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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan model 

ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation). Model 

penelitian dan pengembangan ADDIE dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda 

sejak tahun 1990-an. Model ADDIE dipilih karena dapat dikembangkan secara 

sistematis dan berpijak pada landasan teoritis design pembelajaran dan memiliki 

lima tahap yang mudah dipahami serta sesuai untuk mengembangkan sebuah 

produk seperti multimedia (Tegeh, dkk. 2014: 41). Adapun metode yang 

digunakan penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan (research and 

development). 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah model ADDIE yang memiliki lima tahapan yang harus dilaksanakan, 

antara lain: (1) Analyze (Analisis), (2) Design (Perancangan), (3) Development 

(Pengembangan), (4) Implementation (Implementasi), (5) Evaluation (Evaluasi). 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Tahapan Pengembangan Model ADDIE 

(Sumber : Tegeh, 2014:42) 
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1. Analyze (Analisis) 

 

Pada tahap analisis peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut : (a) 

analisis sarana dan prasarana yang ada di SDN Purwantoro 1 Malang, (b) analisis 

proses pembelajaran tematik di kelas 3 SDN Purwantoro 1 Malang, dan (c) 

analisis penggunaan media pada pembelajaran tematik di kelas 3 SDN Purwantoro 

1 Malang. Ketiga aspek tersebut dianalisis agar peneliti dapat mengetahui 

kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah, dan untuk memberikan saran kepada 

peneliti agar dapat mengembangkan media secara maksimal sesuai kebutuhan. 

 

2. Design (Perancangan) 

Pada tahap perencanaan merupakan tindak lanjut dari tahap analisis. Pada 

tahap ini dilakukan kegiatan sebagai berikut: (a) menetapkan materi, KI, KD, 

indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari melalui media ini, (b) 

membuat storyboard yang merupakan rancangan secara umum yang meliputi 

desain template, letak menu, pemilihan teks, gambar, tombol navigasi, dan materi 

disajikan sesuai dengan tema yang dikembangkan. Perencanaan dilakukan agar 

tujuan dari penelitian ini dapat tercapai dengan baik, membantu guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, dan memudahkan siswa dalam memahami 

materi pembelajaran. 

 

3. Development (Pengembangan) 

Pada tahap pengembangan merupakan kegiatan mengubah design yang 

sudah dirancang ke dalam bentuk fisik berupa produk. Proses pembuatan media 

yang meliputi : (a) Proses pembuatan komponen-komponen media pembelajaran  
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antara lain : latar belakang (template), animasi, gambar, video, teks, materi, 

evaluasi, permainan, musik dan tombol navigasi. (b) pembuatan desain tampilan 

menggunakan Adobe Flash serta aplikasi pendukung yaitu Adobe Photoshop dan 

Windows Movie Maker, (c) Melakukan validasi kepada para ahli, yaitu ahli 

media, ahli materi, dan ahli pembelajaran SD untuk mengetahui kelayakan 

multimedia interaktif yang dikembangkan. 

 

4. Implementation (Pelaksanaan) 

Pada tahap pelaksanaan ini merupakan kegiatan penerapan hasil produk 

yang sudah dikembangkan dan telah di validasi oleh validator. Penerapan hasil 

produk pengembangan pada penelitian ini akan diuji cobakan di SDN Purwantoro 

1 Malang untuk mengetahui kepraktisan penggunaan media pembelajaran yang 

dikembangkan peneliti berupa multimedia interaktif melalui aplikasi Adobe Flash 

Player yang sudah terinstal pada komputer atau laptop pengguna. 

 

5. Evaluation (Evaluasi) 

Pada tahap evaluasi digunakan untuk mengetahui multimedia interaktif 

yang sudah dibuat berhasil dan sesuai dengan harapan awal atau tidak. Evaluasi 

(evaluation) meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Pada penelitian ini 

dilakukan pada setiap tahapan, tahap evaluasi tersebut dinamakan tahap evaluasi 

formatif karena tujuan evaluasi untuk kebutuhan revisi dan meminimalisir tingkat 

kesalahan dari setiap tahapan.  Hasil evaluasi didapat dari beberapa kegiatan 

pengumpulan data seperti observasi, wawancara, angket validasi ahli materi dan 

ahli media, angket respon siswa. Tahap evaluasi sumatif dilakukan pada akhir 
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program untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dan kualitas 

pembelajaran secara luas. Pada penelitian ini tidak dilakukan evaluasi sumatif 

karena keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengembangan ini akan dilaksanakan di SDN Purwantoro 

1 Malang. Waktu penelitian yang dilakukan pada Selasa, 05 Desember 2017, 

semester ganjil / semester I tahun pelajaran 2017 / 2018. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dan 

pengembangan ini sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan kepada guru kelas 3 di SDN Purwantoro 

1 Malang. Wawancara dilakukan secara terbuka untuk mendapatkan informasi 

yang lebih dalam mengenai keadaan nyata dalam penggunaan media 

pembelajaran,  sehingga peneliti mendapatkan data tentang pentingnya penelitian 

dan pengembangan multimedia interaktif pada pembelajaran tematik. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan di SDN Purwantoro 1 Malang. Observasi dilakukan 

untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada di sekolah, penggunaan media 

pada pembelajaran tematik, dan kondisi siswa saat mengikuti pembelajaran 

tematik, Seluruh hasil observasi digunakan untuk menganalisis kebutuhan dan 

mengetahui pentingnya dilakukan penelitian dan pengembangan multimedia 

interaktif. 

 



39 

 

3. Angket  

Angket yang digunakan pada penelitian dan pengembangan ini adalah 

angket tertutup. Angket yang akan digunakan yaitu berupa angket validasi kepada 

para ahli (validator) dan angket respon siswa terhadap multimedia interaktif yang 

dikembangkan. Angket validasi pada para ahli bertujuan untuk mengumpulkan 

data tentang kelayakan multimedia interaktif  dan angket respon siswa  bertujuan 

untuk mengetahui respon mereka terhadap multimedia interaktif yang 

dikembangkan. 

 

4. Dokumentasi 

Kegiatan dokumentasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata pada saat 

uji coba media. Dokumentasi diperlukan sebagai bukti nyata bahwa pernah 

dilakukan penelitian serta uji coba media pada kelas 3 di SDN Purwantoro 1 

Malang. Instrumen yang digunakan pada saat dokumentasi adalah peralatan 

dokumentasi seperti kamera Smartphone dan alat perekam dalam kegiatan 

implementasi. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Data penelitian dan pengembangan, peneliti menggunakan intrumen 

penggumpulan data, sebagai berikut : 

1. Pedoman/ lembar Observasi 

Lembar observasi yang digunakan berisi penilaian tentang bagaimana 

pelaksanaan penerapan media yang dikembangkan melalui multimedia interaktif. 

Lembar observasi diisi oleh observer dan dijadikan penilaian terhadap multimedia  

yang telah diuji coba dalam kelas 3 di SDN Purwantoro 1 Malang. (Terlampir) 
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2. Pedoman/ lembar Wawancara 

Wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang 

hanya garis besarnya, dan peneliti bebas mengembangkan pertanyaan sesuai 

dengan kebutuhan. Pertanyaan meliputi tentang pembelajaran dikelas, penggunaan 

media dan sarana prasarana dalam pembelajaran. (Terlampir) 

 

3. Angket 

Pengumpulan data angket menggunakan angket validasi yang diisi oleh 

para ahli sebagai validator dan angket respon siswa. Angket pada penelitian ini 

bersifat tertutup. Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang materi, 

tampilan, kemudahan dan kemenarikan multimedia interaktif. Penggunaan angket 

validasi dilakukan pada saat validasi pada ahli materi, ahli media pembelajaran, 

dan ahli pembelajaran SD. Angket validasi dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh penilaian dan saran dari para ahli mengenai media yang telah dibuat, 

sedangkan angket respon siswa digunakan pada saat uji coba produk multimedia 

interaktif. Angket respon siswa digunakan dengan tujuan untuk mengumpulkan 

beberapa tanggapan atau penilaian terhadap media yang dikembangkan berupa 

komentar dan saran guna menyempurnakan media agar menjadi lebih baik dan 

layak digunakan dalam pembelajaran. Kriteria para ahli sebagai validator 

multimedia interaktif disajikan pada tabel 3.1, kisi-kisi angket validasi disajikan 

pada tabel 3.2, dan kisi-kisi angket respon siswa disajikan pada tabel 3.3 sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1 Kriteria Validator 

No Bidang Keahlian Kriteria 
Subjek Uji 

Coba Ahli 

1 Dosen ahli media 

pembelajaran  

1. Memiliki keterampilan di bidang media 

pembelajaran 

2. Tingkat akademik  minimal S-2 pendidikan 

3. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun 

Subjek I 

2 Dosen ahli materi 1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang 

pembelajaran 

2. Tingkat akademik minimal S-2 pendidikan dasar 

3. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun 

Subjek II 

3 Guru ahli materi 

pembelajaran SD 

1. Memiliki kemampuan di bidang pembelajaran 

tematik SD 

2. Tingkat akademik minimal S-1 pendidikan guru 

sekolah dasar 

3. Memiliki Keterampilan dan pengalaman 

mengajar di sekolah dasar 

Subjek III 

(Sumber : diadaptasi dari Wahyuni, 2016) 

 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Validasi 

No Keterangan Indikator Nomor Pertanyaan 

1 Ahli Media  a. Kualitas isi 

b. Kualitas tampilan 

c. Interaktivitas 

d. Ketepatan 

a. 1-8 

b. 9-15 

c. 16-18 

d. 19-20 

2 Ahli Materi a. Pembelajaran 

b. Kurikulum  

c. Materi  

d. Evaluasi 

a. 1-3 

b. 4-5 

c. 6-11 

d. 12-15 

3 Ahli Pembelajaran SD a. Pembelajaran 

b. Kurikulum 

c. Materi 

d. Interaktivitas 

e. Tampilan 

a. 1-2 

b. 3-6 

c. 7-10 

d. 11-12 

e. 13-15 

(Sumber : diadaptasi dari Wahyuni, 2016) 

 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Angket Respon Siswa 

No Aspek Nomor Pertanyaan 

1 Kualitas motivasi 1-3 

2 Kualitas tampilan 4-6 

3 Kemudahan penggunaan 7-8 

4 Kualitas suara 9-10 

(Sumber : diadaptasi dari Wahyuni, 2016) 
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F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara analisis 

deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan saran atau 

komentar validator mengenai media yang dikembangkan. Data diperoleh sebelum 

dan sesudah dilakukan ke lapangan untuk menerapkan media pembelajaran pada 

subjek uji coba (siswa kelas 3 SDN Purwantoro 1 Malang). Tanggapan dan kritik 

akan dijadikan sebagai pedoman dalam perbaikan atau revisi multimedia 

interaktif yang dikembangkan. 

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Pengolahan data dengan analisis deskriptif kuntitatif digunakan untuk 

mengetahui kelayakan produk multimedia interaktif yang dikembangkan dan 

respon siswa sebagai kepraktisan dari penggunaan multimedia interaktif. Menurut  

Nieveen & Van Den Akker (2002) dalam Fatmawati (2016), perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan dikatakan berkualitas jika memenuhi tiga 

kriteria, yaitu validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Perangkat pembelajaran 

dikatakan valid apabila ada keterkaitan yang konsisten dari setiap komponen 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan dengan karakteristik model 

pembelajaran yang, dikatakan praktis apabila perangkat tersebut mudah dan dapat 

dilaksanakan, dan dikatakan efektif apabila tujuan pembelajaran dapat tercapai 

melalui penggunaan perangkat pembelajaran yang dikembangkan (Nieveen, 

1999).  
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Menurut Priyanto (2016) Kepraktisan diperoleh dari hasil angket respon 

siswa terhadap pembelajaran dan hasil observasi kemampuan guru mengelola 

pembelajaran. Dengan demikian, validitas, kepraktisan dan efektivitas penting 

dilakukan dalam mengembangkan media pembelajaran sehingga dapat 

menciptakan kondisi belajar yang diharapkan. Data yang akan diolah dan 

dianalisis secara deskriptif kuantitatif diperoleh dari angket yang diberikan kepada 

para ahli sebagai validator dan siswa sebagai pengguna multimedia interaktif. 

Berikut dua jenis angket dalam bentuk deskriptif kuantitatif yang digunakan 

dalam penelitian dan pengembangan ini : 

a. Analisis Data Angket Validasi Ahli

Jawaban pada angket validasi ahli menggunakan skala likert, variabel 

yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala likert terdiri dari skor 1 

sampai skor 5 (Sugiyono, 2015:135). Angket dianalisis dan dipresentase setelah 

sebelumnya diisi oleh validator yang bersangkutan. Instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data angket validasi dengan rumus sebagai berikut : 

Keterangan : 

P    =   Presentase validitas  

Ʃx  =   Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih 

N    =  Jumlah skor ideal 

(Sumber: Arikunto, 2010: 282) 

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Data Persentase Validitas Produk 

No Tingkat Pencapaian Kriteria 

1 90% - 100% Sangat Valid 

2 75% - 89% Valid 

3 65% - 74% Cukup Valid 

4 40% - 64% Kurang Valid 

5 0%   - 39% Tidak Valid 

(Sumber : Arikunto, 2010 : 282) 

Ʃx 

N 
X 100% P = 
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b. Analisis Data Angket Respon Siswa 

Jawaban pada angket respon siswa menggunakan skala guttman. Skala 

guttman digunakan apabila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu 

permasalahan yang ditanyakan. Pada skala guttman terdapat dua interval yaitu ya 

atau tidak. Jawaban ya mendapat skor 1, sedangkan jawaban tidak mendapat 

skor 0 (Sugiyono, 2015: 139). Angket dianalisis dan dipresentase setelah 

sebelumnya diisi oleh siswa sebagai responden untuk mengetahui tingkat 

kepraktisan penggunaan media dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Keterangan : 

P     =   Perolehan persentase responden (hasil 

dibulatkan hingga mencapai bilangan 

bulat)  

Ʃx      =   Jumlah skor jawaban responden  

N       =   Jumlah skor ideal 

100% = Konstanta 
(Sumber : Arikunto, 2010 : 282) 

 

Tabel 3.5 Kriteria Penilaian Data Persentase Kepraktisan Produk 

No Tingkat Pencapaian Kriteria 

1 81% – 100% Sangat Praktis 

2 61% – 80% Praktis 

3 41% – 60% Cukup Praktis 

4 21% – 40% Kurang Praktis 

5   0% – 20% Tidak Praktis 

(Sumber: diadaptasi dari Akbar, 2013: 42) 

 

Ʃx  

N 
X 100% P = 




