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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini model yang digunakan dalam penelitian pengembangan 

adalah adalah model ADDIE karena menurut Lee and Owens (2004) dalam Rojali 

(2013) model penelitian ini menunjukan langkah yang tepat untuk menghasilkan 

produk dan model ini di khususkan untuk pengembangan multimedia. Tahapan 

model pengembangan ADDIE, yakni: Analiysis, Design, Development, 

Implementation dan Evaluation. Model ADDIE ini dikombinakan dengan 

Evaluasi Formatif Tessmer  

B. Prosedur Pengembangan

Pada model penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki 5 tahapan, 

meliputi : analisis (analyze), perancangan (design), pengembangan (development), 

implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation). Jika di gambarkan 

melalui bagan, maka prosedur penelitian pengembangan ADDIE yang akan 

dilakukan adalah sebagi berikut: 
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Gambar 3.1 (Tegeh, 2014) 

 

Langkah yang dilakukan oleh peneliti antara lain :  

1. Tahap I Analisi  (Analyze) 

Pada tahap analisis pada model ADDIE ini yang dilakukan ialah a) 

menganalisis Kompetensi Dasar yang diperlukan peserta didik yaitu dalam 

penelitian ini menggunakan pembelajaran Tematik kelas II Sekolah Dasar; 

b) melakukan analisis kebutuhan pembelajaran yang diperlukan guru saat 

melakukan pembelajaran malalui hasil observasi dan wawancara yang 

peneliti lakukan; c) melalui hasil wawancara juga observasi dapat pula 

dilakukan analisis mengenai karakter peserta didik saat melakukan 

pembelajaran dikelas 

  

Evaluate Implement Design 

Analyze 

Develop 
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2. Tahap II Perancangan (Design) 

Pada tahap design pada model pengembangan ini meliputi lanjutan dari tahapan 

sebelumnya yaitu tahap analisis. Dalam tahapan perancangan yang dilakukan ialah 

memfokuskan media pembelajaran yang dikembangkan ditujukan untuk peserta didik, 

yang didalamnya mencakup tujuan pembelajaran apa yang dinginkan untuk peserta 

didik, metode yang digunakan saat pelaksaan media; serta perancangan timbal balik 

yang akan digunakan dalam pelaksanaan 

3. Tahap III Pengembangan (Development) 

Pada tahap development ini merupakan lanjutan dari tahapan perancangan, yaitu 

dalam tahap ini peneliti mulai menyampaikan rancangan media kedalam bentuk 

konkret atau jadi. Dalam tahap perancangan dan analisis sudah ditentukan Kompetensi 

Dasar atau materi, serta kebutuhan guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Maka 

hal tersebut dikembangkan berdasarkan tahap-tahap berikut ini : 

a. Merancang media sesuai dengan tahapan-tahapan yang peneliti. Setelah itu 

melakukan koreksi ulang media 

b. Selanjutnya akan dilakukan validasi media, seperti ahli media, ahli materi dan 

ahli pembelajaran. Validasi dari ahli media berisi tentang kelayakan media seperti 

wama yang digunakan, efektivitas media dan desain. Validasi dari ahli materi 

berisi tentang Kompetensi Dasar atau materi yang digunakan  media,  yang 

digunakan, interaksi guru dan siswa, serta evaluasi pembelajaran. Selain itu 

validasi dari ahli pembelajaran meliputi kurikulum yang digunakan, evaluasi 

pembelajaran. 

c. Setelah dilakukannya validasi media dari ahli materi, ahli media dan ahli 

pembelajaran SD. Jika dalam validasi menemukan kesalahan atau kelemahan 

pada media, maka akan dilakukan perbaikan media. 
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d. Setelah melalui tahap perbaikan media dan validasi, peneliti membuat angket 

yang berkaitan dengan respon peserta didik terhadap media. 

4. Tahap IV Pelaksanaan (Implementation) 

Pada tahap pelaksanaan model ADDIE ini dilakukan penerapan penggunaan 

media pada Sekolah Dasar. Media e-komik ini diharapkan dapat menjadikan 

pembeIajaran menjadi lebih efektif, menarik serta dapat membantu meningkatkan 

antusias peserta didik. Tahap pelaksanaan di penelitian ini akan diimplementasikan di 

SDN Jatimulyo 1  Malang pada kelas II. Selama penerapan berlangsung peneliti 

membuat catatan kecil yang berkaitan dengan media jika ditemui kelemahan untuk 

dijadikan acuan dalam tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Setelah penerapan media, 

untuk mengetahui respon siswa dibagikan angket respon mengenai multimedia 

pembelajaran e-komik yang telah digunakan. 

5. Revisi Desain 

Pada tahap evalusi ini merupakan lanjutan dari tahap pelaksanaan 

(implementation). Bila pada tahap pelaksanaan ditemukan kelemahan media maka 

dalam tahap ini dilakukan perbaikan media. Apabila media tidak ditemukan kelemahan 

berarti media siap digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Jatimulyo 1  Malang. Penelitian ini dilakukan pada 

mata pelajaran tematik pada kelas II tema bermain di lingkunganku sub tema 2 bermain di 

rumah teman. Untuk waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Mei – Juni Tahun 2018. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian pengembangan ini, terdapat teknik-teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, antara lain: 

1. Observasi 
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Observasi dilakukan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jatimulyo 1  Malang 

kelas II. Pada kegiatan ini mengamati kegiatan belajar dan penggunaan multimedia, 

pada pembelajaran tematik selain itu juga dilakukan melalui pembelajran langsung 

pada saat magang III. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan 

pemecahan yang dibutuhkan 

2. Wawancara 

Pengambilan data dilaksanakan dengan cara wawancara awal terhadap wali 

kelas II di SDN Jatimulyo 1  Malang. Peneliti menanyakan proses pembelajaran, dan 

ketersediaan media. Wawancara selanjutnya dilakukan setelah produk media diuji 

cobakan untuk mengetahui kelayakannya. Jawaban responden dirangkum oleh 

peneliti. 

3. Angket 

Angket ini dimanfaatkan peneliti pada tahap uji coba produk. Sasaran angket 

ini ditujukan kepada ahli materi, ahli media, dan siswa sebagai responden. Angket 

yang telah diisi kemudian dianalisis untuk mengetahui kelayakan multimedia e-komik 

dan sebagai acuan untuk revisi produk. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi bisa menambah kredibelitas hasil penelitian dari observasi. 

Dokumentasi bias dilakukan dalam bentuk gambar, karya monumental dan tulisan 

dari seseorang (Sugiyono, 2013)  

E. Instrumen Penelitian 

Peneliti ini menggunakan beberapa instrumen penelitian untuk membantu dalam 

mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut: 
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1. Pedoman wawancara  

Wawancara merupakan bagian dari instrument penelitian ini dalam pengumpulan 

data. Peneliti telah menyediakan instrumen berupa pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya sehingga proses pelaksanaan wawancara dapat dilakukan dengan baik. Pedoman 

wawancara dalam penelitian ini berisi tentang permasalahan yang menyangkut dengan 

penggunaan media pembelajaran siswa kelas II Sekolah Dasar Negeri Jatimulyo I Malang.   

2. Observasi  

Observasi merupakan bagian penting dalam tahap awal pada penelitian ini, peneliti 

melakukan observasi ketika kegiatan belajar sedang berlangsung. Sebelum observasi peneliti 

membuat pedoman observasi dan pengisiannya berupa cek list. Pada tahap pelaksanaan 

observasi tersebut dmaksudkan agar peneliti dapat mengamati secara langsung dan 

menyeluruh, serta dapat menemukan hal-hal yang sekiranya tidak bisa terungkapkan oleh 

responden dalam wawancara karena bersifat sensitive karena dapat merugikan nama 

lembaga.  

3. Angket  

Angket atau kuisioner digunakan untuk mengetahui penilaian ahli pembelajaran, ahli 

media dan ahli materi hingga pengguna media (peserta didik). Kuesioner yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah kuesinoer berstruktur dengan menggunakan skala Likert. Alternatif 

jawaban menurut skala Likert yaitu; sangat baik (SB), baik (B), kurang (K), dan sangat 

kurang (SK) (Sukardi, 2009). Angket dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu : 

a). Angket validasi 

Angket validasi merupakan instrument yang dapat digunakan dalam penilain 

kelayakan media e-komik pembelajaran untuk siswa SD yang diadopsi dari buku tematik 

terpadu kurikulum 2013 tema II bermain di lingkunganku pembelajaran I.  Angket ini dibuat 

untuk ahli media, ahli materi, siswa dan Guru dengan angket yang beda sesuai dengan fungsi 
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dan kepentingan masing-masing. Adapun kisi-kisi angket dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian untuk Ahli Materi 

 

NO ASPEK PENILAIAN INDIKATOR 

1 Kesesuaian Isi  

 Kesesuaian isi komik dengan Kompetensi 

Dasar (KD) dan Tujuan Pembelajaran. 

 Kebenaran konsep materi ditinjau dari aspek 

keilmuan. 

 Kejelasan topik pembelajaran. 

 Keterkaitan contoh materi dengan kondisi 

yang ada dilingkungan sekitar. 

 Ketepatan dialog/ teks cerita dengan materi. 

 Isi materi menunjukkan variasi tingkat 

kognitif, yaitu aspek pengetahuan dan 

pemahaman.  

2 Keakuratan Materi/ 

Kebahasaan 

 Pemilihan kata dalam penjabaran materi. 

 Kesesuaian kata dengan penggunaan bahasa 

peserta didik. 

 Penggunaan bahasa yang komunikatif. 

 Kesesuaian tema cerita dengan taraf berfikir 

peserta didik. 

 Kemudahan memahami alur cerita melalui 

penggunaan bahasa. 

 Penggunaan dialog atau teks yang menarik 

dan mengarah pada pemahaman konsep. 

  
 Kesesuaian materi dengan perkembangan 

IPTEK. 

3   
Materi Pendukung 

Pembelajaran 

 Penyampaian materi mendorong pencarian 

informasi lebih jauh. 

 Fleksibilitas penggunaan e-komik dalam 

pembelajaran. 

 Dukungan media e-komik bagi kemandirian 

belajar siswa. 

 Kemampuan media untuk meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar. 

 Kemampuan media menambah pengetahuan 

siswa.  

4 
Teknik Penyajian Materi 

 Penggunaan kata tidak memuat makna 

ganda dan salah tafsir. 

 Dukungan e-komik terhadap keterlibatan 

siswa pada proses Pembelajaran. 

 Penyajian gambar tokoh menarik dan 

proporsional. 
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 Kejelasan alur cerita yang mendukung untuk 

memahami materi. 

 

Tabel 3.2. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian untuk Ahli Media  

NO ASPEK PENILAIAN INDIKATOR 

1 Kelayakan Tampilan  

 Ketepatan pemilihan background dengan 

materi.  

 Ketepatan proporsi layout 

 Ketepatan pemilihan font agar mudah 

dibaca. 

 Ketepatan ukuran huruf agar mudah dibaca. 

 Ketepatan warna teks mudah dibaca.  

 Kualitas ukuran dan tampilan gambar. 

 Kesesuaian animasi dengan materi 

 Kemenarikan animasi  

 Kemenarikan cover depan 

 Kesesuaian tampilan dengan isi 

2 Kelayakan Kualitas 

Teknik.  

 Keterbacaan pesan atau cerita. 

 Kemampuan komik untuk dapat 

menciptakan rasa senang siswa. 

 Mempermudah siswa mengingat Materi. 

 Penyajian media membuat materi lebih 

menarik. 

 Ketepatan penggunaan tombol navigasi.  

 Mudah digunakan. 

3 Kelayakan visual 

 Kesesuaian dengan pengguna. 

 Fleksibilitas (dapat digunakan mandiri dan 

terbimbing). 

 Kelengkapan petunjuk penggunaan. 

 Gambar dan elustrasi E-komik 

 Keawetan media. 

 

Tabel 3.3. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian untuk Guru 

NO ASPEK PENILAIAN INDIKATOR 

1 
Aspek Desain 

Pembelajaran 

 Kejelasan tujuan pembelajaran (realistis dan 

terukur). 

 Relevansi tujuan pembelajaran dengan 

Kurikulum/SK/KD. 

 Sistematika yang runtut, logis,dan jelas. 

 Kejelasan uraian materi.  

 Penggunaan bahasa yang baik dan benar. 

 Penumbuhan motivasi belajar. 

2 Aspek Materi/ Substansi 
 Kebenaran materi secara teoridan konsep. 

 Kedalaman materi. 

3 

 

Aspek Penampilan 

Media 

 Kualitas tampilan 

 Daya tarik tampilan 

 Pengorganisasian materi 
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 Kemudahan operasional 

4 Keterlaksanaan 

 Fleksibilitas penggunaan e-komik dalam 

Pembelajaran. 

 Dukungan media bagi kemandirian belajar 

siswa. 

 Kemampuan media untuk meningkatkan 

motivasi siswa. 

 Kemampuan media menambah pengetahuan 

siswa.  

5 Tampilan Menyeluruh 

 Media e-komik menarik untuk pembelajaran 

 Desain halaman e-komik urut dan menarik 

 Media visual komik menarik.  

 Bentuk huruf menarik. 

 Ukuran huruf mudah dibaca 

 Gambar jelas dan menarik. 

 

b). Angket respon untuk Siswa.   

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan beberapa pendapat mengenai respon siswa 

pada pembelajaran tematik dengan menggunakan multimmedia e-komik pendidikan. Kisi-kisi 

instrumen angket respo siswa dapat dilihat dari tabel 3.4 sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian untuk Siswa 

NO ASPEK PENILAIAN INDIKATOR 

1 Materi 

 Kejelasan materi yang dipelajari. 

 Kemenarikan penyampaian materi. 

 Kemudahan memahami materi. 

 Kebermanfaatan materi.  

2 Media 

 Kemenarikan gambar dalam media e-komik.  

 Kemenarikan tulisan dalam media e-komik. 

 Media e-komik dapat memotivasi siswa. 

 Kemudahan memahami kalimat dalam e-

komik. 

 Kemudahan penggunaan media e-komik. 

 Kebermanfaatan media pembelajaran e-

komik. 

3 Isi Cerita  Kemenarikan cerita pada e-komik.  

  

 Kemudahan memahami isi cerita pada e-

komik. 

 Kejelasan jalan cerita. 

 kesesuai gambar karakter dalam e-komik.  

 

4.  Dokumentasi 
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Alat dokumentasi yang pakai pada penelitian pengembangan ini adalah kamera digital 

berupa foto. Digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan selama proses uji coba produk. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang pakai pada penelitian yaitu teknik analisis kualitatif dan 

analisis kuantitatif. Analisis data dilakukan untuk melihat nilai masing masing aspek pada 

angket. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Kualitatif  

Analisis kualitatif berfungsi untuk menganalisis hasil data dari evaluasi para ahli 

menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara. Data kualitatif ini dapat berupa saran, 

masukan, komentar dan lain-lain.  

2. Analisis Kuantitatif   

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis hasil pengumpulan data dari 

evaluasi para ahli menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan penyebaran 

angket. Berikut merupakan berbagai aspek hasil analisis kuantitatif: 

Tabel 3.5. Pedoman Skor Penilaian 

Data kualitatif Skor 

SB (sangrat baik) 

B (baeik) 

C (caukup) 

K (kuranng) 

SK (sangat kurang) 

5 

4 

3 

2 

1 

 Sumber : Usman dan Akbar (2011). 

Perhitungan persentase dari data yang telah didapat diolah menggunakan rumus 

berikut : 
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Keterangan:  

P : Presentase nilai yang dicari  

∑x : Jumlah jawaban dari validator  

n : Jumlah nilai maksimal 

Setelah persen nilai ditemukan, selanjutnya menentukan kriteria validasi media yang 

ada pada tabel berikut: 

Tabel 3.8 Tingkat Pencapaian 

Tingkat Pencapaian Keterangan 

81-100% Sangat layak, tidak perlu direvisi 

61-80% Layak, tidak perlu direvisi 

41-60% Kurang layak, perlu revisi 

21-40% Tidak layak, perlu revisi 

<20% Sangat tidak layak, perlu revisi 

Sumber : Arikunto, 2010 

Media pembelajaran dikatan layak apabila hasil presentase lebih dari 61%  


