
31 
 

   BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

Penelitian dan pengembangan (R & D) adalah proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Model penelitian pengembangan 

merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang akan dihasilkan. Dalam penelitian 

pengembangan model pengembangan dapat berupa prosedural, model konseptual, dan model 

teoritik. Model prosedural merupakan model yang deskriptif, menunjukkan langkah-langkah 

yanga harus diikuti untuk menghasilkan produk. Model konseptual adalah model yang 

bersifat analitis, yang menyebutkan komponen-komponen produk, menganalisis komponen 

secara rinci dan menunjukkan hubungan antar komponen yang akan dikembangakan. 

Sedangkan model yang terakhir adalah model teoritik merupakan model yang menggambar 

kerangka berfikir yang didasarkan pada teori-terori yang relevan dan didukung oleh data yang 

empirik. 

A. Model Penelitian & Pengembangan 

  Model pengembangan dalam penelitian pengembangan media Aurora 3D 

Presentation untuk siswa kelas II SDN MULYOASRI 2 dengan menggunakan model 

pengembangan Multimedia Instructional Design yang dikemukakan oleh (William 

W.Lee dan Diana L.Owen, 2004), mengapa penelitian ini menggunakan model 

pengembangan multimedia. Karena penelitian pengembangan yang berbasis teknologi 

atau multimedia sangat cocok dengan model pengembangan yang dikemukakan oleh 

William W.Lee dan Diana L.Owen, yang didalamnya mencakup pengembngan 

pembelajaran berbasis multimedia. 
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Multimedia Instructional Design termasuk jenis penelitian pengembangan 

multimedia,dan didalam bukunya memiliki beberapa langkah  dalam pengembangan 

pendidikan dengan menggunakan multimedia sebagai jembatan, yang memiliki 

langkah-langkah antara lain: 1) Assesment/Analysis, 2) Needs Assesment, 3) Front-

end Analysis, 4) Design, 5) Development, 6) Implementation, 7) Evaluation. Langkah-

langkah tersebut memuat sebuah siklus, yang berawal dari adanya kebutuhan akan 

pembelajaran yang nantinya akan dicermati apa yang menjadi kebutuhan utama, dan 

selanjutnya memilih bahan ajar yang akan digunakan dan memulai pembuatan media 

tersebut, namun dalam proses pengimplikasian media, jika media yang dipergunakan 

kurang memenuhi akan dilakukan evaluasi dari pada media tersebut dan juga 

seterusnya. Sesaui dengan gambar dibawah ini (W.Lee & L.Owen, 2004:4) dalam 

langkah-langkah kegiatan penelitian akan diberlakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tampilan Alur Penelitian & Pengembangan 
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B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Sesuai dengan model pengembangan media yang digunakan, prosedur penelitian 

pengembangan media pembelajaran yang di tempuh adalah sebagai berikut: 

1. Assesment/Analisis 

Asesmen atau penilaian pada penelitian ini berfokuskan pada 

bagaimana minat akan pembelajaran siswa SDN 2 Mulyoasri pada materi 

pembelajaran seni budaya, yang nantinya akan menentuan hasil dari penelitian 

ini. Dari hasil analisis diketahui dalam pembelajaran dikelas kekurangan 

media pendukung pembelajaran. 

2. Needs Assesment 

Kebutuhan akan penilaian yang ada,  disini penilaian akan media yag 

ada pada kelas 2  ditujukan untuk menilai media tesebut layak dipergunakan. 

Yang disitu media yang akan di kembangkan akan dipergunakan sebagai 

media pengganti akan kebutuhan yang ada. Dari hasil analisis, akan ditemukan 

apa yang menjadi kebutuhan, dimana kebutuhan tersebut ialah kebutuhan akan 

media pembelajaran yang menjadi penunjang pembelajaran dikelas. 

3. Front-end Analysis 

Akhir dari analisis pada tahap ini adalah untuk mengetahui apa yang 

menjadi kebutuhan pada media yang akan dibuat yang nantinya akan dijadikan 

landasan pada desain media Aurora 3D Presentation yang dijadikan media 

penghubung. Dan untuk mengumpulkan hasil dari analisi kebutuhan media. 

4. Design 
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Pada tahap desain, pengembanga mulai mendesain media yang akan 

dibuat dengan menambahkan mulai untur SK,KD, dan lainnya. Untuk 

menjadikan acuan nantinya dalam proses pembuatan media. Namun pada 

tahap ini adanya proses validasi oleh validator untuk menentukan media 

tersebut layak atau tidak untuk dijadikan media pembelajaran disekolah. Yang 

seperti tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 Validasi Produk Media 

No Subjek Validasi Jumlah Validator 

1 Validator media dan sumber 

belajar . 

1 orang (dari praktisi dosen media 

pembelajaran)  

2 Validator materi. 1orang (dari praktisi pembelajaran)  

3 Validator pembelajaran seni 

budaya. 

1 orang (dari praktisi dosen seni 

budaya)  

Dari hasil validasi yang paparkan oleh para ahlinya nanti akan ada 

kekurangan dan juga kelebihan dari media Aurora 3D Presentation dalam 

angket validasi yang didalamnya untuk pemanfaatan media pembelajaran. 

5. Development  

Pada tahap ini pengembang mealukan pembuatan akan media 

pembelajaran yang akan dipergunakan, media Aurora 3D Presentation yang 

menjadi penyalur materi pembelajaran seni budaya. Namun pada tahap ini 

proses pembutan tidak hanya media yang dijadikan objek utama, tetapi juga 

mulai pembuatan rencana pembelajaran yang dijadikan dasar pembelajaran, 

dan selanjutnya memulai proses pembutan aplikasi, dari menyiapkan bahan-

bahan, dari materi pembelajaran, video pendukung dan juga gambar materi, 

dan juga aplikasi atau software media. Dan akhirnya akan menjadi aplikasi 

yang menjadi media pembelajaran yang diinginkan. 
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6. Implementation 

Implementasi merupakan tahap dimana hasil dari proses pembuatan 

media pembelajaran yang dikembangkan akan diujicoba oleh siswa, yang 

nantinya akan dapat diketahui bagaimana kelayakan akan media Aurora 3D 

Presntation. Dan dari hasil emplementasi pada siswa akan diketahui jika 

adanya kekurangan dalam media yang dipergunakan. 

7. Evaluation  

Jika produk yang diujicobakan masih terdapat kekurangan, karena 

tidak memenuhi kebutuhan pembelajaran yang diinginkan , maka produk yang 

dihasilkan akan direvisi untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi agar 

pengetahuan murid dalam belajar dapat meningkat pada pemahaman materi 

pembelajaran yang lebih tinggi. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan yang bertempatkan di SDN Mulyoasri 2 yang 

beralamatkan Dusun Mulyoagung. RT/RW 01/01. Mulyoasri   Kec.Ampelgading 

Kab.Malang pada waktu pelaksanaannya  dilakukan pada semster 1 tahun ajaran 

2017/2018. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipergunakan pada penelitian pengembangan media Aurora 3D 

Presentation sebagai berikut : 
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1. Observasi 

Observasi dilakukan pada sekolah SDN Mulyoasri II Kec.Ampelgading 

Kabupaten Malang. Pada kegiatan ini pengeamatan dilakukan pada kelas yang 

dijadikan subjek penelitian Pada kegiatan ini mengamati kegiatan belajar 

mengajar dan penggunaan media pembelajaran seni budaya. Observasi ini 

bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan pemecahan yang dibutuhkan. 

2. Wawancara 

Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara awal terhadap 

guru kelas 2 SDN Mulyoasri II Kec.Ampelgading Kabupaten Malang. Peneliti 

menanyakan proses pembelajaran, dan ketersediaan media yang di gunakan. 

Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan setelah produk media diuji 

cobakan untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran melalui 

pemanfaatan media dan respon siswa dalam proses pembelajaran menggunakan 

media Aurora 3D Presentation. Lalu Jawaban responden dirangkum oleh 

peneliti. 

3. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.Angket ini 

digunakan peneliti pada tahap uji coba produk. Sasaran angket ini ditujukan 

kepada ahli media, ahli materi, ahli pembelajaran dan siswa sebagairesponden. 

Angket yang telah diisi kemudian dianalisis untuk mengetahui respon siswa 

dan efektifitas siswa dalam prosespembelajaran menggunakan media Aurora 

3D Presentation dan sebagai acuan untuk revisi produk. 
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4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang akurat dokumentasi pada 

penelitian ini berbentuk foto atau video kegiatan yang di lakukan dalam 

pembelajaran di dalam kelas menerapkanan media yang di gunakan kemudian 

melibatkan siswa dalam pembelajaran tersebut untuk dianalisis dan selanjutnya 

untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran melalui pemanfaatan 

adobe flash dan respon siswa dalam proses pembelajaran menggunakan media 

Aurora 3D Presentaion. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Lembar Observasi 

 Observasi atau pengematan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan dengan jalannya pengamatan pada suatu objek secara 

langsung. 

Observasi bertujuan untuk memperoleh data dari subjek secara langsung 

tentang kondisi lapangan, dan ketersediaan media di lapangan.Observasi pada 

penelitian ini di lakukan di SDN Mulyoasri II. 

2. Lembar Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan 

data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif 

kuantitatif Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara 

individual. 
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Lembar wawancara berisi tentang daftar – daftar pertanyaan yang akan 

diajukan kepada guru kelas mengenai kegiatan belajar mengajar, karakteristik 

siswa, ketersediaan media belajar. 

3. Lembar Validasi 

Angket merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Instrumen 

atau alat pengumpulan datanya berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang 

harus dijawab atau direspon oleh responden. 

Sasaran angket validasi ditujukan kepada ahli media, ahli materi IPS, ahli 

pembelajaran dan siswa. Angket ini berfungsi untuk mengetahui jawaban atau 

respon, kritik dan saran dari para ahli dalam mengembangkan media adobe flash. 

Angket validasi dalam penelitian ini disusun berdasarkan kriteria penilaian kisi – 

kisi instrumen materi dan media pembelajaran. 

Tabel 3.2 Kisi – kisi instrumen ahli materi 

Aspek Yang Dinilai  Indikator  

Kebenaran Konsep  Kesesuaian materi dengan SK  

Kesesuaian materi dengan KD  

Keseuaian materi dengan indikator  

Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran  

 

 

 

Penyajian Materi  Materi yang disampaikan menggunakan bahasa baku  

Materi yang disampaikan runtun dan dan mudah dipahami  

Materi yang disajikan berawal dari masalah yang 

sederhana  

Materi yang disajikan berkaitan dengan ilustrasi yang ada 

serta sesuai dengan contoh soal perintah  

 

 

 

Pada kisi-kisi vaidasi materi ini dipergunakan sebagai acuan yang akan 

dipergunakan pada proses validasi kelayakan materi yang dipergunakan dengan 

maedia yang dipergunkan, agar mengetahui materi tersebut layak atau tidak. 

Tabel 3.3 Kisi – kisi instrumen ahli media pembelajaran 

Aspek Yang Dinilai  Indikator  
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Kriteria tampilan media  Kombinasi warna menarik  

Tampilan Kuat   

Media dapat digunakan untuk pembelajaran secara 

kelompok  

 

Penyajaian materi pada media  

Materi ssesuai dengan SK dan KD  

Penyajaian materi mudah dipahami  

Digunakan sebagai alternatif media pembelajaran  

Ketertarikan media 

pembelajaran  

Tampilan dalam media menarik  

Mudah dan aman digunakan  

Sederhana dan mudah dibawa  

Ketertarikan siswa dalam 

menggunakan media 

pembelajaran  

Siswa ikut dalam pembelajaran  

Digunakan oleh guru dan siswa  

Memotivasi siswa  

Pada kisi-kisi validasi media ini bertujuan untuk menentukan acuan pada 

validasi media yang dipergunkan untuk mengetahui apakah media yang 

dipergunkan layak atau masih perlu adanya peningkatan. 

Tabel 3.4 Kisi – kisi Instrumen ahli pembelajaran dan angket respon siswa 

Aspek Yang Dinilai  Indikator  

Pengoperasian Media  Media mudah dioperasikan  

Petunjuk penggunaan jelas  

 

Reaksi pemakaian  
 

Pengguna merasa antusias menggunakan media dalam 

pembelajaran  

Pengguna termotivasi belajar setelah menggunakan media  

Pengguna paham dan mengerti penyajian konsep materi 

menggunakan media ini  

Pengguna tertarik dengan tampilan media  

Pada bagian angket pembelajaran dipergunan untuk menilai kelayakan akn 

pembelajaran yang nantinya dilakukan dikelas. Unutk respon siswa, menunjukan 

nilai dari media ini apakah efektif jika dipergunakan di sekolah. 

4. Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa digunakan untuk mengumpulkan beberapa pendapat 

mengenai respon siwa terhadap media yang dikembangkan. Angket ini diisi oleh 

siswa setelah melakukan uji coba produk. 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamera, digunakan 

untuk mengambil gambar mengenai proses uji coba produk penggunaan media 
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pembelajaran melalui pemanfaatan adobe flash dan hasil dari dokumentasi 

selanjutnya untuk di analisis. 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari jawaban atau penilaian melalui angket yang sudah 

diberikan ke ahli mater, ahli media dan responden akan di analisis dengan 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Angket Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah hasil wawancara dan 

masukan dari para ahli. Data yang disajikan berupa kata – kata, kritik, dan saran. 

Kritik dan saran akan digunakan sebagai masukan dalam memperbaiki produk 

media Aurora 3D Presentation. 

2. Angket Deskriptif Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengoalah data dari pengisian 

angket oleh para ahli dan responden yang berisi pertanyaan yang berhubungan 

dengan produk media yang dihasilkan. Jawaban – jawaban tersebut akan diukur 

dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Contoh skala linkert : 

a) Analisis angket validasi ahli  

Tabel 3.5 Penilaian Skala Likert 

No. Keterangan Skor 

1 Setuju / selalu / sangat positif  5 

2 Setuju / sering / positif  4 

3 Ragu – ragu / kadang / netral  3 

4 Tidak setuju / hampir tidak pernah / negatif  2 

5 Sangat tidak setuju / tidak pernah  1 
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   (sumber, Sugiyono, 2015:135) 

 Perhitungan persentase dari data yang telah diperoleh diolah dengan 

menggunakan rumus berikut : 

  
∑ 

 
       

Keterangan:  

P: Presentase skor yang dicari 

∑x: jumah jawaban yang diberikan validator 

n: Jumlah skor maksimal 

  

 Setelah presentase skor ditemukan, selanjutnya menentukan 

kriteria validasi media yang terdapat pada tabel berikut: 

Tabel 3.6 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, Sugiyono, 2015:136) 

Media pembelajaran dikatan layak jika mendapat hasil presentase 

diatas dari 61% 

b) Analisis angket respon siswa  

Dalam mengolah data kuesioner (angket) respon siswa, 

jawaban-jawaban yang dihasilkan diukur menggunakan skala Guttman 

, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.7 Penilaian Skala Guttman 

Keterangan  Skor  

Ya  1 

Tidak  0  

(sumber, Sugiyono, 2015:139) 

Penghitungan presentase respon siswa dari data yang sudah 

dikumpulkan menggunakan rumus berikut: 

  
∑ 
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Keterangan: 

P: Presentase skor yang dicari 

∑x: Jumlah jawaban yang diberikan siswa 

n: Jumlah skor maksimal. 


