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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan. Penelitian 

dan pengembangan mempunyai pengertian yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2015:407) bahwa metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut. Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa penelitian 

ini mengembangkan produk multimedia interaktif wayang Pandawa dan kemudian 

dilakukan pengujian yang digunakan untuk melihat keefektifan produk tersebut. 

Memvalidasi multimedia interaktif wayang Pandawa dilakukan agar produk 

tersebut dapat digunakan pada proses pembelajaran. 

Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan ADDIE. 

Penelitian ini menggunakan model tersebut karena langkah pengembangan yang 

jelas untuk mengembangkan multimedia. Terdapat 5 langkah yang digunakan 

untuk pengembangan multimedia menurut model ADDIE (Tegeh & Kirna, 

2010:80) yaitu (1) analisis (2) desain (3) pengembangan (4) implementasi (5) 

evaluasi. Berdasarkan langkah tersebut, penelitian & pengembangan ini 

menggunakan kelima langkah agar dapat menghasilkan sebuah produk 

multimedia interaktif wayang Pandawa yang dilaksanakan di SDN Punten 01 

untuk pembelajaran Bahasa Jawa yang efektif. 
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Gambar 3. 1 Bagan Langkah Penelitian dan Pengembangan Model ADDIE 

 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Pada penelitian ini menggunakan model penelitian pengembangan ADDIE 

sebagaimana yang telah disampaikan pada poin sebelumnya bahwa terdapat 5 

langkah pengembangan. Prosedur yang dilakukan dalam penelitian 

pengembangan multimedia interaktif wayang Pandwa sesuai dengan 5 langkah 

tersebut, sebagai berikut : 

1. Analisis 

Analisis kebutuhan penelitian ini didapat dari hasil studi pendahuluan 

melalui wawancara serta observasi awal pada tanggal 19 April 2018 di SDN 

Punten 01 kepada guru kelas V. Analisis kebutuhannya adalah Muatan Lokal 

Bahasa Jawa yang seharusnya wajib diajarkan untuk tingkat SD menurut Pergub 

Jatim, tetapi pada SDN Punten 01 tidak banyak mengajarkan Muatan Lokal 

Bahasa Jawa untuk peserta didik kelas V. Bahasa Jawa yang diajarkan pada 
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peserta didik tunagrahita kelas V adalah berbahasa Jawa dalam kehidupan sehari-

hari. Pengetahuan peserta didik kelas V terhadap materi Bahasa Jawa menjadi 

kurang, seperti materi Wayang Pandawa Lima. Padahal Wayang Pandawa adalah 

salah satu budaya milik Indonesia yang harus dikenal dan memiliki karakter yang 

dapat dicontoh.  

Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan multimedia interaktif 

wayang Pandawa berbasis karakter pada peserta didik tunagrahita kelas V di SDN 

Punten 01. Sesuai dengan karakter yang dimiliki peserta didik salah satunya 

adalah pada saat pembelajaran peserta didik harus memiliki kesibukan masing-

masing agar dalam pembelajaran bisa fokus dan tidak mengganggu teman yang 

lain. Pada saat pembelajaran diperlukan media pembelajaran yang menarik supaya 

peserta didik tertarik mengikuti pembeajaran. 

Tujuan pada penelitian & pengembangan ini adalah menghasilkan 

multimedia interaktif khususnya pada pembelajaran Bahasa Jawa. Sehingga, siswa 

dapat menggunakan multimedia interaktif untuk belajar Bahasa Jawa khususnya 

materi Wayang Pandawa 5 yang menjadi budaya Indonesia dan dapat dikenal 

peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan KI dan KD Multimedia Interaktif 

Wayang Pandawa yang dikembangkan. Kompetensi Dasar pada butir 3.5 yaitu 

mengenal, memahami, mengidentifikasi teks cerita pewayangan/topeng dhalang. 

Indikator yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik adalah menyebutkan 

5 tokoh wayang Pandawa dan menyebutkan karakter wayang yang baik.  
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2. Desain 

Desain dirancang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. 

Kemudian membuat spesifikasi produk yang akan dikembangkan, flowchart, dan 

storyboard sesuai materi yang digunakan. Materi yang digunakan adalah Muatan 

lokal Bahasa Jawa yang telah menetapkan KI dan KD untuk kelas V menurut 

Peraturan Gubernur Jawa Timur. Kompetensi Inti Bahasa Jawa pada kelas V yaitu 

memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya 

dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiataannya, dan benda-benda yang dijumpainya di sekolah, di rumah dan 

tempat bermain. Terdapat Kompetensi Dasar pada butir 3.5 yaitu mengenal, 

memahami, mengidentifikasi teks cerita pewayangan/topeng dhalang. Indikator 

yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik adalah menyebutkan 5 tokoh 

wayang Pandawa dan menyebutkan karakter wayang yang baik. 

Tampilan dalam multimedia interaktif wayang Pandawa menggabungkan 

antara teks, suara, gambar, animasi serta video. Isi dari multimedia ini adalah 5 

tokoh wayang Pandawa dengan karakter masing-masing tokoh. Gambar yang 

digunakan adalah gambar kartun yang tidak keluar konteks dari materi Bahasa 

Jawa Wayang Pandawa 5. Animasi yang digunakan dapat menarik perhatian 

siswa. Teks dalam multimedia interaktif ini nantinya disesuaikan dengan rekeman 

suara. Terdapat lagu-lagu yang akan memotivasi belajar peserta didik. Terdapat 

game diakhir multimedia, seperti tebak nama wayang serta mencari karakter para 

tokoh wayang untuk mengetahui pemahaman peserta didik dengan menggunakan 

multimedia. 
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3. Pengembangan 

Setelah terkumpulnya materi dan dirumuskan tujuan pengembangan 

multimedia interaktif ini, akan disusun isi dari multimedia interaktif itu sendiri. Isi 

materi yang akan melengkapi multimedia tersebut adalah Wayang Pandawa 5, 

yaitu Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa dengan karakter yang dimiliki 

masing-masing tokoh. Setelah semua bahan sudah terpenuhi dan rancangan dari 

desain media sudah lengkap, maka pengembangan media Multimedia Interaktif 

wayang Pandawa siap untuk dibuat. Pembuatan media ini dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi macromedia flash dengan tujuan menghasilkan produk 

yang sudah dirancang tersebut. Terakhir adalah pengemasan produk dalam bentuk 

CD..  

Setelah produk berupa multimedia interaktif wayang Pandawa selesai 

dikembangkan, langkah selanjutnya yaitu validasi untuk mengetahui kevalidan 

dari produk yang dihasilkan. Proses validasi ini menghadirkan beberapa tenaga 

ahli yang berpengalaman untuk menilai produk yang dihasilkan, tenaga ahli 

tersebut adalah ahli media, ahli materi, praktisi pembelajaran. Ahli media untuk 

memvalidasi isi dari media pembelajaran Multimedia Interaktif Wayang Pandawa. 

Ahli materi untuk memvalidasi isi dari materi Bahasa Jawa Wayang Pandawa. 

Serta praktisi pembelajaran untuk memvalidasi proses pembelajaran yang sesuai 

dengan peserta didik tunagrahita ringan kelas V. 

Hasil dari validasi ini berupa saran, masukan serta penliaian yang dapat 

digunakan sebagai bahan untuk menyempurkanan produk dan kelayakan produk 

multimedia interaktif wayang Pandawa berbasis karakter. Hasil validasi yang 

dilakukan oleh beberapa ahli dinyatakan layak sesuai dengan kriteria yang telah 
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ditentukan, maka pengembangan multimedia interaktif wayang Pandawa dapat 

diuji cobakan di sekolah. 

4. Implementasi 

Pada langkah ini multimedia interaktif wayang Pandawa berbasis karakter 

akan diterapkan secara nyata. Multimedia ini diuji cobakan kepada peserta didik 

tunagrahita kelas V dengan jumlah 2 peserta didik di SDN Punten 01. Uji coba ini 

akan mengetahui kelayakan pengembangan multimedia interaktif wayang berbasis 

karakter dan mengetahui hasil observasi proses pengembangan multimedia 

interaktif wayang Pandawa yang digunakan untuk mengevaluasi produk.   

5. Evaluasi  

Evaluasi merupakan kemampuan membuat keputusan berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan (Yusuf 2015:193). Pada tahap evaluasi ini, produk 

multimedia interaktif wayang Pandawa dengan dua cara evaluasi yaitu evaluasi 

sumatif dan formatif. Evaluasi formatif sesuai dengan saran dan masukan dari 

hasil validasi ahli serta hasil uji coba produk. Dilakukan pengevaluasian pada 

produk agar dapat diperbaiki sehingga dikatakan layak berdasarkan proses 

validasi para ahli dan dapat digunakan pada proses pembelajaran sesuai dengan 

saran dan masukan. Serta evaluasi sumatif dapat diketehui melalui hasil umpan 

balik peserta didik terhadap multimedia dengan menggunakan permainan soal 

yang tersedia di akhir multimedia interaktif Wayang Pandawa. 

 

C. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengembangan multimedia interaktif ini dilaksanakan di 

SDN Punten 01. Subyek penelitian yang digunakan adalah peserta didik 
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tunagrahita kelas V SDN Punten 01. Penelitian dan pengembangan dilaksanakan 

pada bulan Juni 2018. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah 

wawancara, seperti yang diungkapkan Nana Saodih (2013:216) bahwa wawancara 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan oleh individual melalui 

kegiatan pertemuan tatap muka Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data wawancara yang secara langsung dilakukan kepada guru kelas V untuk 

mengumpulkan informasi terkait peserta didik tunagrahita dan kondisi sekolah 

SDN Punten 01.  

Wawancara dilakukan pada tanggal 19 April 2018 bersama guru kelas. 

Wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi studi pendahuluan 

agar ditemukan analisis kebutuhan siswa. Wawancara yang dilakukan sehubungan 

dengan permasalahan pembelajaran Bahasa Jawa terutama materi Wayang 

Pandawa Lima yang diberikan kepada peserta didik tunagrahita, media 

pembelajaran yang digunakan di kelas, serta karakteristik peserta didik 

tunagrahita kelas V. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung 

pembelajaran di kelas untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Seperti yang 

dinyatakan oleh Zainal arifin (2011:231) observasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara pengamatan 
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terhadap berbagai fenomena dan fenomena yang diamati tidak selalu berupa 

orang, melainkan berupa peristiwa maupun tindakan. 

Kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan di SDN Punten 01 kelas 

V dengan jumlah 2 peserta didik. Observasi terjadi dua kali yaitu, observasi awal 

untuk menganalisis kebutuhan peserta didik dan observasi pada saat 

pengembangan media dilaksanakan. Observasi awal dilakukan pada tanggal 19 

April 2018 dengan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengetahui 

analisis kebutuhan peserta didik, seperti media yang digunakan, suasana 

pembelajaran di kelas, keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, serta 

karakteristik peserta didik tunagrahita kelas V. Observasi Selanjutnya 

dilaksanakan pada saat melihat keefektivan pengembangan multimedia interaktif 

wayang Pandawa berbasis karakter. 

3. Dokumentasi 

Kegiatan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa 

dokumen, foto, video, perekam suara dan sebagainya.(Arikunto 2002:135). 

Kegiatan dokumentasi dalam penelitian ini dilaksanakan saat wawancara awal 

yang dilakukan kepada guru kelas V SDN Punten 01 pada tanggal 19 April 2018. 

Kegiatan dokumentasi selanjutnya dilaksanakan saat proses penelitian 

pengembangan multimedia interaktif wayang Pandawa berbasis karakter 

berlangsung di kelas V. 

4. Angket 

Angket digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada responden yang berkaitan 

(Sugiyono 2015:199). Pada penelitian ini, angket digunakan untuk menyajikan 
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beberapa pertanyaan yang diajukan kepada ahli media, ahli materi, praktisi 

pembelajaran. Para ahli akan mengisi angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang telah disediakan. Pengisian yang digunakan pada angket sesuai 

dengan petunjuk angket yang telah disediakan. Para ahli dapat mengisi angket 

dengan melakukan penilaian sesuai dengan kriteria penilaian. Kemudian para ahli 

juga akan mengemukakan kritik dan saran yang terdapat pada lembar angket. Hal 

tersebut dilakukan sebagai bahan acuan revisi produk yang diharapkan. 

Sehubungan dengan hal di atas, terdapat beberapa para ahli yang akan 

menjadi validator dalam produk yang dikembangkan, sebagai berikut : 

Tabel 3. 1  Kriteria Validasi Ahli Pengembangan Multimedia Interaktif 

No Validasi Kriteria Bidang Ahli 

1 Dosen media pembelajaran Lulusan S2 Ahli media 

2 Dosen Bahasa Jawa Lulusan S2 Ahli materi 

3 Guru Kelas V Lulusan S1-S2 Ahli pembelajaran dan 

ketunaan 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen seperti yang dikatakan oleh Sugiyono (2015:14) merupakan alat 

yang digunakan untuk mengukur suatu penelitian yang diamati. Jadi, Intrumen 

merupakan bahan yang digunakan untuk memperoleh data dalam pengumpulan 

informasi selama penelitian berlangsung. Instrument yang digunakan untuk 

mengumpulkan data pengembangan multimedia interaktif wayang Pandawa 

berbasis karakter, antara lain : 

1. Pedoman Wawancara 
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Pedoman wawancara menurut Arikunto (2002:126) merupakan alat bantu 

yang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan 

informasi terkait penelitian dan yang akan dinyatakan sebagai catatan. Penelitian 

ini menggunakan wawancara tidak tersrtuktur karena penelitian ini memerlukan 

informasi yang mendalam, seperti karakter serta kebiasaan anak tunagrahita, 

pembelajaran sehari-hari, media yang digunakan dan sebagainya. Pedoman 

wawancara ini akan membantu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan secara 

langsung melalui percakapan dengan informan sesuai batasan masalah yang telah 

ditetapkan.  

Pedoman wawancara digunakan acuan pada saat wawancara kepada guru 

kelas V Punten 01. Kisi-kisi pedoman wawancara sebagai berikut : 

Tabel 3. 2 Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

No Aspek Indikator  Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Butir  

1 Materi Kurikulum pembelajaran yang digunakan 1,2 2 

Bahasa Jawa untuk anak tunagrahita dan 

Wayang Pandawa 

3,4 2 

2 Media Media yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran 

5 1 

Ciri-ciri media yang digunakan untuk 

anak tunagrahita 

6 1 

Penggunaan multimedia interaktif 7 1 

3 Anak 

Tunagrahita 

Karakteristik anak tunagrahita ringan 

 

8 1 

4 Pembelajaran di 

kelas 

Kendala anak tunagrahita dalam proses 

pembelajaran 

9 1 
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No Aspek Indikator  Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Butir  

Solusi guru dalam mengatasi 10 1 

 

2. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan informarsi yang 

dibutuhkan dengan cara membuat list tentang kebutuhan penelitian, sehingga 

dapat mengetahui data yang diperlukan. Kisi-kisi dalam lembar observasi sebagai 

berikut : 

 

 

Tabel 3. 3 Kisi-kisi Lembar Observasi 

No Aspek Indikator  Nomor Instrumen 

1 Ketersediaan 

media 

pembelajaran 

Terdapat media dan sarana pembelajaran 

dalam proses pembelajaran 

1,2,3 

Media pembelajaran disesuaikan 

kebutuhan tunagraita 

4 

2 Peserta didik Media dapat memotivasi peserta didik 5 

Keaktifan dan antusias peserta didik 

dalam penggunaan media 

6,7 

3 Guru  Penggunaan media sesuai dengan materi 

dan tujuan pembelajaran 

8,9 

Interaksi guru dan peserta didik 10 

 

3. Dokumentasi 



59 
 

Dokumentasi ini nantinya akan digunakan sebagai bukti bersifat nyata 

bahwa penelitian pengembangan multimedia interaktif wayang Pandawa berbasis 

karakter telah dilaksanakan di SDN Punten 01. Seperti halnya yang dinyatakan 

oleh Zainal Arifin (2011:171) bahwa hal-hal yang pernah terjadi diwaktu 

penelitian dapat menjadi peluang untuk diketahui diwaktu yang lama, karena sifat 

utama dalam data ini adalah tak terbatas pada waktu dan ruang. 

Pernyataan di atas dapat dilaksanakan pada penelitian pengembangan 

multimedia interaktif dengan menggunakan alat dokumentasi yang digunakan 

untuk mengambil foto dan video dalam penelitian berupa kamera HP 

(handphone). Dokumentasi dalam penelitian berisi tentang foto suasana penelitian 

pengembangan multimedia interaktif wayang Pandawa, rancangan media, produk 

akhir media, serta dokumen validasi ahli.  

 

 

 

 

Tabel 3. 4 Kisi-kisi Dokumentasi 

No Kegiatan yang di Dokumentasikan Ketersediaan 

1 Pengembangan Multimedia Interaktif Wayang Pandawa 1 

2 Hasil Wawancara dan observasi awal 2 

3 Hasil validasi para ahli 3 

4 Penelitian multiumedia interaktif wayang Pandawa dengan seluruh 

peserta didik 

4 

5 Keantusiasaan peserta didik nmenggunakan multimedia interaktif 5 

6 Seluruh peserta didik dapat menggunakan multimedia interaktif 6 
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wayang Pandawa 

7 Peserta didik merespon positif multimedia interaktif wayang Pandawa 7 

 

4. Angket Validasi Ahli 

Angket merupakan instrumen penelitian yang memiliki serangkaian 

pertanyaan serta pernyataan untuk mengumpulkan data dan informasi (Zainal 

Arifin 2011:22). Angket tersebut dapat digunakan untuk tiga responden ahli, yaitu 

angket validasi ahli materi, angket validasi ahli media, serta angket validasi ahli 

pembelajaran. 

Angket validasi digunakan untuk mengetahui kevalidan pengembangan 

multimedia interaktif wayang Pandawa. Bentuk angket validasi dalam penelitian 

ini adalah berstruktur. Angket validasi akan dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan tertulis yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Angket ini juga 

terdapat skor yang akan diisi oleh validator sesuai dengan penerapan 

pengembangan multimedia interaktif wayang Pandawa. Anket validasi akan 

diberikan kepada ahli media, ahli materi, ahli pembelajaran dan ketunaan. 

Adapun kisi-kisi validasi ahli terhadap multimedia interaktif wayang 

Pandawa sebagai berikut : 

 

 

a) Validasi Ahli Media 

Tabel 3. 5 Kisi-kisi Validasi Ahli Media 

No Aspek Yang 

dinilai 

Indikator  Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Instrumen 



61 
 

1 Desain Media Kemenarikan pemilihan background 1 1 

Ketepatan pemilihan gambar 2,3 2 

Kemenarikan animasi dan kesesuaian 

animasi dengan materi  

4,5 2 

Kesesuaian tampilan dengan isi 6 1 

Kesesuaian pemilihan font, huruf, 

warna teks 

7-9 3 

Kemenarikan backsound dan efek suara  10,11 2 

2 Penggunaan  Sesuai dengan karakter peserta didik 

tunagrahita 

12 1 

Kelengkapan petunjuk penggunaan 13 1 

Ketepatan tombol navigasi 14 1 

Ketepatan kinerja interaktif media 15 1 

3 Manfaat media  Media dapat digunakan jangka panjang 16 1 

Jumlah 16 

 

b) Validasi Ahli Materi 

Tabel 3. 6 Kisi-kisi Validasi Ahli Materi 

No Aspek Yang 

dinilai 

Indikator  Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Instrumen 

1 Materi  

Pembelajaran  

Kesesuaian KI dan KD Bahasa Jawa 

kelas V SD 

1 1 

Kesesuaian Indikator dengan KI dan KD 2 1 

  Kesesuaian tujuan dengan indikator 3 1 

Kesesuaian materi dengan tujuan 4 1 

Kesesuaian isi multimedia interaktif 

dengan materi dan tujuan 

5,6 2 
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Ketepatan konsep materi 7 1 

Kelengkapan materi 8 1 

Ketepatan penggunaan bahasa jawa 9 1 

  Jumlah  9 

 

 

 

c) Validasi Praktisi Pembelajaran. 

Tabel 3. 7 Kisi-kisi Validasi Praktisi Pembelajaran 

No Aspek Yang 

dinilai 

Indikator  Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Instrumen 

 Pembelajaran Kesesuaian media dengan karakteristik 

peserta didik tunagrahita 

1 1 

Kesesuaian media dengan kebutuhan 

peserta didik tunagrahita 

2 1 

Kejelasan penggunaan bahasa dalam 

media 

3 1 

Kemenarikan media bagi peserta didik 

tunagrahita 

4 1 

Kelengkapan tampilan untuk peserta didik 

tunagrahita 

5 1 

Media dapat memotivasi peserta didik 

tunagrahita 

6 1 

Media membuat materi dapat dipahami 7 1 

Materi sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik 

8 1 

Jumlah 8 
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Ketiga jawaban dari para ahli yaitu ahli media, ahli materi, serta praktisi 

pembelajaran akan beri skor menggunakan skala pengukuran Rating Scale. 

Penyusunan rating scale ini berupa angka dan angka tersebut harus memiliki arti. 

Seperti yang dijabarkan Sugiyono (2015:141) bahwa rating scale tersebut 

memiliki arti dalam setiap angkanya, karena pengartian angka dalam penskoran 

berbeda-beda pada setiap orang. Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan 

skala pengukuran sebagai berikut : 

Tabel 3. 8 Skor Pengukuran Validator 

Skor Keterangan 

4 Sangat Baik 

3 Baik  

2 Kurang Baik 

1 Sangat Tidak Baik 

(Sumber Sugiyono 2015:141) 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses untuk mengumpulkan data, 

memperhitungkan data, menyusun data secara sistematis agar dapat menjawab 

sebuah rumusan masalah dalam penelitian (Sugiyono 2015:335). Teknik analisis 

data ini dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan angket, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan hasil penggunaan multimedia interaktif menggunakan 
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teknik analisis data yang digunakan. Teknik analisis dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif deskriptif. 

1. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif ini digunakan untuk mengelola data yang 

didapatkan supaya dapat mendeskripsikan pengembangan multimedia interaktif 

wayang Pandawa berbasis karakter pada anak tunagrahita kelas V diSDN Punten 

01. Analisis data kualitatif ini diperoleh melalui pengumpulan data hasil 

wawancara, observasi, serta angket. Data dari wawancara yang didapatkan 

melalui wawancara awal yang dilakukan dengan guru kelas untuk menganalisis 

kebutuhan peserta didik. Data hasil observasi diperoleh dari observasi awal pada 

19 April 2018 di kelas sebagai acuan menganalisis kebutuhan peserta didik dan 

pembuatan multimedia. Observasi pada saat pengembangan multimedia interaktif 

dilaksanakan sebagai acuan revisi produk. Terdapat analisis data melalui angket 

yang diperoleh dari hasil kritik dan saran oleh para ahli sebagai acuan revisi 

produk. 

2. Analisis Data Kuantitatif  

Analisis data kuantitaif ini digunakan untuk mengetahui hasil kelayakan 

berdasarkan dari uji coba produk yang telah dilakukan. Analisis yang digunakan 

merupakan pengumpulan data kuantitaif menggunakan rating scale yang telah 

diperoleh dari pengisian angket oleh validasi ahli materi, ahli media, ahli 

pembelajaran. Skor yang diperoleh dari validator dihitung dari asil rating scale 

melalui rumus sebagai berikut : 

 

+ 
P = 

ΣR

𝑁
 x 100% 
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Keterangan : 

P = presentase skor yang dicari 

ΣR = jumlah skor yang diberikan oleh validator 

N = jumlah skor maksimal 

Setelah mengetahui rumus di atas, data kuantitatif dapat dihitung 

kemudian dapat diketahui kevalidan media dari interval skor berikut ini : 

Tabel 3. 9 Kriteria Interval Skor 

 

Besarnya presentase Kriteria Keterangan 

80% - 100% Sangat Layak Sangat layak digunakan media 

pembelejaran  

60% - 79% Layak Layak digunakan media pembelajaran 

memerlukan revisi  

40% -59 % Kurang Layak Kurang layak digunakan media 

pembelajaran sehingga memerlukan 

revisi 

20% -39% Tidak Layak Tidak layak digunakan media 

pembelajaran 

Setelah pengembangan media di ujicobakan kepada validator, hasil 

kelayakan akan dapat diketahui. Penelitian pengembangan multimedia interaktif 

wayang berbasis karakter ini dapat dikatakan layak apabila presentase yang 

didapatkan lebih ≥60% dan dikatakan sangat layak apabila presentase yang di 

dapatkan ≥80%.  


