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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

3.1 Model Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian ini merupakan awal dalam mengembangkan suatu 

produk. Menurut Setyosari (2012:221-228) Model pengembangan terdiri atas 

3 jenis yaitu model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Model 

prosedural merupakan model yang bersifat deskriptif, yaitu menggariskan 

langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Model 

konseptual yaitu model yang bersifat analitis yang memberikan komponen-

komponen produk yang akan  dikembangkan serta keterkaitan antar 

komponen, sedangkan model teoritik adalah model yang menunjukkan 

hubungan perubahan antar peristiwa. 

Dalam penelitian ini peneliti mengembangkan sebuah media 

pembelajaran dengan menggunakan model prosedural. Model prosedural yaitu 

model deskriptif yang menggambarkan alur atau langkah-langkah prosedural 

yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu produk tertentu. (Setyosari, 

2010:200)  

Langkah penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh 

Sukmadinata dan kawan-kawan, secara garis besar memiliki tiga tahap, yaitu: 

1) Studi pendahuluan, 2) Pengembangan Model, dan ke 3) Uji Model. (Nana 

Syaodih, 2008:184). Secara visual langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan yang dimodifikasi oleh Sukmadinata dapat dilihat pada bagan 

berikut : 
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Gambar 3.1 : Prosedur Penelitian 

Sumber : Nana Syaodih (2008) 

Prosedur penelitian memodifikasi langkah penelitian yang 

dikembangkan oleh Sukmadinata (Nana Syaodih, 2008:184) yang terdiri dari: 

1) studi pendahuluan yang meliputi studi lapangan, studi pustaka, penyusunan 

draf produk, 2) pengembangan yang meliputi uji coba terbatas dan lebih luas, 

3) pengujian yang meliputi pre test, perlakuan, dan post tes. Namun karena 

mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan keterbatasan waktu, keadaan 

lapangan dan biaya maka pada tahap dua hanya dilakukan sampai uji coba 

perorangan dan terbatas. 

3.2 Prosedur penelitian dan Pengembangan 

3.2.1 Studi Kepustakaan 

Pada langkah studi kepustakaan, peneliti melakukan studi teori 

yang meliputi pengemabangan multimedia, media pembelajaran, dan 

model ADDIE. Teori yang didapat tersebut akan menjadi referensi 

dalam mengembangakan produk pada penelitian ini. 

3.2.2 Studi Lapangan 
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Perlunya pengembangan media baru dilatarbelakangi pada 

karakteristik siswa kelas V SDN Sukosari kecamatan Jogoroto 

Kabupaten Jombang rata-rata berusia 10 – 11 tahun. Hasil observasi 

yang dilakukan di kelas V SDN Sukosari Kecamatan Jogoroto 

Jombang, pembelajaran dilakukan dengan konvensional. Metode yang 

digunakan hanya dengan ceramah dan penugasan. Guru menerangkan 

materi tersebut dengan hanya menggunakan buku teks dan 

menjelaskan gambar yang ada di buku tersebut. Sementara siswa diam 

mendengarkan dan memperhatikan buku teksnya. Semua siswa terlihat 

diam  dan sekali ada siswa berbisik dengan teman disebelahnya. 90% 

siswa terlihat pasif, tidak berkomentar dan tidak mengajukan 

pertanyaan ketika proses pembelajaran berlangsung.  

Setelah akhir pembelajaran dilakukan pos test dan diperoleh 

data sebagai berikut. Dari 19 siswa kelas V SDN Sukosari, Jogoroto, 

Jombang yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan, 

terdapat 11 siswa yang belum mencapai KKM yang telah ditetapkan. 

Dilandasi oleh studi lapangan yang dilakukan, maka penulis 

merancang media yang dapat menarik perhatian siswa agar siswa fokus 

terhadap proses pembelajaran dan mendapatkan hasil belajar yang 

diinginkan. 

3.2.3 Penyusunan Draf produk 

Berdasarkan  hasil kesimpulan teori-teori yang didapat dari studi 

kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan, maka peneliti 
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merancang draf awal produk yang akan dikembangkan dengan 

spesifikasi dan materi yang sesuai dengan analisis kebutuhan. 

3.2.4 Pengembangan 

Pada langkah pengembangan ini, dilakukan dengan 

menggunakan model ADDIE. Berikut adalah langkah-langkah dalam 

pengembangan model ADDIE menurut Banch (2009: 3): 

a. Analyze 

Pada tahap ini dilakukan analisis masalah awal permasalahan 

yang ada. Analisis masalah telah dilakukan di SDN Sukorasi, Jombang. 

Dari hasil survei lapangan yang dilakukan diperoleh data bahwa: 

Survey lapangan SDN Sukosari 

 Siswa pasif dan proses pembelajaran berpusat pada guru. 

 Siswa bersperilaku baik namun tidak menunjukkan sifat ketertarikan 

terhadap materi yang disajikan dengan menggunakan buku teks. 

 Gaya belajar siswa beragam, ada siswa yang suka gaya belajar 

visual, audio dan gaya belajar kinestika. Oleh sebab itu variasi dan 

kreatifitas guru dalam pembelajaran sangat diperlukan.  

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan maka penulis merancang 

media yang dapat menarik perhatian siswa yang memiliki gaya belajar 

yang berbeda untuk kelas 5 SDN Sukosari. Media yang dirancang 

berbasis multimedia interaktif yang memiliki audio untuk siswa dengan 

gaya belajar auditorial. Animasi, video dan gambar untuk siswa dengan 

gaya belajar visual. Serta lembar kegiatan siswa untuk siswa dengan 

gaya belajar kinestetik.  
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b. Design

Kegiatan ini merupakan proses sistematik yang dimulai dari 

menetapkan tujuan belajar, merancang skenario atau kegiatan belajar 

mengajar, merancang perangkat pembelajaran, merancang materi 

pembelajaran dan alat evaluasi hasil belajar.  

Rancangan tujuan belajar, dan skenario pembelajaran, materi 

pelajaran serta evaluasi telah dikembangkan dalam RPP (Lampiran 1) 

Langkah selanjutnya adalah mengembangkan media pembejaran 

berbasis multimedia. Software yang digunakan antara lain: 

 Microsof office power point untuk membuat slide tampilan

 Adobe photoshop untuk mengedit gambar sehingga sesuai dengan

kebutuhan

 Audacity untuk merekam dan mengedit suara narrator serta music

latar

 Oxelon media converter untuk mengkonversi file ke tipe yang sesuai

 Sony vegas pro untuk mengedit video

Komponen-komponen utama yang ada pada media pembelajaran 

power point tersebut adalah : petunjuk, pendahuluan, materi, lembar kerja, 

dan kuis. Komponen-komponen tersebut berupa navigasi-navigasi yang 

menghubungkan ke slide yang bersangkutan. Navigasi petunjuk berisi 

tentang cara penggunaan menu-menu yang ada pada media pembelajaran 

tersebut. Navigasi pendahuluan, berisi tentang identitas mata pelajaran, 

Standart Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator pencapaian 

kompetensi, dan Tujuan Pembelajaran. Navigasi materi, berisi tentang 
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materi pembelajaran yang dikemas dengan kegiatan interaktif dengan 

siswa, gambar animasi, dilengkapi dengan tayangan video terkait materi 

fotosintesis. Navigasi lembar kerja berisi dengan langkah-langkah kegiatan 

yang dilakukan siswa secara berkelompok. Navigasi kuis, berisi dengan 

soal-soal evaluasi untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang 

diharapkan.   

c. Develop 

Development dalam model ADDIE berisi kegiatan realisasi 

rancangan produk. Dalam tahap desain, telah disusun kerangka konseptual 

multimedia pembelajaran yang baru. Dalam tahap pengembangan, 

kerangka yang masih konseptual tersebut direalisasikan menjadi produk 

yang siap diimplementasikan. Pengembangan multimedia interaktif 

dengan software power point meliputi:  

a) Pembuatan Gambar Latar untuk Tampilan Multimedia 

Langkah-langkah pembuatan gambar latar 

(1) Jalankan program Adobe Photoshop pada computer atau laptop. 

(2) Klik pada menu file, pilih new 

(3) Isikan nama file, dengan ukuran width 1280 pixels dan height 720 

pixel. Pada kotak resolusi isikan 72, color mode = RGB, 

background content pilih yang mana saja. 

(4) Buat sebuah layer baru dengan mengklik ikon creat new layer pada 

panel layer 

(5) Pilih warna pada kotak warna di toolbar. Pilihlah warna yang cerah 

seperti biru muda 
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(6) Kemudian pastikan layer yang baru dibuat terseleksi di panel layer 

dengan tanda layer tersebut disorot dengan warna biru. Bila belum, 

tinggal klik pada layer yang diinginkan 

(7) Setelah layer dipilih tekan alt+backspace, maka warna biru akan 

terisi kedalam layer yang dipilih 

(8) Kemudian buatlah sebuah kotak panjang dengan memilih tool 

“rectangle tool” pada toolbar 

(9) Kemudian arahkan kursor di bagian lembar kerja paling atas dan 

tekan-tahan-tarik hingga ke bawah sampai membentuk sebuah 

persegi panjang, buatlah dengan ukuran yang diinginkan 

(10) Pilih layer shape dan tekan ctrl+J sebanyak 2 kali untuk 

menduplikat layer 

(11) Tekan “v” pada keyboard kemudian pindahkan salah satu 

duplikat persegi panjang sehingga berjajar 

(12) Beri warna pada persegi panjang tersebut untuk menambah 

sedikit variasi pada background, pilih warna yang serasi dan 

tidak terlalu ekstrim 

(13) Simpan background dengan cara pilih menu file, kemudian save 

dengan format JPG, letakkan dilokasi folder yang diinginkan 

kemudian tekan Save 

(14) Pilih quality maximum (12)  lalu tekan OK 

b) Pembuatan Slide Master 

Langkah-langkah pembuatan slide master 

(1) Buka program Microsoft PowerPoint 2007. 



42 
 

(2) Pilih menu design kemudian page setup. Pilih On-Screen Show 

(16:9) pada Slides Sized for. 

(3) Pilih menu view, kemudian slide master 

(4) Klik pada slide pertama kemudian drag gambar background yang 

baru dibuat dari folder penyimpanan langsung ke powerpoint 

(5) Atur ukuran gambar agar pas dengan lembar tampulan slide 

dengan cara mengklik-tahan-tarik pada bagian pojok gambar 

(6) Selanjutnya yaitu membuat menu pada slide master 

(7) Buatlah sebuah gambar atau bentuk persegi panjang seperti saat 

membuat gambar background. Atau carilah referensi gambar di 

internet. 

(8) Drag gambar langsung ke powerpont dan atur ukuran serta 

letaknya 

(9) Pilih menu insert, text box. Kemudian klik-tahan tarik kursir 

hingga membentuk sebuah bentuk persegi empat dengan tepi garis 

putus putus dan ketiklah kata “petunjuk” 

(10) Pilih kotak teks tersebut kemudian tekan Ctrl+D untuk 

menduplikat kotak teks, lalu ganti tulisan pada kotak teks kedua 

dengan kata “pendahuluan”. Ulangi langkah tersebut untuk 

membuat menu yang lain 

(11) Letakkan menu-menu tersebut ditempat yang diinginkan 

(12) Selanjutnya kita akan menambahkan navigasi slide presentasi. 

Klik menu Insert kemudian klik Shapes, pilih Block Arrows: Left 

Arrows untuk arah kiri dan Block Arrows: Right Arrows untuk 
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arah kanan. Letakkan di pojok kanan bawah. Gantilah warnanya 

sesuai keinginan Anda (lihat langkah A.8). 

(13) Klik kanan pada kotak menu, PILIH Edit Text, isikan dengan teks 

Home. 

(14) Sampai langkah ini template presentasi Anda sudah lengkap,  

(15) Kembalikan ke Normal View, caranya klik menu View Normal. 

(16) Sampai dengan langkah ini Slide Master sudah berhasil dibuat, 

dan setiap kali New Slide kita akan memperoleh template 

presentasi yang sudah dibuat. 

(17) Jangan lupa untuk selalu menyimpan file Anda. 

c) Pengisian Konten/Materi Pelajaran 

(1) Klik Insert, pilih Text Box, tambahkan teks di bagian tengah 

presentasi. Pada halam pertama slide pertama, ditambahkan 

informasi, judul media pembelajaran, semester, kelas dan 

penyusun media pembelajaran. Atur sesuai keinginan Anda (rata 

kiri/kanan/tengah). 

(2) Untuk menambahkan gambar, klik Insert, pilih Picture dan 

arahkan ke tempat Anda meletakkan file-file gambar 

(3) Klik kanan pada Slides, plih New Slide. 

(4) Tambahkan teks untuk SK/KD. Sesuaikan dengan Standar 

Kompetensi/Kompetensi Dasar Anda. Gunakan menu Insert, 

kemudian pilih Text Box. 

(5) Untuk mengatur jenis dan ukuran teks gunakan menu Home pilih 

pada bagian jenis huruf dan ukuran huruf. 
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(6) Tambahkan slide untuk slide MATERI. 

(7) Isikan materi pelajaran sesuai dengan data Anda. Untuk mengisi 

materi pelajaran gunakan menu Insert, kemudian pilih Text Box. 

(8) Tambahkan slide jika Anda menginginkan slide masih kurang. 

Ulangi langkah ini sampai semua materi pelajaran Anda dapat 

dimuat di slide presentasi. 

(9) Jangan lupa untuk selalu menyimpan file Anda. 

d) Pembuatan Evaluasi dan Daftar Pustaka 

Pada bagian ini akan dijelaskan langkah-langkah pembuatan evaluasi 

berupa soal-soal uraian. 

(1) Tambahkan slide baru. Klik kanan pada slide, pilih New Slide. 

(2) Tambahkan soal menggunakan menu Insert, pilih Text Box. 

(3) Buat slide baru, klik kanan pada slide terakhir, kemudian New 

Slide 

(4) Isikan dengan teks jawaban dari SOAL 1. 

(5) Pilih kembali slide yang berisi SOAL 1. Blok pada teks LIHAT 

JAWABAN, klik kanan pilih Hyperlink. 

(6) Pilih slide yang berisi jawaban SOAL 1. Pada tutorial ini, slide 

jawaban SOAL 1 terletak pada slide 5. Sesuaikan dengan slide 

yang sudah dibuat. Klik OK jika sudah selesai. 

(7) Untuk membuat soal kedua, ketiga dan seterusnya lakukan 

langkah yang sama seperti langkah C.1. 

(8)  Jika semua soal telah dibuat, selanjutnya Anda tambahkan slide 

baru, yaitu slide DAFTAR PUSTAKA. 
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(9) Jangan lupa untuk selalu menyimpan file Anda 

e) Penambahan Animasi Teks, Gambar dan Video 

Animasi dalam PowerPoint penting untuk menarik perhatian audiens 

dan membuat presentasi lebih interaktif, tidak membosankan dan 

lebih menyenangkan. Namun demikian, penggunaan animasi yang 

berlebihan justru akan mengaburkan isi presentasi. Gunakan animasi 

teks dan gambar seperlunya saja. Dalam PowerPoint terdapat 2 jenis 

animasi utama yang dapat digunakan, yaitu: 

 Animasi slide transition (perpindahan antarslide) 

 Custom Animation (untuk animasi teks dan gambar) 

Custom Animation terdiri dari 4 jenis animasi, yaitu: 

 Entrance (cocok untuk teks/gambar yang akan masuk ke slide 

presentasi) 

 Emphasis (animasi perubahan warna) 

 Exit (cocok untuk teks/gambar yang akan keluar dari slide 

presentasi) 

 Motion Path (animasi yang mengikuti arah jalur) 

Anda dapat memilih jenis animasi untuk teks yang dibuat sesuai 

dengan keinginan. Namun demikian, usahakan agar animasi yang 

digunakan konsisten dan jangan terlalu banyak jenis animasi dalam 

satu slide. Pada langkah ini akan dijelaskan penambahan animasi pada 

teks, dan gambar. Selain itu, akan dijelaskan juga cara memasukkan 

video pada slide presentasi PowerPoint. 
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(1) Klik kembali slide 1 yang berisi informasi media pembelajaran. 

Klik dua kali pada teks yang ingin ditambahkan efek dan animasi 

teks. 

(2) Perhatikan kanan atas pada menu Format. 

(3) Pilih WordArt Styles sesuai dengan keinginan Anda. 

(4) Klik kembali pada JUDUL media pembelajaran Anda, kemudian 

klik menu Animatons, pilih Custom Animation. 

(5) Pilih Add Effect, Entrace, More Effects dan pilih jenis animasi 

sesuai keinginan Anda 

(6) Letakkan kotak dialog disebelah kanan slide presentasi Anda agar 

Anda dapat melihat Preview hasil animasi Anda. 

(7) Klik OK jika sudah Anda sudah memilih salah satu animasi. 

(8) Setelah Anda menambahkan salah satu animasi, Anda dapat juga 

mengatur jalannya animasi. 

 On Click: animasi berjalan setelah Anda mengeklik pada slide 

presentasi. 

 With Previous: animasi berjalan bersama-sama dengan animas 

lainnya. 

 After Previous: animasi berjalan setelah animasi yang lain. 

(9) Pada bagian ini Anda juga dapat mengatur kecepatan animasi, 

Very Slow, Slow, Medium, Fast dan Very Fast. 

(10) Anda juga dapat mengatur pilihan jenis animasi, waktu, 

ditampilkan per huruf, per kata atau per kalimat 
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(11) Jika Anda ingin menampilkan per huruf, per kata atau per 

kalimat, pilihlah menu Effect Options, pilih pada bagian 

Animated Text (All at once, By Word atau By letter) 

(12) Klik OK jika sudah selesai. 

(13) Untuk menambahkan animasi pada gambar, klik pada gambar 

yang akan diberi animasi. 

(14) Lakukan seperti langkah D.4 untuk menambahkan animasi pada 

gambar. Prinsip menambahkan animasi pada gambar sama 

seperti pada teks. 

(15) Selanjutnya, untuk menambahkan video pada slide presentasi 

akan dijelaskan menggunakan slide baru. 

(16) Pilih menu Insert, klik Movie (kanan atas), Movie from File, lalu 

arahkan ke file/folder tempat menyimpan file-file video Anda. 

PowerPoint dapat menampilkan file-file: AVI, MPEG/MPG, 

WMV/WMX, dan lain-lain. Saran saya, usahakan jika Anda 

ingin memasukkan video ke slide PowerPoint, gunakan video 

dengan format AVI atau WMV, karena akan akan lebih mudah 

untuk dikontrol. 

(17) Setelah video dipilih akan ditampilkan kotak dialog seperti 

berikut. Pilih saja When Clicked agar video dapat ditampilkan 

setelah kita mengeklik pada videonya. Jika Anda memilih 

Automatically, maka video dapat ditampilkan secara otomatis 

tanpa dilakukan klik. 
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(18) Atur lebar video dan sesuaikan dengan lebar slide presentasi 

Anda. 

(19) Tekan Shift+F5 untuk melihat preview video animasi Anda. 

(20) Selalu simpan file video dan audio yang digunakan dalam 

powerpoint dalam satu folder dengan file powerpoint Anda. 

f) Penambahan Hyperlink 

Setelah semua slide lengkap dan animasi sudah ditambahkan pada 

slide, maka langkah selanjutnya adalah menambahkan Hyperlink pada 

Slide Master. Dengan Slide Master maka kita cukup membuat satu 

kali Hyperlink pada menu dan navigasi di semua slide. 

(1) Klik menu View, pilih Slide Master. 

(2) Pilihlah slide paling atas dari slide presentasi yang tersedia. 

(3) Blok pada teks HOME, klik kanan lalu pilih Hyperlink. 

(4) Pilih Place in This Document, klik pada Slide 1, karena Slide 1 

berisi slide paling depan dari slide presentasi. Klik OK jika sudah 

dipilih. 

(5) Dengan cara yang sama lakukan untuk menu TUJUAN, 

PENDAHULUAN, MATERI, LEMBAR KERJA dan KUIS. 

Misalnya untuk hyperlink pada slide TUJUAN seperti berikut. 

TUJUAN di-link-kan ke Slide 2. Klik OK jika sudah dipilih. 

(6) Jika semua menu sudah dibuat hyperlink-nya, maka pada bagian 

navigasi juga perlu ditambahkan hyperlink. Caranya, klik pada 

gambar navigasi ke slide sebelumnya. 

(7) Pilih menu Insert, klik Actions. 
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(8) Pilih: Hyperlink to: Previous Slide. Klik OK jika sudah selesai. 

(9) Lakukan cara yang sama untuk navigasi ke slide berikutnya. Klik 

OK jika sudah selesai. 

(10) Terakhir, lakukan untuk tombol Close. Pilih tombol Close 

(11) Klik menu View, pilih Normal View kembali. 

(12) Tekan F5 untuk melihat hasil seluruh slide presentasi yang Anda 

buat. 

d. Implement 

Pada tahap ini dilakukan implementasi media terhadap sasaran produk 

yaitu siswa. Tahap ini akan dilakukan secara perorangan dan kelompok kecil. 

Setalah tahap implementasi, akan dilakukan tahap evaluasi sebagai umpan 

balik untuk memperbaiki produk bila belum layak 

e. Evaluate 

Evaluasi akan dilakukan pada akhir setiap tahap dan secara 

keseluruhan untuk mencapai kelayakan produk. Revisi akan dilakukan sesuai 

dengan hasil validasi ahli dan uji coba pengguna produk. 

3.3 Uji Coba Produk 

3.4.1 Desain Uji Coba 

Uji kelayakan pada penelitian ini akan dilakukan oleh para 

ahli dan siswa. Desain uji coba siswa akan dilakukan melalui 2 tahap 

yaitu uji coba perorangan dan kemudian uji coba kelompok kecil. 

Dalam uji coba perorangan produk pengembangan yang diuji-cobakan 

adalah media pembelajaran. Maksud uji coba ini adalah untuk 

mengidentifikasi dan mengurangi kesalahan-kesalahan nyata yang 



50 
 

terdapat dalam media pembelajaran. Di samping itu uji ini juga 

bermaksud untuk mendapatkan komentar siswa tentang isi media 

pembelajaran. 

Langkah-langkah dalam uji terbatas ini adalah: 

1. Pengembang menjelaskan maksud evaluasi 

2. Pengembang menyampaikan media pembelajaran yang telah 

dikembangkan 

3. Pengembang mendorong siswa untuk memberikan komentar 

dengan laluasa 

Saran dan tanggapan dari ahli isi/materi, ahli media, dan guru 

kelas,  terkait perbaikan model dijadikan dasar menyempurnakan 

model tersebut. Setelah direvisi berdasarkan masukan dari ahli dan uji 

coba terbatas, langkah berikutnya adalah uji coba lebih luas. Subyek 

coba dalam tahap ini adalah dua belas siswa yang terdiri dari empat 

siswa berprestasi belajar tinggi, empat siswa berprestasi belajar 

sedang, dan empat siswa berprestasi belajar rendah.  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap uji kelompok kecil 

adalah: 

1. Mengumpulkan siswa yang menjadi sampel dan menjelaskan 

maksud uji coba kelompok kecil 

2. Menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

3. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran yang telah direvisi berdasarkan masukan ahli dan 

evaluasi perorangan 
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4. Mencatat komentar siswa 

5. Menggali informasi lebih dalam menggunakan angket 

3.4.2 Subjek Uji Coba 

Penelitian pengembangan ini memiliki tahap dimana akan 

dilakukan uji coba produk. Produk yang dikembangkan akan diuji 

coba dengan para ahli media dan materi, guru kelas, dan siswa kelas 

V.  

Ahli uji coba yang dipilih adalah minimal tingkat S1 dalam 

bidangnya. Ahli media untuk pengembangan ini adalah Bapak Ari 

Dwi Haryono, M.Pd yang akan menguji kelayakan porduk yang 

dirancang. Sedangkan ahli materi dalam penelitian ini adalah Ibu Sri 

Wahyuni Dra. M. Kes yang akan menguji kerelevanan materi pada 

produk.  

Guru kelas V SDN Sukosari yang merupakan subjek uji coba 

adalah ibu Susiatin, M.Pd. Adapun siswa kelas V SDN Sukosari 

sebagai subjek uji coba perorangan dan uji coba kelompok adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Data Nama Siswa 

No NAMA SISWA L/P 
TEMPAT TANGGAL 

LAHIR 

1 M. Zaki L Jombang, 16 April 2004 

2 Febiyanti Intan Puspitasari P Jombang, 25 Mei 2004 

3 Nanda Dwi Yulianto L Jombang, 28 Juli 2004 

4 Zahroh Agustin Widyaningrum P Jombang, 5 Agust 2004 

5 Haris Wahyu Ramadhani L Jombang, 29 Okt 2004 

6 Ailsa Ramadina P Jombang, 6 Nov 2004 

7 Akbar Dwi Pamungkas L Jombang, 7 Des 2004 

8 Ahmad Fuad Asqholani L Gresik, 1 Jan 2005 

9 Febry Ilham Kurniawan L Jombang, 4 Feb 2005 

10 Muhamad Hasanudin L Jombang, 21 Feb 2005 
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11 Nuril Qomariyah P Jombang, 2 Maret 2005 

12 Kholimatus Sadiyah P Jombang, 15 Maret 2005 

13 Achmad Affandi L Jombang, 9 April 2005 

14 Dela Aprilia P Jombang, 25 April 2005 

15 Nur Afifah P Jombang, 29 April 2005 

16 Saifani Eka Saputra L Jombang, 7 Juni 2005 

17 Anita Yuwanda P Jombang, 3 Juli 2005 

18 Eka Wahyu Ningsih P Jombang, 26  Juli 2005 

19 Lufti Syahru Firmana L Jombang, 7 April 2006 

 

3.4.3 Jenis data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

kelayakan produk sebagai media pendamping pembelajaran kelompok 

maupun individual, kesesuaian materi, dan daya tarik media tersebut 

dalam menarik perhatian siswa untuk belajara dan membantu siswa 

dalam pemahaman materi. 

Data yang diperoleh dalampenelitian dan pengembangan LKS 

ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh 

dari hasil penilaian berupa skor angket ahli media, ahli materi, ahli 

pembelajaran dan hasil angket respon siswa. Sedangkan data kualitatif 

diperoleh dari tanggapan/komentar dan saran baik dari validator 

ataupun siswa. 

3.4.4 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrument pengumpulan data pada penelitian ini antara lain: 

3.4.4.1 Pedoman Wawancara 

Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab 

oleh responden. Pedoman wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai analisis 

kebutuhan. Pertanyaan ini diajukan kepada guru kelas yang 
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mengetahui informasi mengenai kebutuhan pembelajaran dan 

karakteristik siswa. 

3.4.4.2 Angket 

Menurut Sugiyono (2011:199-203), Angket adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

efisien jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan 

tahu apa yang tidak bisa diharapkan dari responden.  

Angket akan diguanakan untuk mengumpulkan data review 

dari ahli materi dan ahli media sebagai acuan tahap penelitian 

selanjutnya dan juga untuk mengumpulkan hasil review dari para 

siswa saat uji coba perorangan dan kelompok kecil.  

Instrument pada angket, terdapat empat macam jenis 

pengukuran  diantaranya skala likert, skala guttman, sematic 

defferensial, dan rating scale Sugiyono (2011:97). Penilaian 

rancangan desain multimedia pembelajaran menggunakan jenis 

pengukuran rating scale dikarenakan dari ketiga pengukuran lainnya 

rating scale memberikan data berupa angka sehingga lebih mudah 

ditentukan hasilnya. 

Angket untuk ahli materi akan diserahkan saat tahap desain 

produk. Instrument akan berisi terkait kesesuaian isi materi dalam 

media yang dikembangakan. Data yang diperoleh akan diguanakan 

http://www.konsistensi.com/2013/04/metode-pengumpulan-data-penelitian.html
http://www.konsistensi.com/2013/04/metode-pengumpulan-data-penelitian.html
http://www.konsistensi.com/2013/04/metode-pengumpulan-data-penelitian.html
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sebagai acuan untuk memperbaiki desain produk agar dapat menjadi 

lebih baik.  

Aspek penilaian validasi ahli yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu aspek umum, aspek rekayasa perangkat lunak, aspek 

pembelajaran, aspek substansi materi dan aspek komunikasi visual 

(Wahono, 2006). Angket validasi ahli untuk penelitian ini 

dikembangkan berdasarkan pernyataan tersebut. 

Sama dengan instrument untuk ahli media dan ahli materi, 

instrumen penilaian siswa terhadap media juga menggunakan 

pengukuran rating scale. Yang terpenting bagi penyusun instrumen 

dengan rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang 

diberikan pada alternatif jawaban pada setiap instrumen (Sugiyono, 

2011:98). Siswa dapat memilih salah satu angka sebagai jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan pada instrumen yaitu terdiri dari: skor 4 

untuk menyatakan sangat baik, skor 3 untuk menyatakan baik, 2 

untuk menyatakan cukup baik, dan 1 untuk menyatakan kurang baik. 

Instrument ini digunakan untuk menilai respon pengguna yaitu siswa 

terhadap produk yang dikembangkan. 

3.4.5 Teknik Analisis data 

Teknik analisis data dilakukan secara analisis deskriptif 

berupa hasil rata-rata dan presentase. Data yang dianalisis merupakan 

data yang diperoleh dari instrument pengujian oleh para ahli dan 

pengguna produk. Hasil penilaian ahli tentang media pembelajaran, 
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dihitung persentase tingkat pencapaiannya dengan menggunakan 

rumus untuk pengukuran rating scale oleh Sugiyono (2011:98) yaitu: 

𝑃 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙  𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢 𝑙𝑎𝑛  𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 𝑥 100% 

Keterangan : 

P   =  angka presentase 

skor ideal  =  skor tertinggi tiap butir x jumlah responden x jumlah 

butir 

Kemudian untuk mengukur hasil penghitungan skala, Gonia 

(2009:50) menggolongkan empat kategori validasi multimedia 

pembelajaran, yaitu: 

Tabel 3.2 Interpretasi Skor 

Skor presentase (%) Interpretasi 

<25 Tidak Baik 

25 - <50 Kurang Baik 

50 - <75 Baik 

75 – 100 Sangat baik 

 

Data tersebut akan dijadikan sebagai acuan penilaian awal untuk 

menilai kualitas dari produk yang dikembangakan dan melakukan 

revisi awal produk hingga dinyatakan layak digunakan oleh para ahli 

yaitu ahli media dan ahli materi. Kelayakan media dinilai dari aspek 

kemenarikan tampilan media, kesesuain materi, ketersampaian materi 

kepada siswa (aspek penilaian validasi terlampir). 

 

 

 


