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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan merupakan suatu penelitian yang disebut juga 

dengan penelitian pengembangan yang dalam pendidikan difokuskan pada 

pengembangan suatu produk. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian dan 

pengembangan. Sejalan menurut Richey (1994) di dalam Sani dkk (2018:228) yang 

mendefinisikan penelitian dan pengembangan sebagai studi sistematik yang 

mencangkup proses mendesain, mengembangkan, dan mengevaluasi program, 

proses, atau produk yang harus memenuhi kriteria efektivitas dan konsistensi 

internal. Berdasarkan hal tersebut pengembangan suatu produk lebih lanjut melalui 

tahapan model pengembangan  dengan tahapan-tahapan yang prosedural. 

Model penelitian dan pengembangan yang akan digunakan yaitu model 

penelitian dan pengembangan DDD-E. Model pengembangan ini dikemukakan 

oleh Ivers dan Barron (2002) dalam buku Tegeh (2014:15), 3D-E yaitu terdiri dari  

(decide, design, develop and evaluate). 
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Gambar 3. 1 Model pemgembangan 3D-E (Sumber: Tegeh, 2014:16) 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

1. Tahap decide, tahap ini merupakan tahap penetapan dan pendefisinian 

syarat-syarat pembelajaran: 
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a. Menetapkan Tujuan Pembelajaran dan Analisis Kebutuhan 

Penetapan tujuan dan analisis kebutuhan ini dipeoleh dengan cara 

observasi awal dan wawancara bersama guru kelas IIIA di SDN Kauman 2 

Malang. Kegitan pembelajaran dikatakan optimal apabila telah mencapai 

tujuan pembelajaran. Kurikulum mata pelajaran Bahasa Jawa yang 

digunakan adalah Kurikulum KTSP 2013. Kompetensi dasar pada 

pengembangan media ini adalah 3.1 Mengenal, memahami, dan 

mengidentifikasi teks cerita secara lisan dan tulis, 4.1 Membaca lancar 

bentuk teks cerita sederhana dengan memperhatikan pelafalan dan intonasi. 

Selama ini proses pembelajaran Bahasa Jawa tidak menggunakan media 

untuk menunjang proses pembelajaran sehingga pembelajaran monoton 

yang kurang optimal. Proses pembelajaran hanya menggunakan buku paket 

dari sekolah dan media berupa video untuk menarik perhatian siswa. 

Pembelajaran yang monoton serta metode yang tradisional menyebabkan 

pembelajaran terpusat pada guru, yang menjadikan siswa tidak mandiri 

dalam belajar. 

Salah satu pengaruh tercapainya tujuan pembelajaran ini yaitu dengan 

meninjau karakteristik siswa kelas III di SDN Kauman 2 Malang yang 

cenderung suka melakukan secara langsung dan menyukai media pandang 

dan dengar, maka diperlukannya media yang interaktif yang bersifat 

kontekstual yaitu berupa multimedia dengan Adobe flash, agar siswa dapat 

belajar secara terpadu, manarik minat belajar siswa dan mandiri. 
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b. Menentukan Ruang Lingkup Multimedia 

Menentukan ruang lingkup multimedia  disini dengan melihat analisis 

kebutuhan kemudian melihat materi dan tujuan pembelajaran. Asumsi yang 

diperoleh oleh peneliti maka memlilih multimedia yang dan program seperti 

apa yang akan dikembangkan. Ruang lingkup multimedia dalam 

pengembangan ini menggunakan adobe flash CS6  dengan menyesuaikan 

kompetensi dasar dan indikator yang dikembangkan. Pengembangan media 

ini tidak keluar dari tema yang ditentukan dan yang telah disesuaikan 

dengan kurikulum.  

c. Mengembangkan Kemampuan Prasyarat 

Tahap ini dengan melihat kemampuan komputer siswa. analisis dapat 

berupa pengecekkan nilai matapelajaran TIK, mewawancarai langsung 

dengan guru serta dapat mewawanacarai dengan beberapa siswa. 

Kemampuan siswa-siswa kelas IIIA di SDN Kauman 2 Malang dalam 

pengoperasikan komputer sudah sangat baik. Diketahui berdasarkan 

wawancara dengan wali kelas, bahwa mata pelajaran TIK yang sudah 

mereka dapatkan. Kemampuan yang mereka miliki dimuali dengan 

menghidupkan dan mematikan komputer, serta menjalankan microsoft word 

dengan baik dan benar.  

d. Menganalisis Sumber Daya 

Analisis untuk melihat ketersediaan komputer dan fasilitas lain untuk 

mendukung media yang dikembangakan agar dapat dioperasikan. 

Ketersediaan Lab. Komputer, sarana prasarana sekolah dan jaringan internet 

yang memadai. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan obervasi 
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secara langsung di lingkungan sekolah. Hal ini menjadi penting untuk 

menunjang penggunaan media yang dikembangkan dan melihat teknologi 

pendidikan yang terdapat di sekolah tersebut.  

2. Tahap design, tahap ini merupakan tahap perancangan perangkat 

pembelajaran yang mencangkup: 

a. Membuat Outline Konten, tujuan dari media ini untuk memudahkan 

belajar siswa, memberikan pengalaman belajar baru dengan media 

Adobe flash yang dicover dalam bentuk integrasi berbagai media 

seperti teks materi, audio materi, animasi, backsound, tembang, video, 

serta soal untuk menguji pemahaman siswa yang hasilnya dapat 

dilihat secara langsung oleh siswa serta tambahan kamus kecil sebagai 

sarana penerjamah bahasa yang sukar. Konten yang yang ditampilkan 

sesuai dengan kehidupan sekitar mereka dengan pemilihan bahasa 

yang tepat.  

b. Membuat flowchart, tahap ini digunakan untuk menjalaskan secara 

visual dan menggambarkan bagaimana struktur dari media 

pembelajaran berbasis adobe flash  yang dikembangkan. Banyak 

pilihan tipe untuk membuat flowchart ini, namun tergantung dengan 

rancangan media yang dikembangkan.  

c. Mendesign tampilan, merancang tampilan dengan memperhatikan tata 

letak gambar, animasi, teks (navigasi), huruf dan warna. Kesesuaian 

dari berbagai elemen yang ada menjadi bagian-bagian yang sangat 

penting untuk membuat media agar dapat diterima dengan baik oleh 
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siswa. karakteristik siswa kelas rendah menjadi bagian dalam 

merancang tampilan media. 

d. Membut storyboard atau rancangan awal sesuai dengan bentuk media 

yang dipilih.  

3. Tahap develop, tahap ini merupakan penggabungan dari berbagai elemen-

elemen seperti gambar, animasi, narasi dan teks. Proses ini untuk 

menghasilkan produk pengembangan. Media yang sudah didesign dengan 

sedemikian rupa maka akan dikembangkan dari bentuk yang sudah 

dirancang. Setelah media dikembangkan maka akan dilakukan validasi 

kepada ahli media dan ahli materi dengan pengisian angket. Adapun kritik 

dan saran dari para ahli akan menjadi revisi untuk pengembangan media, 

sehingga dapat diuji coba kepada siswa.  

4. Tahap evaluate, Tahap ini berupa penilaian yang dilakukan tidak hanya pada 

akhir saja, namun pada setiap tahapan decide, design, develop. Pada tahap 

decide untuk mencocokan antara ketepatan topik dan media. Pada design 

penilaian pada dokumen-dokumen media seperti outline konten, flowchart, 

storyboard, interface. Pada develop penilaian terhadap elemen-elemen 

media seperti gambar,audio, video, teks,dan animasi dalam bentuk validasi 

ahli media dan materi. Selanjutnya dilakukan acuan untuk revisi sehingga 

dapat dilakukan uji coba produk pada siswa kelas III A di SDN Kauman 2 

Malang dengan jumlah 30 siswa . Uji coba ini untuk melihat hasil belajar 

sebagai uji efektifitas dan respon siswa untuk mengetahui kemenarikan 

media terhadap siswa serta mengetahui tercapainya tujuan pembelajaran 

secara optimal.  
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian pengembangan ini akan dilaukan di Sekolah Dasar Negeri 

Kauman 2 Malang yang beralamatkan di jl. Kawi No. 24D Kecamatan Klojen Kota 

Malang Jawa Timur. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Maret tahun 2019 

pada semester genap. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pengembangan ini dengan 

melakukan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Penjelasan secara rinci 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan pada awal penilitian untuk mengumpulkan data 

kualitatif mengenai permasalahan pembelajaran yang terdapat di SDN Kauman 2 

Malang. Data obervasi ini untuk keperluan model pengambnagn media 4D pada 

tahap decide untuk memunculkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam 

pembelajaran Bahasa Jawa materi Wacan Bocah atau cerita anak. Permasalahan 

yang ditemukan berupa penggunaan media dan metode yang digunakan sangat 

terbatas sehingga tidak ada ketertarikan dan motivasi belajar siswa kelas IIIA untuk 

mengikuti pembelajaran tersebut. 

2. Wawanacara 

Wawancara dilakukan dengan guru kelas IIIA di SDN Kauman 2 Malang 

secara lisan. Wawancara ini untuk mengumpulkan data kualitatif mengenari 

pembelajararan Bahasa Jawa di kelas. Data wawancara diperlukan dalam tahap 
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define untuk menentukan materi yang akan dikembangkan di dalam media 

pembelajaran media ini dan mencari fakta-fakta dari permasalahan-pemasalahan 

yang ditemukan dalam proses pembelajaran.  

3. Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pernyataan secara 

tertulis kepada respoden. Data angket digunakan oleh peneliti pada tahap develop 

untuk mengetahui validasi ahli materi dan ahli media dengan menggunakan skala 

likert, serta respon siswa dengan menggunakan skala Gutman setelah penggunaan 

media pembelajaran ini. 

4. Tes 

Tes digunakan untuk penilaian pretest dan postest setiap siswa. hasil nilai 

tersebut akan dibandingkan untuk uji efektivitas pengemangan media pembelajaran 

berbasis adobe flash. Pelaksaan tes ini pada saat sebelum dan sesudah implementasi 

media, dengan jenis soal tes yang sama. 

5. Dokumentasi 

Sumber data dokumen diperoleh dari dokumentasi selama proses kegiatan 

siswa terdapat media pembelajaran berbasis Adobe Flash yang berupa video dan 

foto selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Lembar observasi, digunakan untuk mengamati pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dan juga siswa. 

Tabel 3. 1 Kisi-kisi Lembar observasi dalam pembelajaran 

No. Aspek Indikator 

1. Kondisi kelas  a. Jumlah siswa 

b. Fasilitas belajar 

2. Pengamatan saat pembelajaran 

Bahasa Jawa terhadap guru 

a. Media yang digunakan guru untuk 

menyampaikan materi 

b. Metode yang digunakan guru untuk 

menyampaikan materi 

3. Pengamatan saat pembelajaran 

Bahasa Jawa terhadap siswa 

a. Antusias siswa terhadap pembelajaran 

Bahasa Jawa 

b. Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran Bahasa Jawa 

(Sumber : Olahan Peneliti) 

2. Lembar wawanacara, digunakan untuk memperoleh informasi secara tatap 

muka dengan guru kelas III A mengenai pembelajaran Bahasa Jawa materi 

Wacan Bocahdi SDN Kauman 2 Malang. 

Tabel 3. 2 Kisi-kisi Lembar wawancara dalam pembelajaran 

No. Aspek  Indikator  No pertanyaan  

1. Informasi tentang 

mata pelajaran 

Bahasa Jawa 

Proses pembelajaran yang 

sudah diterapkan 

Hasil belajar siswa 

Peran guru dalam 

pembelajaran  

Pernyataan no 1 

 

Pernyataan no 11 

Pernyataan no 10 

2. Informasi tentang 

media dan  metode 

pembelajara yang 

digunakan dalam 

pembelajaran 

Bahasa Jawa. 

Metode yang digunakan 

dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa. 

Media yang digunakan 

dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa.  

Manfaat media 

pembelajaran 

 

Pernyataan no 2 

 

 

Pernyataan no 3,8 

 

 

Pernyataan no 7 

3. Informasi 

Penggunaan media 

TIK 

Penggunaan media TIK 

sebelumnya 

Antusias siswa dengan 

media TIK 

Pernyataan no 4, 5,6 

 

Pernyataan no 10 

 

(Sumber : Olahan Peneliti) 

 



49 
 

 
 

3. Lembar angket 

a. Angket validasi ahli, digunakan dalam penelitian ini tediri dari angket 

validasi ahli materi, angket validasi ahli media dan angkat yang 

berkaitan dengan respon siswa dalam penggunaan media pembelajaran 

berbasis adobe flash dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Jawa. 

Angket-angket ini bertujuan untuk mengetahui informasi tentang 

kekurangan media pembelajaran yang baik dari segi materi, media yang 

penggunaannya. Lembar angket yang digunakan untuk validasi ke para 

ahli disusun menyesuaikan kisi-kisi yang terdiri dari aspek dan indikator 

tertentu, berikut kisi-kisi validasi ahli media dan materi, yaitu: 

Tabel 3. 3 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Media 

No. Aspek Indikator No. item 

1. Tampilan Animasi  

Pemilihan gambar dengan 

tema 

Pemilihan warna 

Pemilihan huruf 

Ukuran gambar 

1 

2,3 

4 

5 

6 

7 

2. Penggunaan Petunjuk penggunaan media 

Tujuan media pembelajaran 

8,9 

10 

3. fungsi Sebagai alat bantu siswa 

dalam proses pembelajaran 

Memotivasi belajar siswa 

11,12 

 

13 

(Sumber : Olahan Peneliti) 
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Tabel 3. 4 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Materi 

No. Aspek Indikator No. item  

1. Kesesuaian Kurikulum Materi sesuai dengan 

kurikulum 

Materi sesuai dengan 

kompetensi dasar 

Materi sesuai dengan 

indikator 

Materi sesuai dengan 

penilaian 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2. Isi  materi dalam media  Sesuai dengan pendekatan 

saintifik 

Kontekstual  

Materi dengan contoh 

Materi dengan soal 

5 

 

6 

7 

8 

 

3. Bahasa Bahasa yang digunakan tepat 

dan benar 

Kalimat ejaan  

Keefektifan kalimat 

Kegunaan kamus cilik 

9,10,11 

 

12,13 

14 

15 

 

(Sumber : Olahan Peneliti) 

 

Angket ini menggunakan skala likert untuk angket para ahli, adapun 

skala likert untuk validasi sebagai berikut: 

Angka 4 yaitu : sangat valid. 

Angka 3 yaitu : valid. 

Angka 2 yaitu : kurang valid. 

Angka 1 yaitu : tidak valid. 

b. Angket respon siswa, angket ini digunakan untuk mengetahui penilaian 

siswa terhapat media pembelajaran adobe flash yang telah dilakukannya 

uji coba. Angket ini menggunakan skala guttman. Soal yang digunakan 

dalam bentuk pilihan ganda, dengan jawaban “ya” dengan nilai 1 dan 

“tidak” dengan nilai 0. Penggunaan skala ini untuk mendapatkan 

jawaban yang tegas dari permasalahan yang dipertanyakan. Analisis 

dilakukan sama seperti skala likert 
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4. Soal tes 

Soal tes digunakan untuk penilian pretest dan postest dengan soal tes yang 

sama sebelum dan sesudah digunakannnya media pembelajaran berbasis adobe 

flash. Soal ini sebagai evaluasi awal dan akhir, dengan jenis soal test. 

Tabel 3. 5 Kisi-kisi soal 

Indikator No. soal Jenis dan 

Bentuk soal 

Aspek  

3.1.1 Menemukenali unsur-unsur intrinsik 

Wacan Bocah  

 

1 

2 

3 

4 

Tulis (PG) 

Tulis (PG) 

Tulis (PG) 

Tulis (PG) 

C1 

C1 

C1 

C1 

3.1.2 Menentukan unsur-unsur intrinsik 

(tema, alur dan amanat) Wacan 

Bocah 

6 

7 

 

Tulis (PG) 

Tulis (PG) 

Tulis (PG) 

 

C3 

C3 

C3 

 

3.1.3 Menunjukkan unsur-unsur intrinsik 

(tokoh, dan latar) Wacan Bocah 

8 

9 

Tulis (PG) 

Tulis (PG) 

C1 

C1 

3.1.4 Menentukan  unsur-unsur ekstrinsik 

Wacan Bocah 

 

10 Tulis (PG) 

 

C3 

C3 

C3 

C3 

C3 

3.1.5 Menjelaskan isi Wacan Bocah 

dengan tata krama bahasa daerah  

1 Lisan  C2 

4.1.1 Mengartikulasikan bunyi swara jejeg 

dan miring sesuai bahasa daerah 

dalam wacan bocah. 

2 Lisan  C3 

(Sumber : Olahan Peneliti) 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif sederhana yang digunakan 

untuk menganalisis data kualitatif yang berupa data verbal diperooleh darai 

wawancara dan catatan tertulis berupa komentar, kritikan dan saran papada lembar 

validasi sedangkan teknik kuantitatif untuk menganalisis hasil yang diperoleh dari 
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ahli media, ahli materi dan respon siswa terhadap media pembelajaran berbasis 

adobe flash.  

1. Teknik analisis data kualitatif 

Tenik analisis data kualitatif dalam peneltian ini dilakukan analisis data 

yang telah diperoleh (Sugiyono, 2017:335). Teknik analisis data ini untuk 

mengembangkan data yang dihasilkan dari observasi dan wawancara serta kritik 

dan saran yang didapatkan dari kuisioner. Hasil ini berupa deskripsi yang ada dalam 

prosedur penelitian yang digunakan peneliti. 

2. Teknik analisis data kuantitatif 

a. Analisis kevalidan media pembelajaran berbasis adobe flash dan respon 

siswa. Analisis validasi dianalisis menggunakan skala likert untuk 

mengukur pendapat atau persepsi seseorang mengenai suatu fenomenda 

(Sugiyono, 2017:134). Kategori skala likert sebagai berikut: 

Angka 4 yaitu : sangat valid/baik. 

Angka 3 yaitu : valid/baik. 

Angka 2 yaitu : kurang valid/baik. 

Angka 1 yaitu : tidak valid/baik. 

Pedoman presentasi dari hasil penelian validator dianalisis dengan rumus 

sebagai berikut: 

P = 
Σ

𝓃
× 100 

Keterangan : 

P = Presentasi Skor  

Σ = Jumlah Jawaban 

𝓃 = Skor maksimal 
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Hasil validasi oleh para ahli dan respon siswa terhadap prosuk dapat 

dilihat dar hasil interprestasi skor yang sudah di analisis data. 

Tabel 3. 6 Presesntae Skor, Sumber: Riduwan, (2014 : 41) 

No. Tngkat Pencapaian Kualifikasi 

1. 81-100 % Sangat baik 

2. 61-80 % Baik 

3. 41-60 % Kurang baik 

4. 21-40 % Tidak baik 

 

 Presentasi di atas menunjukan kualifikasi kelayakan media pembelajaran ini 

layak atau tidak digunakan yang dapat dilihat hasilnya hari presentasi para ahli  

yaitu dari ahli media dan ahli materi sehingga media yang dikembangkan layak 

digunakan. Hasil respon siswa dapat dijadikan masukan untuk membangun dan 

memperbaiki media tepat sasaran. 

 

G. Uji Efektivitas 

Uji efektivitas digunakan untuk memperoleh informasi efektif tidaknya 

produk yang dikembangkan, apabila diterapkan dalam proses pembelajaran. Produk 

yang dimaksud dalam hal ini adalah media pembelajaran berbasis adobe flash. Uji 

efektivitas ini dilihat dengan membandingkan hasil belajar siswa kelas IIIA antara 

nilai pretest dam postest pada kompetensi dasar 3.1 Mengenal, memahami, dan 

mengidentifikasi teks cerita secara lisan dan tulis, , 4.1 Membaca lancar bentuk teks 

cerita sederhana dengan memperhatikan pelafalan dan intonasi. Pemberian 

perlakuaan dalam penelitian ini dengan menggunakan media pembelajaran berbasis 

adobe flash pada pembelajaran Bahasa Jawa kelas III sekolah dasar. Kegiatan uji 

efektivitas dengan menggunakan rancangan  one group pretest-postest design, 

18sebagai berikut: 

Ο1 × Ο2 
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Variabel bebas/perlakuan : Media pembelajaran berbasis adobe flash pada 

pembelajaran Bahasa Jawa 

Varibel terikat :  Hasil belajar siswa 

Ο1 :  Skor pretest 

Ο2 :  Skor postest 

X :  Pembelajaran menggunakan media     pembelajaran 

berbasis adobe flash pada pembelajaran Bahasa Jawa 

Uji  efektivitas produk ini untuk mendeskripsikan keefektifan media 

pembelajaran yang dikembangkan  agar terilhat media tersebut lebih berguna dan 

kebermanfaatan dalam pembelajaran Bahasa Jawa atau sebaliknya. Adanya 

perbedaan dalam hasil skor pretest dan postest menyatakan adanya pengaruh media 

yang digunakan = (Ο2 − Ο1) . 


