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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan

Model penelitian dan pengembangan pada penelitian ini menggunakan model

Lee & Owens. Pemilihan model ini didasari atas pertimbangan bahwa model ini 

dikhususkan untuk mengembangkan multimedia. Model ini digunakan untuk 

menghasilkan produk pengembangan, menguji keefektifan, dan menguji kevalidan 

produk media pembelajaran tematik interaktif berbasis flash sub tema peredaran 

darahku sehat untuk kelas V sekolah dasar. 

B. Prosedur penelitian dan pengembangan

Prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan penulis mengacu pada

langkah-langkah model Lee & Owens sebagaimana dalam gambar dibawah ini. 

Gambar 3.1 Model Pengembangan Lee & Owens 
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Penjabaran dari kelima langkah diatas adalah sebagai berikut: 

1. Tahap I analisis (analyze) 

Tahapan pertama adalah tahap analisis, tahapan ini dibagi menjadi dua 

tahapan yaitu analisis kebutuhan (need analyze) dan analisis awal akhir (front-end 

analyze). Analisis kebutuhan dilakukan dengan beberapa metode seperti wawancara 

dan observasi. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara terhadap guru dan 

siswa di SDN Jatimulyo 1 Kota Malang, hal ini untuk mengetahui permasalahan 

yang ditemukan terkait materi sub tema peredaran darahku sehat serta harapan apa 

saja untuk memudahkan siswa dalam memahami materi sub tema peredaran darahku 

sehat. Analisis awal akhir terdiri dari beberapa analisis yaitu: analisis karakteristik 

siswa, analisis alat pengembangan yang digunakan, analisis media, analisis biaya, 

analisis situasi, dan analisis ketersediaan data, analisis tujuan, analisis kejadian 

penting, analisis situasi. 

2. Tahap II perancangan (design) 

Tahap ini merupakan tahapan dimana merancang spesifikasi media dengan 

melaukakan bebepara kegiatan yaitu menyusun jadwal proyek (schedule), tim proyek, 

spesifikasi media, struktur konten/materi pembelajaran. Kemudian media 

dikonsultasikan kepada ahli media, ahli materi dan dosen pembimbing. Ahli media 

yaitu terdiri dari dosen yang memiliki pengalaman tentang media pembelajaran dan 

ahli materi yaitu dosen pembelajaran yang memiliki pengalaman belajar dengan tingkat 

akademik S-2. Penjelasan kualifikasi ahli yaitu dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria Validator 
NO. Bidang Keahlian Kriteria 
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1. Ahli Media Memiliki keterampilan di bidang media 
pembelajaran 
Tingkat akademik S-2 

2. Ahli Materi Memiliki keterampilan di bidang ajar 
Tingkat akademik S-2 

 

3. Tahap III pengembangan (development) 

Tahap ketiga yaitu tahap pegembangan (development) intinya adalah 

mendesain produk ke dalam bentuk fisik, tahapan ini menghasilkan produk prototype 

atau hasil awal produk pengembangan. Pada tahap ini melakukan pengetikan teks 

materi, pembuatan animasi, gambar, video, tombol navigasi, suara, dan soal evaluas i. 

Produk yang sudah di buat selanjutnya di uji kevalidan oleh beberapa ahli, yaitu ahli 

media dan ahli materi untuk mengetahui validitas produk pengembangan ini. Hasil dari 

penilaian ahli akan di jadikan acuan untuk perbaikan produk untuk menghasilkan 

produk yang baik. 

4. Tahap IV implementasi (Implementation) 

Tahap ke empat yaitu tahap implementasi (implementation). Hasil produk awal 

dari pengembangan dilakukan uji coba kepada para siswa kelas 5 SDN Jatimulyo 01 

kota Malang setelah melakukan validasi oleh validator. Tahap uji coba produk yang 

dikembangkan untuk mengetahui pengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang 

meliputi efisiensi pembelajaran,daya tarik peserta didik terhadap pembelajaran. 

5. Tahap V evaluasi (evaluation) 

Tahapan terakhir dari model pengembangan Lee & Owens adalah evaluasi. 

Setelah tahapan implementasi atau uji coba akan diperoleh penilaian dari angket yang 

diberikan kepada pengguna beserta tes evaluasi. Hasil perolehan nilai dari angket dan 
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tes tersebut  di analisis untuk mengetahui efektifitas media yang dikembangkan. Hasil 

dari analisis ini akan di jadikan acuan untuk perbaikan tahap akhir dari produk. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Jatimulyo 01 Malang, Jl. Pisang kipas No. 

36, RT.07, RW.04, tahun pelajaran 2017-2018 semester II. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ini berdasarkan setelah potensi dan masalah 

diketahui, maka perlu mencari berbagai informasi yang dapat digunakan untuk 

perencanaan produk yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. 

Pengumpulan data pada pengembangan ini yaitu angket untuk validasi dan angket 

untuk siswa. Angket validasi digunakan oleh ahli media dan ahli materi untuk 

mengukur kevalidan produk yang dikembangkan serta mengevaluasi produk, 

sedangkan angket untuk siswa dan tes untuk mengetahui efektifitas media yang 

dikembangkan. Teknik pengumpulan data pada penelitian pengembangan ini yaitu 

dengan observasi, wawancara, angket atau koesioner, dan tes. Berikut langkah-langkah 

yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

a) Melakukan observasi dan wawancara pihak sekolah SDN Jatimulyo 01 Kota 

Malang untuk analisis kebutuhan media pengembangan ini. Hasil yang diperoleh 

dari kegiatan wawancara dan observasi tersebut untuk mengetahui keadaan proses 

belajar mengajar serta kebutuhan siswa dan guru dalam pembelajaran. 

b) Wawancara dengan guru SDN Jatimulyo 01 Kota Malang untuk memberi masukan 

terkait pembuatan Media pengembangan ini. 
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c) Angket untuk penilaian ahli media dan ahli materi untuk mengumpulan data 

tentang kesesuaian terhadap kompetensi yang ingin di capai, kurikulum, ketepatan  

warna media, kata dan tata bahasa media, desain dan penggunaan media. Tujuan 

dari angket ini yaitu sebagai acuan untuk melalukan revisi terhadap media 

pengembangan ini berdasarkan hasil penilaian beberapa ahli tersebut. 

d) Angket untuk siswa yaitu untuk mengetahui respon siswa terhadap kinerja media 

pengembangan ini yang nantinya di jadikan untuk mengetahui efektifitas produk 

pengembangan ini. 

e) Tes, yaitu berupa soal evaluasi hasil belajar siswa untuk mengetahui keefektifan 

media pembelajaran tematik berbasis flash yang digunakan dalam penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan beberapa instrument, 

dalam kegiatan wawancara menggunakan lembar wawancara dan observasi 

menggunakan lembar observasi, untuk mengetahui kevalidan produk yaitu 

menggunakan angket atau koesioner berdasarkan penilaian ahli, untuk mengetahui 

keefektifan media yaitu menggunakan tes yang berupa soal evaluasi dan respon 

pengguna yaitu siswa yang berupa angket. Instrumen yang digunakan adalah angket 

atau koesioner berbentuk check list. Angket ini bertujuan untuk memperoleh penila ian 

dari ahli dan responden mengenai produk pengembangan ini sebagai acuan untuk 

menilai kevalidan dan merevisi untuk menghasilkan produk pengembangan yang baik. 

Penyusunan angket dan tes soal evaluasi mengacu pada beberapa indikator, indikator 

yang dimaksud termuat dalam kisi-kisi sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrument Angket Ahli Media 
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NO Aspek Indikator Jumlah 
butir 

Jumlah 
No. Item 

1 Komunikasi a. Kemudahan dalam menjalankan program 
b. Interaksi dengan pengguna 
c. Kejelasan petunjuk penggunaan 
d. Penggunaan bahasa 

 

1 
1 
1 
1 

4 

2 Desain 
Teknis 

a. Kualitas gambar 
b. Kualitas animasi 
c. Kualitas video 
d. Penggunaan animasi 
e. Penggunaan tombol interaktif 
f. Kualitas suara 
g. Penggunaan warna 
h. Penggunaan variasi font 
i. Font pada media mudah terbaca 
j. Konten tidak memuat hal-hal yang 

dilarang 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 

3 Format 
kemasan 

a. Urutan penyajian 
b. Penggunaan background suara 
c. Tampilan aplikasi media 
d. Ukuran media 
e. Bisa digunakan untuk semua perangkat 

komputer 
f. Media aman digunakan 

1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

6 

(Dimodifikasi, Akbar, 2013) 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrument Angket Ahli Materi 

NO. Aspek Indikator Jumlah  
Butir 

Jumlah 
No. Item 

1 Pembelajaran  
(intruksional) 

a. Kejelasan tujuan pembelajaran 
b. Peningkatan minat belajar siswa 
c. Memfasilitasi siswa dalam belajar 
d. Kejelasan petunjuk dalam penggunaan 

media 
e. Materi pada media relevan dengan 

materi yang harus dipelajari siswa 
f. Media sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku (Tematik) 
g. Ketepatan umpan balik latihan soal 

 

1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

7 

2 Isi Materi  
(content of 
matter) 

a. Ketepatan cangkupan materi  
b. Kesesuaian isi media dengan 

kompetensi dasar dan indikator 
c. Keruntutan materi 
d. Ketepatan penggunaan bahasa 

 

1 
1 
 
1 
1 

4 

3 Interaksi  
( Interaction) 

a. Adanya interaksi langsung media 
dengan siswa 

b. Teks dalam media mudah terbaca 

         1 
 

    1 
    1 

     4 
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c. Kemudahan dalam menggunakan 
tombol interaktif 

d. Penyajian animasi, gambar, video 
mudah dipahami 

 

 
    1 

4 Tampilan 
(Interface) 

a. Penggunaan gambar tepat 
b. Background gambar tepat dengan 

materi 
c. Font dapat terbaca 
d. Kualitas gambar 
e. Kualitas video 

 

1 
1 
 
1 
1 
1 

5 

 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrument Angket Respon Pengguna 

NO. Aspek Indikator Jumlah 
butir 

Jumlah 
No. Item 

1 Pengoperasian 
media 

a. Apakah media dapat di operasikan 
dengan mudah? 

b. Apakah sudah jelas petunjuk yang sudah 
diberikan? 

1 
 
1 

2 

2 Reaksi 
pengguna 

a. Apakah kalian senang menggunakan 
media pembelajaran interaktif berbasis 
flash sub tema peredaran darahku sehat? 

b. Apakah sebelumnya kalian merasa sulit 
dalam mempelajari sub tema peredaran 
darahku sehat? 

c. Apakah kalian tidak bosan 
menggunakan media pembelajaran  
interaktif berbasis flash sub tema 
peredaran darahku sehat? 

d. Apakah kalian semangat belajar sub 
tema peredaran darahku sehat dengan 
menggunakan media pembelajaran  
interaktif berbasis flash? 

e. Apakah kalian mudah memahami materi 
sub tema peredaran darahku sehat 
dengan menggunakan media 
pembelajaran interaktif berbasis flash? 

f. Dengan penggunaan media 
pembelajaran interaktif berbasis flash 
apakah kalian berusaha lebih aktiv di 
kelas? 

g. Dengan adanya media ini apakah kalian  
semangat untuk belajar mandiri sub tema 
peredaran darahku sehat? 

1 
 

 
1 
 
 
 
1 
 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

7 

3 Keamanan 
media 

Apakah media yang digunakan aman? 1 1 

(Dimodifikasi, Akbar, 2013) 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrument Tes Hasil Belajar Siswa 
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Aspek Indikator Keterangan 

Kognitif   a. Mengetahui jenis peredaran darah pada manusia 
b. Menjelaskan  macam organ peredaran darah manusia  

beserta fungsinya 
c. siswa dapat  menyebutkan gangguan peredaran darah 

pada manusia 
d. Menyebutkan ciri-ciri pantun. 
e. Menunjukkan unsur-unsur pantun. 
f. Menjelaskan tentang hak,kewajiban, dan tanggung 

jawab. 
g. Mengetahui tentang interaksi sosial. 
h. Mengidentifikasi tangga nada dalam music 
i.   Menjelaskan ciri-ciri tangga nada mayor dan minor 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Data Kualitatif 

Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mengelompokkan informas i 

yang berupa kritik dan saran, tanggapan yang terdapat pada angket tentang kesesuaian 

dengan kompetensi yang akan di capai, ketepatan kurikulum, ketepatan warna media, 

kata dan tata bahasa, desain dan penggunaan media pada media yang dikembangkan 

secara deskriptif kualitatif. Dengan analisis data kualitatif ini dapat di jadikan acuan 

untuk revisi atau perbaikan produk yang dikembangkan. 

2. Data Kuantitatif 

a) Kevalidan 

Teknik analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui kevalidan produk 

melalui validator yang terdiri dari ahli media dan ahli materi. Skala yang digunakan 

untuk pengukuran pada angket validasi produk pengembangan ini yaitu menggunakan 

skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat seseorang. Skala 

Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Skor dari jawaban 
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diperlukan untuk keperluan analisis kuantitatif (Sugiyono, 2017:165). Kriteria dari 

masing-masing skala penilaian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Kriteria Skala Penilaian 
No. Skor Keterangan 
1. Skor 5 Setuju/selalu/sangat baik 
2. Skor 4 Setuju/sering/baik 
3. Skor 3 Ragu-ragu/netral/cukup baik 
4. Skor 2 Tidak setuju/neegatif/kurang baik 
5. Skor 1 Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat kurang baik 

Sumber: Sugiyono 2015 

Pemberian makna dan pengambilan keputusan tentang kualitas produk media 

pembelajaran interaktif berbasis flash sub tema peredaran darahku sehat akan 

menggunakan konversi tingkat pencapaian dengan skala seperti pada tabel berikut 

Tabel 3.7 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi Kevalidan 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 
90%-100% Sangat baik Tidak perlu direvisi 
75%-89% Baik  Direvisi seperlunya 
65%-74% Cukup  Cukup banyak direvisi 
55%-64% Kurang Banyak direvisi 
0 – 54% Sangat kurang Direvisi total 

(Sumber: Tegeh,dkk. 2014: 83) 

Uji angket validasi dari ahli materi dan ahli media pembelajaran dilakukan 

dengan membandingkan jumlah skor ideal yang diberikan oleh validator (Ʃx) dengan 

skor maksimal ideal yang telah ditentukan dalam angket validasi ahli media dan ahli 

materi (SMI) (Tegeh, dkk. 2014:82). Rumus yang digunakan untuk menghitung 

persentase dari masing-masing subyek adalah sebagai berikut 

 

Keterangan: 

P =
Ʃ𝑥𝑥

SMI
𝑥𝑥 100%  
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P  = persentase skor yang dicari  

Ʃx   = jumlah skor yang diperoleh 

SMI  = Skor Maksimal Ideal 

b) keefektifan 

Data keefektifan diambil dari hasil respon siswa dan tes evaluasi. Pencapaian 

nilai apabila memperoleh lebih besar atau sama dengan nilai KKM (kriteria ketuntuasa 

ninimal) maka siswa dinyatakan tuntas. Standar kriteria ketuntasan minimal pada tabel 

berikut bersifat tentatif, artinya sekolah dapat menentukan standar ketuntasan minima l 

sesuai dengan target sekolah maupun karakteristik sekolah. Berikut tabel keriteria 

penilaian ketuntasan. 

Persentase ketuntasan Kategori Keterangan 

> 80 Sangat baik Tuntas 
> 60-80 Baik Tuntas 
>40-60 Cukup Tidak tuntas 
>20-40 Kurang Tidak tuntas 

20 < Sangat kurang Tidak tuntas 
Tabel KKM 

Jawaban angket siswa diukur dengan menggukanan skala Guttman. Skala 

Guttman terdapat dua kategori yang mana masing-masing kategori memiliki nilai atau 

skor yang berbeda yang berbentuk checklist yaitu jawaban “ya” skor 1 dan “tidak” skor 

0 (Sugiyono, 2017:165). Setelah mendapat data dari angket tersebut, selanjutnya 

melakukan perhitungan dari butir-butir pertanyaan pada angket.  

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase dari subyek tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Persentase =
Ʃ𝑥𝑥

SMI
𝑥𝑥 100% 
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Keterangan:    (Sumber: Tegeh, dkk. 2014: 82). 

Ʃx   = jumlah skor yang diperoleh 

SMI  = Skor Maksimal Ideal 

Tabel 3.8 Persentase Keefektifan 

No Tingkat Pencapaian Keterangan 
1. 85,01%-100% Sangat valid atau dapat digunakan tanpa perbaikan. 
2. 70,01%-85,00% Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu perbaikan  

kecil. 
3. 50,01%-70,00% Kurang valid atau disarankan tidak dipergunakan karena 

perlu revisi besar. 
4. 01,00%-50,00% Tidak efektif atau tidak bisa digunakan. 

(Akbar, 2013:157) 

 


