61% < x ≤ 80% Layak 
41% <  x ≤ 60% Cukup Layak 
21% < x ≤ 40% Kurang Layak 
0% <  x ≤ 20% Tidak Layak 

 

Jika hasil dari validasi menunjukkan prosentae <61% maka produk yang 

dikembangkan dinyatakan belum valid. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi 

atau perbaikan terhadap produk tersebut. 
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2) Angket respon siswa 

Data yang didapatkan dari angket respon siswa kemudian dianalisis untuk 

menguji kelayakan media multimedia interaktif yang sedang dikembangkan. 

Pedoman penilaian seperti pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Pedoman Penilaian Angket Respon Siswa 

Skala Kriteria  

SS Sangat Setuju 
S Setuju 

CS Cukup Setuju 
KS Kurang Setuju 

 
Hasil perolehan angket respon siswa dianalisis dengan presentase 

menggunakan rumus di bawah ini (Sugiyono, 2010): 

 

 
Keterangan: 
P  = Persentase skor yang dicari (hasil dibulatkan hingga mencapai 

   bilangan bulat) 
∑ x = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator/pilihan yang terpilih 
n = Jumlah skor maksimal atau ideal 

 
Hasil analisis angket respon siswa digunakan untuk mengetahui respon 

positif siswa terhadap media multimedia interaktif yang sedang dikembangkan 

dengan menggunakan interpretasi skor sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Interprestasi Skor Angket  

Skor yang diperoleh Kriteria  

81% < x ≤  100% Sangat Layak 
61% < x ≤ 80% Layak 
41% <  x ≤ 60% Cukup Layak 
21% < x ≤ 40% Kurang Layak 
0% <  x ≤ 20% Tidak Layak 

 
Jika hasil menunjukkan presentase lebih dari 61% maka produk tersebut 

dinyatakan mendapat respon positif dari siswa. Dengan demikian, produk yang 

dikembangkan dinyatakan layak untuk digunakan sebagai media dalam 

mendukung proses pembelajaran. 


