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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). Penelitian ini akan mengacu pada model 

ADDIE (Analysis, Design, Develop, Implementation and Evaluate). Berikut 

langkah-langkah prosedur penelitian yang mengacu pada model ADDIE 

(Tegeh:2014): 

 

  Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE karena 

Model pengembangan ini memiliki lima langkah atau tahapan yang mudah 

dipahami dan di implementasikan untuk mengembangkan produk 

pengembangan seperti produk ajar, modul pembelajaran, multimedia dan 

sebagainnya. Sehingga dapat digunakan model ADDIE untuk 

mengembangkan produknnya yakni media audio visual pembelajaran 

aksara jawa model ADDIE juga memberikan peluang untuk melakukan 

evaluasi terhadap aktivitas pengembangan produk pada setiap tahap. 
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a. Analysis (Analis) 

 Tahap analisis meliputi kegiatan sebagai berikut (a) melakukan analisis 

kompetensi yang dituntut kepada peserta didik; (b) melakukan analisis 

karakteristik peserta didik tentang kapasitas belajarnnya, pengetahuan, 

keterampilan, sikap yang telah dimiliki peserta didik serta aspek yang 

terkait; (c) melakukan analisis materi sesuai dengan tuntutan kompetensi 

(Tegeh, 2014:42). 

 Tahap analisis dalam penelitian ini menganalisis kondisi nyata sehingga 

memperoleh analisis kebutuhan  dari permasalahan yang ada di lapangan. 

Tahap analisi yang dilakukan di kelas inklusi SDN Jatimulyo 1 yakni siswa 

Tunagrahita kesulitan pada materi aksara jawa legena pada K.I 3. 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan mencoba 

(Mendengar, melihat, membaca) serta menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

secara kritis tentang dirinnya, dengan K.D 3.6 Mengenal dan memahami 

semua bentuk aksara legena/ ghajang.  

 Pembelajaran Bahasa jawa khususnya materi aksara jawa dipilih karena 

pada pembelajaran tersebut perlu dikenalkan dengan benar sejak dini. 

Sehingga diperlukan media yang menunjang seperti Media Audio visual. 

Penggunaan media audio visual perlu adanya laboratorium computer tetapi 

jika sekolah belum memfasilitasi bisa menggunakan LCD proyektor. 

b. Design (Perancangan) 

 Design merupakan tahap berpikir visual, design disini guru 

menghasilkan produk multimedia dalam bentuk outline materi, sesuai 

dengan pengembangan pembelajaran Bahasa jawa, sehingga menghasilkan 



37 
 

produk kerangka media pembelajaran. Tahap design ini meliputi dua 

tahapan yaitu perancangan media yang meliputi (tampilan da nisi) 

Perancangan media (mendesain tampilan da nisi media audio visual) 

(Tegeh, 2014:43). 

 Perancangan media disini peneliti merancang media didalam ppt sebagai 

storyboard yang berisi materi, petunjuk dan evaluasi. Kemudian dari segi 

fitur merancang bagimana halaman menu utamanya yang terdiri dari menu 

penuntunan, menu kompetensi, menu materi, menu evaluasi dan menu 

profil. Peneliti juga mendesain bahan menarik perhatian siswa yang dapat 

merangsang minat, cara mengingat, dan memotivasi siswa, yaitu seperti 

gambar, animasi gerak menulis aksara jawa, teks, warna,suara, tombol 

navigasi interaktif. 

c. Develop (Pengembangan) 

 Tahap keempat ini proses develop (pengembangan), pada tahap ini guru 

telah memiliki produk kerangka media pembelajaran Bahasa jawa, lalu 

proses ini dilanjutkan pengembangan kerangka tersebut di kemas atau diedit 

lebih menarik dan kreatif sehingga menghasilkan produk yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa (Tegeh, 2014:43). 

 Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengembangakan media 

audio visual pada pembelajaran aksara jawa dengan validasi ahli materi, ahli 

media dan ahli pembelajaran yang dipaparkan sebagai berikut: 

1) Pembuatan media audio visual 

Pembuatan media audio visual menggunakan adobe flash. 

2) Validasi ahli (materi,media dan pembelajaran) 
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 Tahap selanjutnya adalah melakukan validasi produk kepada ahli 

materi, ahli media, dan ahli pembelajaran. Ahli materi dan ahli media 

dilakukan oleh dosen PGSD Universitas Muhammadiyah Malang 

sedangkan ahli pembelajaran dilakukan oleh wali kelas di kelas inklusi 

selaku guru kelas di SDN Jatimulyo 1  Malang. Hasil dari validasi produk 

berupa penialain kevalidan media, komentar, serta saran sebagai dasar 

dalam pengembanagan media pada tahap selanjutnya. Berikut kriteria 

validator ahli materi, media, dan pembelajaran. 

Tabel 3.1 Validator penelitian pengembangan 

 

d. Implementation (Implementasi) 

 Kegiatan tahap keempat adalah implementasi. Hasil pengembangan 

diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

kualitas pembelajaran yang meliputi keefektifan, kemenarikan dan efisiensi 

pembelajaran ( Tegeh, 2014:43). 

 Keefektifan berkenaan dengan sejauh mana produk pengembangan 

media audio visual aksara jawa dapat mencapai tujuan dan kompetensi yang 

peneliti harapkan. Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan yaitu 

uji coba media di lapangan yang pada tahapanya terdapat revisi untuk 

No Validator Penelitian Kriteria Bidang Ahli 

1. Dosen media 

pembelajaran 

Minimal lulus S2 

Pendidikan 

Ahli media pembelajaran 

2. Dosen materi 

pembelajaran 

Minimal lulus S2 

Pendidikan 

Ahli materi pembelajaran 

3. Guru kelas di kelas 

inklusi Sekolah Dasar 

Minimal lulus S1 

Pendidikan 

Ahli pembelajaran di 

kelas III inklusi Sekolah 

Dasar 
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perbaikan dalam mengembangkan media tahap selanjutnya yaitu dengan 

evaluasi. 

e. Evaluate (Evaluasi) 

 Tahap terakhir atau tahap kelima adalah evaluasi yang meliputi evaluasi 

formatif dan sumatif evaluasi formatif dilakukan untuk mengumpulkan data 

pada setiap tahapan yang dilakukan pada akhir program untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik dan kualitas pembelajaran 

secara luas (Tegeh, 2014:43). 

 Pada tahap penelitian ini menggunakan evaluasi formatif karena dilihat 

dari segi komponen evaluasi yang mencakup bagian tertentu dari obyek 

evaluasi, sedangkan instrumen yang digunakan pada evaluasi formatif 

merupakan instrumen buatan sendiri pengembang dan juga pada proses 

pelaksanaan bersifat intern yakni pada tim pengembang itu sendiri. Evaluasi 

formatif sendiri berfungsi untuk memperbaiki atau menyempurnakan suatu 

kegiatan/ program dan dilihat dari sifatnnya evaluasi bersifat berkelanjutan. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dan pengembangan media pembelajaran audio visual aksara 

jawa ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Jatimulyo kab. Malang. Pelaksanaan 

ini akan berlangsung pada semester genap. 

A. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data diperlukan agar peneliti mendapatkan data 

yang dapat dipertanggung jawabkan. Mengumpulkan data sangat penting 

dalam suatu penelitian karena memengaruhi kesimpulan penelitian 
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(Suharsimi Arikunto, 2006:223). Adapun teknik pengumpulan data menurut 

suharsimi Arikunto terdiri dari tes, kuesioner/ angket, interview/ 

wawancara, observasi, dan dokumntasi. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian pengembangan media audio visual untuk 

pembelajaran Bahasa jawa bagi tunagrahita adalah sebagai berikut. 

1. Observasi Tidak Terstruktur 

Observasi pada tahap Decide bertujuan untuk menentukan 

kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran. Informasi awal 

mengenai pembelajaran Bahasa jawa dikelas inklusi SDN 1 Jatimulyo. 

Komponen pembelajaran yang diamati adalah media pembelajaran, 

sumber belajar, sikap siswa selama pembelajaran dan kendala yang 

dialami guru. 

2. Wawancara Tidak Tersruktur 

Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk wawancara awal 

mengenai pembelajaran materi aksara jawa di kelas inklusi SDN 1 

Jatimulyo. Daftar pertanyaan wawancara semi terstruktur adalah sebgai 

berikut. 

Tabel 3.2 Daftar pertanyaan wawancara tak tersetruktur 

No Pertanyaan 

1.  

2.  

3. 

 

4. 

 

Bagaimana minat siswa dalam pembelajaran Bahasa jawa? 

Media apa yang pernah dipakai dalam pembelajaran aksara jawa? 

Kendala apa yang dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran 

aksara jawa? 

Apakah pada materi aksara jawa diperlukan media pembelajaran 

interaktif? 
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3. Penilaian Ahli 

Ahli materi bertugas untuk menilai materi yang terdapat dalam 

media dan ahli media bertugas menilai secara keseluruhan. Penilaian, 

komentar, dan saran digunakan untuk perbaikan media hingga mendapat 

kriteria “layak” dari para ahli. 

4. Angket 

Tujuan penggunaan angket untuk ahli materi dan media adalah 

untuk mengetahui kelayakan media sebelum uji coba. Adapun 

penggunaan angket untuk siswa adalah untuk mengetahui kelayakan 

media sebelum uji coba. Adapun penggunaan angket untuk siswa adlah 

untuk mendapatkan komentar, kritik, dan saran perbaikan media yang 

dikembangkan. Dengan demikian, media yang dikembangkan 

mendapatkan kriteria “baik”. 

B. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (sugiyono, 

2014:102). Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket 

untuk ahli materi, angket untuk ahli media, serta angket untuk guru kelas. 

Angket ahli materi dibuat berdasarkan teori Hamalik (2011:178) 

mengenai asas penyusunan isi suatu kurikulum atau materi yaitu 

signifikansi, validitasm relevansi sosial, utility, learnability dan minat. 

Sebelum digunakan instrument di validasi oleh ahli materi  Bahasa jawa 
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yaitu bapak Bambang Santoko, M.Pd dosen jurusan PGSD Fakultas 

Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

Tabel 3.3 kisi-kisi instrumen validasi materi 

No Indikator Butir Pernyataan 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

Signifikasi 

 

Validitas 

 

 

Relevansi Sosial 

Utility 

 

 

Learnability 

 

 

 

 

Minat 

Kesesuaian materi dengan KI/KD 

Keseuaian latihan dengan KI/KD 

Kedalaman materi 

Kebenaran cakupan materi 

Keterkinian materi 

Kesesuaian materi dengan kehidupan sehari-hari 

Memberi kesempatan siswa untuk latihan berulang 

Memberi kesemapatan siswa untuk latihan  

Pemberian evaluasi untuk mengukur ketercapaian siswa 

Pemberian petunjuk belajar 

Pemberian contoh-contoh dalam penyajian materi 

Kemudahan memahami materi 

Penerapan materi secara runtut 

Proporsi soal dengan cakupan materi 

Menumbuhkan motivasi siswa 

Kesesuaian Bahasa yang digunakan dalam petunjuk 

belajar dengan tingkat perkembangan siswa 

Kesesuaian materi dengan perkembangan siswa 

Materi yang disajikan memperhatikan perbedaan 

individu 

Kesesuaian penyajian materi dengan tingkat 

perkembanagan siswa 

Kemenarikan sajian materi dalam media 
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Selanjutnya, angket ahli media berdasrkan indicator pemilihan 

media pembealajaran Wina Sanjaya (2011:173).  Divalidasi oleh Ibu Eni 

Rachmawati, M.Pd. selaku dosen mata kuliah yang memberikan materi 

tentang anak berkebutuhan khusus yang menaungi media pembelajaran 

untuk anak berkebutuhan khusus, dosen dari jurusan  PGSD Fakultas Ilmu 

Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammmadiyah Malang. 

 
Table 3.4 kisi-kisi Instrumen validasi media pembelajaran 

Indikator Butir pernyataan 

a) Kesesuaian dengan 

tujuan yang akan 

dicapai. 

b) Kesesauaian dengan 

materi yang akan 

diberikan. 

c) Kesesuaian media 

yang akan diberikan. 

 

 

 

 

 

d) Media harus efektif 

dan efisien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Kemudahan 

pengoperasian  

1. Kessuaian media dengan tujuan 

pembelajaran. 

 

2. Kesesuaian media sebagai sumber 

belajar 

 

3. Kesesuaian media dengan 

karakteristik siswa. 

4. Kesesuaian warna media dengan 

karakteristik siswa. 

5. Kesesuaian petunjuk penggunaan 

dengan tingkat perkembangan siswa. 

6. Keamanan media bagi siswa 

7. Kemampuan media untuk 

mengulanag apa yang dipelajari. 

8. Kemampuan media sebagai stimulus 

belajar 

9. Kemampuan media untuk umpan 

balik segera 

10. Kemampuan media untuk 

menggalakkan latihan yang serasi. 

11. Efisiensi media dengan media 

dengan biaya. 

12. Kemampuan media menjadikan 

pembelajaran bervariasi 

13. Kemampuan media menjadiakan 

pemebelajaran menjadi interaktif 

14. Kemampuan media untuk alat bantu 

memahami dan mengingat 

informasi. 

15. Kemudahan penggunaan media 

dalam praktik pembelajaran 
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Selanjutnya, angket tanggapan guru kelas terhadap media audio 

visual untuk mata pelajaran Bahasa jawa bagi siswa tunagrahita divalidasi 

oleh bapak Bambang Santoko, M.Pd selaku dosen Bahasa jawa dari 

PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMM. 

Table 3.5 kisi-kisi intrumen angket respon guru. 

No Pernyataan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

Kejelasan petunjuk pengggunaan media. 

Kemampuan media menarik perhatian anak. 

Kesesuaian warna media dengan tingkat perkembangan media. 

Kejelasan tulisan dalam media. 

Kesesuaian latihan dengan tingkat perkembangan anak. 

Keamanan media. 

Kemampuan media untuk alat bantu memahami dan mengingat 

informasi. 

Kemudahan penggunaan media. 

Kemampuan media membuat anak senang dalam pembelajaran. 

Kesesuaian media sebagai sumber belajar 

 

 

C. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data dikumpulkan maka data perlu diolah atau 

dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan ini menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif 

yaitu antara lain sebgai berikut: 

a. Analisis Data Deskriptif Kualitatif 

Analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data 

hasil wawancara, observasi, kritik dan saran dari para ahli. Data 

dianalisis dengan mengelompokkan informasi-informasi dari data 

kualitatif yang berupa tanggapan, kritik, dan saran perbaikan yang 

terdapat pada angket. Analisis data kualitatif dijadikan sebagai acuan 
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untuk memperbaiki produk pengembangan media audio visual untuk 

pembelajaran Bahasa jawa materi aksara jawa. 

 

b. Anlisis Data Deskriptif Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis data yang 

terkumpul dari angket yang terdiri dari angket validasi ahli materi, ahli 

media, dan guru kelas. Analisis data deskriptif kuantitatif ini 

menggunakan angket validasi dari ahli materi, ahli media dan guru kelas 

terhadap pengembangan media audio visual aksara jawa untuk 

tunagrahita kelas III yang dikembangkan kemudian dianalisis untuk 

mengetahui tingkat kevalidan produk tersebut. Analisis validasi tersebut 

menggunakan skala tipe ratting scale dengan langkah-langkah sebagai 

berikut ini. 

a) Memeberikan skor pada setiap jawaban. Skor jawaban tersebut 

meliputi kategori sebagai berikut: (4) sangat baik, (3) baik, (2) 

cukup, (1) kurang. 

b) Menjumlahkan skor total tiap validator terhadap semua indicator. 

c) Memberikan nilai validasi menggunakan rumus: 

 

 

  

         (sumber:Arikunto(2010:35)) 

 

 

 

𝑝 = ∑𝑓 × 100% 

𝑛 

 

Type equation here. 
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Keterangan: 

P : nilai akhir 

F: perolehan skor 

n: Skor Maksimal 

hasil yang diperoleh sebagai berikut dengan kriteria sebgai berikut : 

Tabel 3.6 pedoman kevalidan Analisis Data Dalam Persentase 

(sumber:Arikunto(2010:35)) 

No. Nilai (%) Kategori 

1. 81-100% Sangat baik 

2. 61-80% Baik 

3. 41-60% Cukup 

4. 21-40% Kurang 

5. <21% Kurang sekali 


