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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian & Pengembangan 

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya 

Research and Development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono, 2015:407). Penelitian dan pengembangan merupakan metode 

penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk baru atau mengembangkan 

produk yang telah ada sebelumnya melalui uji kevalidan produk sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Model penelitian dan pengembangan yang peneliti gunakan adalah model 

yang dikemukakan oleh William W. Lee & Diana L. Owens. Model Lee & Owens 

(2004:3) terdiri dari lima tahapan, yaitu 1) penilaian/ analisis 

(assessment/analysis), 2) desain (design), 3) pengembangan (development), 4) 

implementasi (implementation), 5) evaluasi (evaluation). Alasan peneliti 

menggunakan model penelitian dan pengembangan ini karena model Lee & 

Owens merupakan model yang dikhususkan untuk mengembangkan multimedia. 

Model ini juga dikatakan sebagai model prosedural karena urutan langkah dalam 

setiap prosesnya tersusun secara sistematis dan memiliki urutan langkah yang 

jelas. 
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B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Prosedur penelitian dan pengembangan adalah langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam penelitian dan pengembangan. Prosedur yang digunakan dalam 

penelitian ini mengadaptasi prosedur pengembangan yang dikembangkan oleh 

Lee & Owens. Berikut langkah-langkah penelitian yang digambarkan dalam 

bentuk bagan. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan Lee & Owens (2004:3) 

 

1. Penilaian atau analisis 

Analisis pada penelitian dan pengembangan ini untuk menentukan 

kebutuhan dan analisis awal hingga akhir. Langkah awal yang dilakukan untuk 

menemukan tujuan produk yang dikembangkan. Tahap ini juga dilakukan analisis 

pembelajaran. Analisis pembelajaran yang dimaksud yaitu keterampilan, proses, 

prosedur, dan tugas-tugas belajar untuk mencapai indikator capaian kompetensi. 

1.Penilaian/ analisis 

(Assessment/ analysis) 

Penilaian kebutuhan 

(Need assessment) 

Analisis awal-akhir 

(Front-end analysis) 

2.Desain 

(Design) 

3.Pengembangan 

(Development) 

4.Implementasi 

(Implementation) 

5.Evaluasi 

(Evaluation) 
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Tahap ini juga mengidentifikasi karakteristik siswa ini dilakukan 

bersamaan dengan analisis pembelajaran. Siswa kelas III Sekolah Dasar umumnya 

berusia 7-9 tahun. 

2. Desain 

Peneliti mendesain produk yang dikembangkan dengan menggunakan hasil 

penilaian dan analisis sebagai acuan dalam membuat media pembelajaran yang 

sesuai. Tahap desain meliputi beberapa kegiatan seperti merancang spesifikasi 

produk yang diharapkan, merancang struktur materi yang dikembangkan dalam 

multimedia yaitu dengan memilih dan menentukan kompetensi dasar (KD) yang 

sesuai dengan tema dan subtema. Pemilihan KD bertujuan untuk menentukan 

muatan yang berkaitan dengan tema dan subtema, sedangkan muatan yang tidak 

memiliki KD terkait tidak dicatumkan. Selanjutnya, menyiapkan perangkat yang 

digunakan dalam proses validasi ahli yang ditujukan untuk ahli media, ahli materi, 

praktisi pembelajaran, dan siswa saat uji coba berupa angket. 

3. Pengembangan 

Tahap pengembangan ini dilakukan dengan mengembangkan media 

pembelajaran sesuai dengan spesifikasi produk yang telah dirancang. Tahap ini 

dilakukan validasi kepada ahli media dan ahli materi. Para ahli menilai 

kekurangan dari produk yang dikembangkan berdasarkan instrumen penilaian. 

Proses validasi oleh ahli media untuk menilai dengan menggunakan angket 

dengan skor serta komentar dan saran terkait media pembelajaran yang 

dikembangkan meliputi tampilan media, buku petunjuk, label pada CD. Proses 

validasi oleh ahli materi dilakukan untuk menilai isi pembelajaran dan mengoreksi 
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materi agar terhindar dari miskonsepsi siswa. Validasi dari para ahlidigunakan 

untuk mengetahui tingkat kelayakan produk media CD interaktif. 

4. Implementasi 

Tahap berikutnya adalah uji coba produk oleh praktisi pembelajaran, yaitu 

guru kelas yang lebih mengerti kondisi pembelajaran sehari-hari. Kemudian 

dilakukan uji coba lapang kepada siswa. 

5. Evaluasi 

Setelah melakukan implementasi, peneliti melakukan evaluasi terhadap 

produk yang dikembangkan. Evaluasi tersebut berdasarkan angket validasi dari 

para ahli, praktisi pendidikan dan siswa sebagai acuan untuk memperbaiki produk 

yang dikembangkan sesuai dengan kritik dan saran pada saat uji coba. Tahap ini 

dilakukan agar produk yang dihasilkan menjadi sempurna. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Purwantoro 1 Malang yang beralamat di 

jalan Letjen S. Parman No.67, Kecamatan Blimbing, Kota Malang pada semester 

ganjil tahun ajaran 2018/2019. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

adalah wawancara, observasi dan angket. 

1. Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan 

media CD interaktif ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan 

untuk mendapatkan informasi awal atau studi pendahuluan mengenai media 
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pembelajaran yang biasanya digunakan, permasalahan atau kendala yang dihadapi 

guru dalam menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran yang sesuai 

dengan materi serta tentang karakteristik siswa kelas III dari guru kelas IIIA yaitu 

Ibu Poppy Riana. 

2. Observasi 

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan. Observasi dalam penelitian 

ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pembelajaran dan 

karakteristik siswa dengan cara mengamati saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. 

3. Kuesioner atau Angket 

Kuesioner atau angket digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan 

memberikan sejumlah pertanyaan tertulis dan dijawab juga secara tertulis oleh 

responden. Dalam penelitian ini, kuesioner atau angket digunakan untuk 

memperoleh data dari para ahli, yaitu ahli media, ahli materi dan praktisi 

pembelajaran (guru) untuk mengetahui tingkat kelayakan produk serta mengetahui 

tingkat kemenarikan produk media CD interaktif diperoleh dari siswa. Sedangkan 

untuk mengetahui pemahaman siswa dengan menggunakan soal evaluasi yang ada 

pada media CD interaktif. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam mengembangkan media 

pembelajaran ini berupa pedoman wawancara, lembar observasi dan angket. 
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1. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui informasi awal 

mengenai permasalahan tentang media pembelajaran.Berikut kisi-kisi pedoman 

wawancara untuk guru. 

 
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara untuk Guru 

 

Indikator Penilaian Butir Pertanyaan No. Butir  

Guru  Jumlah siswa kelas IIIA 

Karakteristik siswa 

Materi yang biasanya dijelaskan menggunakan LCD 

Kesulitan atau kendala yang dihadapi 

1 

2 

5 

6 

Pembelajaran  Kurikulum yang digunakan 

Pemanfaatan LCD dan proyektor 

Pemanfaatan media 

Media pembelajaran yang digunakan 

Keaktifan siswa 

Ketertarikan siswa terhadap pembelajaran berbantuan 

computer 

3 

4 

5,6 

7,8 

9 

10 

 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

2. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati beberapa peristiwa yang 

terjadi di kelas IIIA SDN Purwantoro 1 Malang guna mengumpulkan data yang 

dibutuhkan. Aspek-aspek dalam observasi antara lain: 

a. proses pembelajaran di kelas, 

b. kondisi siswa saat pembelajaran berlangsung dan sarana prasarana kelas, 

c. media yang digunakan guru pada saat mengajar. 

3. Kuesioner atau Angket 

Angket dalam penelitian ini menggunakan skala Likert (Sugiyono, 

2015:135) yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif 

dengan komposisi: 4 (Sangat Setuju/ Sangat Lengkap/ Sangat Sesuai), 3 (Setuju/ 

Lengkap/ Sesuai), 2 (Ragu-ragu/ Kurang Lengkap/ Kurang Sesuai), dan 1 (Tidak 
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Setuju/ Tidak Lengkap/ Tidak Sesuai). Angket tersebut berupa daftar pernyataan 

dengan skor maksimal 4 yang disertai kolom penulisan tanggapan, saran dan 

komentar.Instrumen penelitian ini ditujukan untuk ahli media, ahli materi, praktisi 

pembelajaran (guru), dan siswa. 

 
Tabel 3.2 Kriteria Validator 

 

Validator Kriteria  

Ahli Media 1. Dosen mata kuliah media dan sumber 

belajar 

2. Menguasai materi mengenai media dan 

sumber pembelajaran 

3. Telah menempuh jenjang pendidikan 

minimal S-2 

Ahli Materi 1. Dosen jurusan PGSD 

2. Menguasai materi pembelajaran tematik 

3. Telah menempuh jenjang pendidikan 

minimal S-2 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

Hasil penilaian dari para ahli, praktisi pembelajaran dan siswa selanjutnya 

digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki produk sehingga menghasilkan 

produk yaitu media CD interaktif yang lebih baik. Angket digunakan untuk 

mengetahui kelayakan dan kemenarikan produk yang dikembangkan. Berikut kisi-

kisi angket yang digunakan: 

 
Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket untuk Ahli Media 

 

Indikator Penilaian Aspek Penilaian No. Butir  

Sampul Produk Kelengkapan sampul 

Kemenarikan sampul 

1 

2 

Label CD Kelengkapan label pada CD 

Kemenarikan label pada CD 

3 

4 

Buku Petunjuk 

Penggunaan 

Kelengkapan sampul buku panduan 

Kelengkapan buku panduan 

Kelengkapan bagian isi 

Penggunaan buku panduan 

Kejelasan isi buku panduan 

5 

6 

7 

8 

9 

Tampilan Program Kesesuaian gambar dan animasi 10 
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Ketepatan fungsi simbol 

Kejelasan teks tampilan program 

Ketepatan tata letak tampilan program 

Ketepatan lagu pengiring (backsound) 

Kejelasan suara pengiring (dubbing) 

Kelengkapan sajian program 

Kemudahan mengoperasikan program 

Kelengkapan unsur interaktif 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket untuk Ahli Materi 

 

Indikator Penilaian Aspek Penilaian No. Butir  

Materi  Kesesuaian tampilan program 

Kesesuaian KI, KD dan indikator 

1 

2 

Isi Materi Media mengandung wawasan kontekstual 

Menumbuhkan rasa ingin tahu 

Bahasa yang digunakan 

Kesesuaian ilustrasi 

Gambar latar 

Kejelasan teks 

Komposisi animasi 

Penggunaan teks, grafis, animasi, dan audio 
Penggunaan animasi memberikan ketertarikan 

Penggunaan animasi tidak menimbulkan miskonsepsi 

Kesesuaian tampilan dengan matriks 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Angket untuk Praktisi Pembelajaran 

 

Indikator Penilaian Aspek Penilaian No. Butir  

Media CD Interaktif Tampilan media 

Kejelasan indikator 

Penyajian materi 

Mengembangkan wawasan siswa 
Kejelasan petunjuk penggunaan 

Interaksi 

Penggunaan bahasa 

Penggunaan ilustrasi 

Latihan soal 

Pembelajaran mandiri 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

(Sumber: Olahan Peneliti) 
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Tabel 3.6 Kisi-kisi Angket untuk Siswa 

 

Indikator Penilaian Aspek Penilaian No. Butir 

Ketertarikan  Ketertarikan terhadap media 

Perasaan siswa 

Semangat 

1 

2 

3 

Pengetahuan Pemahaman materi 4 

Media CD Interaktif Tampilan  

Musik pengiring 

Suara 

Latihan soal 
Buku panduan 

Kemudahan mengoperasikan 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan setelah semua data yang diperlukan 

terkumpul. Penelitian dan pengembangan ini menggunakan teknik analisis melalui 

pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. 

1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa data dari angket dengan perolehan skor.Apabila 

diperoleh skor 4 berarti tidak perlu revisi, sedangkan jika memperoleh skor 

kurang dari 4 perlu dilakukan revisi. Skor yang diperoleh kemudian dijumlah dan 

termasuk data kuantitatif berupa persentase. 

 
Tabel 3.7 Kriteria Penilaian Angket Validasi 

Jawaban Keterangan Skor 

4 Sangat Setuju/ Sangat Sesuai 4 

3 Setuju/ Sesuai 3 

2 Ragu-ragu/ Kurang Sesuai 2 

1 Tidak Setuju/ Tidak Sesuai  1 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

2. Data Kualitatif 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika perolehan skor kurang dari 4 

makadilakukan revisi sesuai dengan saran dan komentar dari para ahli serta respon 
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pengguna yaitu guru dan siswa. Saran dan komentar dari para ahli serta respon 

pengguna yang terdapat pada angket tersebut termasuk data kualitatif. 

Berikut adalah rumus yang digunakan dalam pengolahan data berupa 

deskriptif persentase menurut Sudijono (2009:43): 

P = 
𝑓

𝑁
x 100% 

(Sumber: Sudijono, 2009:43) 

Keterangan: 

P = Angka persentase 

f = Frekuensi yang sedang dicari persentase 

N = Number of Cases (jumlah frekuensi atau banyaknya individu) 

100% = Konstanta 

Hasil analisis data disimpulkan dalam bentuk persentase dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Kriteria Hasil Validasi 

No. Kriteria Perbaikan Tingkat Perbaikan 

1. 85,01% - 100% Sangat valid atau dapat digunakan tanpa revisi 

2. 70,01% - 85,00% Valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil 

3. 50,01% - 70,00% Tidak valid atau disarankan tidak dipergunakan karena 

perlu revisi besar 

4. 01,00% - 50,00% Sangat tidak valid atau tidak boleh dipergunakan 

(Sumber: Akbar, Sa’dun, 2013:41) 
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