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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Model Penelitian dan Pengembangan ini dikembangkan berdasarkan  pada 

penelitian Research and Development (R & D). Metode penelitian dan 

pengembangan merupakan metode yang biasanya digunakan untuk menciptakan 

dan menguji tingkat keefiektifan dari produk yang sudah dihasilkan (Sugiyono 

2010 : 407).  

Penelitian pengembangan ni akan menghasilkan sebuah produk  berupa 

media interaktif yang akan digunakan pada pembelajaran tematik kelas 1 sekolah 

dasar kelas 1 tema Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri.  Dalam melakukan 

penelitian dan pengembangan peneliti menggunakan model ADDIE yang terdiri 

dari 5 tahap, yaitu: (Analyze, Desaign, Development, Implementation, serta 

Evaluation). ADDIE merupakan desain model yang instruksional sehingga sudah 

sering digunakan ketika menyusun berbagai system, dari system formal maupun  

non formal  (Hamdani 2011 : 169). Alasan peneliti menggunakan model ADDIE 

sebagai bahan pengembangan media karena ADDIE sudah mendapatkan 

pengakuan dari dunia internasional di bidang teknologi pendidikan untuk dijadikan 

sebuah kerangka pikir yang sistematis (Hamdani 2011 :169). 

Penelitian dan pengembangan ini diharapkan akan menghasilkan produk 

media pembelajaran yaitu Multimedia Interaktif  Tema Lingkungan Bersih, Sehat 

dan Asri pada peserta didik kelas 1 Sekolah Dasar. 
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Tahapan model ADDIE berdasarkan pendapat (Tegeh 2014:41) 

1. Fase Analyze 

Pada fase ini peneliti melakukan analasis terlebih dahulu, melakukan 

observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan 

bahan produk. Kegiatan juga bisa dilakukan dengan menganalisis kompetensi 

dasar, indikator yang bertujuan dijadikan acuan pembuatan media. Kemudian 

menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sehingga produk  

sesuai dengan karakteristik peserta didik. 

2. Fase Design 

Tahap perancangan dilakukan untuk merancang media, yang merupakan 

tahapan yang paling penting dalam pembuatan media jika ingin menciptakan 

dan menghasilkan produk yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 

1 Sekolah Dasar.  Hal dilakukan pada tahap perencanaan 

a. Menentukan kompetensi dasar serta indicator, dan menyesuaikan materi 

dengan produk multimedia interaktif  

b. Pembuatan desain atau storyboard yang berupa gambaran kasar untuk 

dijadikan peta atau alur kosep multimedia interaktif 

3. Fase Development 

Tahap pengembangan merupakan tahapan sebuah rancangan yang 

berbentuk storyboard diubah menjadi kedalam bentuk nyata atau 

sesungguhnya yang berupa produk yang dapat dioperasikan yang dibuat denga 

menggunakan perangkat lunak adobe flash dalam bentuk multimedia interaktif  

Kemudian media tersebut akan diuji untuk mendapatkan tingkat kelayakan 
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kepada ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran. Media bisa dikatakan 

layak apabila sudah mendapatkan masukan, saran, serta kritikan dan kemudian 

ditindaklanjuti dengan melakukan revisi sesuai dengan masukan, saran serta 

kritikan. Dengan demikian produk bisa boleh diimplementasikan ketika produk 

sudah mendapatkan persetujua dari para ahli tersebut. Berikut tabel para ahli 

media, ahli materi, dan ahli pembelajaran. 

Tabel 3.1 Tabel Validator 

 

No Bidang Ahli Jenjang Pendidikan Subjek Validasi 

1 Ahli Media S2 Dian Ika K, M.Pd 

2 Ahli Materi S2 Nafi’ Isbadriahningtyas, M.Pd 

3 Ahli Pembelajaran S1 Endang Prasetio W, S.Pd 

 

4. Fase Implementation 

Tahap implementasi merupakan tahap ujicoba dengan menggunakan 

produk yang telah dikembangkan yang sudah mendapat persetujuan dari para 

validator media, ahli dan pembelajaran. Produk akan diimplementasikan di 

lapangan pada kelas 1 SDN Mojolangu 3 Malang. Dalam implementasi produk 

ketika peneliti menginginkan sebuah respon dari peserta didik, dengan cara 

peneliti menyebarkan angket respon pengguna atau respon peserta didik,  yang 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon peserta didik dengan adanya 

multimedia interaktif tersebut. 

5. Fase Evaluation 

Tahap evaluasi menggunakan evaluasi formatif, artinya pengumpulan data 

yang dilakuikam di akhir pembelajaran atau pembahasan. Karena jenis evaluasi 

formatif untuk memperbaiki produk menjadi lebih baik dan sempurna. Dengan 

demikian produk yang dikembangkan dapat dimanfaatkan dan digunakan 

sebagaimana mestinya.  
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian akan dilakukan di SDN Mojolangu 3 Malang, dengan 

subyek kelas 1 yang berjumlah 25 peserta didik, dan waktu pelaksanaan pada 

semester genap.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut ini tahapan dalam teknik pengumpulan data:  

Tabel 3.2 Tabel Pengumpulan data 

 

ADDIE Sumber Data Pengumpulan Data Instrumen 

Analyze 1. Guru 

2. Peserta 

didik 

1. Observasi 

2. Wawancara 

1. Pedoman observasi 

2. Pedoman wawancara 

Design 1. Guru 1. Observasi  1. Pedoman observasi 

Development 1. Dosen 1. Angket 1. Angket validasi media 

2. Angket validasi materi 

Implementation 1. Guru  

2. Peserta 

didik  

1. Angket 

2. Dokumentasi 

1. Angket ahli pembelajaran 

2. Angket respon peserta didik 

Evaluation 1. Guru  

2. Peserta 

didik 

3. Dosen 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Angket  

1. Evaluasi formatif 

 

1. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan untuk mencari permasalahan, yang 

bertujuan untuk  mengetahui suasana dan kondisi peserta didik pada  saat 

pembelajaran. Selain itu tujuan dari observasi juga ingin mengetahui media 

serta sumber belajar apa yang digunakan dalam pembelajaran di kelas 1 

SDN Mojolangu 3 Malang yang sesuai dengan tahapan ADDIE  yaitu 

analyze. Data yang sudah didapatkan akan dianalisis terlebih dahulu dan 

disesuaikan dengan kompetensi dasar, dan indikator serta materi. Dengan 

seperti itu akan diperoleh permasalahan yang akan dianalisis.  
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2. Angket 

Angket berfungsi untuk memperoleh data atau nilai pada saat 

mengukur produk. Data yang diperoleh dari para validator ahli media, ahli  

materi, dan ahli pembelajaran pada aspek kemenarikan dan kelayakan 

produk multimedia interaktif tema lingkungan bersih, sehat dan asri.  

Angket diberikan kepada validator ahli materi, ahli materi serta ahli 

pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan media 

untuk diujicobakan di lapangan. Sedangkan angket kemenarikan tentang 

produk media diberikan kepada peserta didik yang berupa angket respon 

siswa.  

3. Wawancara 

Pelaksanaan wawancara untuk mengetahui masalah yang terjadi dan 

ada di lapangan. Dalam wawancara harus terdiri dari beberapa pertanyaan 

yang tersetruktur mengenai kurikulum dan sumber belajar, media 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas 1 SDN Mojolangu 3 Malang 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi pengembangan produk dilakukan guna untuk 

menunjukan  bukti-bukti yang akurat terkait dengan pengimplementasian 

multimedia interaktif seperti dengan adanya foto-foto pada saat kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan produk. 

E. Instrumen Penelitian 

Intrumen yang ada dalam penelitian dan pengembangan media sebagai berikut 

bagi peserta didik kelas 1 Sekolah Dasar: 
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1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan pengamatan langung yang bertujuan untuk 

mengetahui semua kegiatan proses pembelajaran, dengan menggunakan 

pedoman observasi sebagai berikut:  

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Pedoman Observasi 

 

No Indikator 

1 Keadaan pada saat kegiatan belajar tematik berlangsung 

2 Karakteristik peserta didik ketika belajar di kelas 

3 Keaktifan peserta didik dalam proses belajar mengajar 

4 Mengamatai penggunaan media pembelajaran 

 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang masalah 

yang ada dilapangan. Pelaksanaan wawancara dilakukan kepada guru kelas 

1 SDN Mojolangu 3 Malang kelas yang berisi daftar pertanyaan terstruktur 

mengenai kurikulum, sarana dan prasarana, sumber belajar, media 

pembelajaran dll. 

Tabel 3.4 Tabel Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 

 

No Indikator 

1 Penerapan Kurikulum 

2 Fasilitas sekolah 

3 Jumlah peserta didik kelas 3 

4 Sumber belajar pembelajaran 

5 Metode pembelajaran 

6 Kesulitan peserta didik kelas 1 secara umum 

7 Faktor penghabat pembelajaran 

8 Kondisi dan karakteristik peserta didik kelas 1 

9 Media pembelajaran kelas 1 

10 Media pembelajaran yang dibutuhkan 

 

3. Angket 

Angket ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran untuk mengumpulkan 

data mengenai multimedia interatif sebelum diujicobakan kepada peserta 
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didik apakah media tersbut dikatakan layak atau valid. Angket yang 

diberikan peserta didik tentang kemenarikan media yang telah diciptakan. 

a. Instrumen Angket Untuk Ahli Media 

Instrumen diberikan kepada validasi ahli media sebelum media diuji 

cobakan. Tujuan dari validasi untuk memperoleh data tentang produk yang 

sudah dikembangkan, yang berupa masukan, saran, dan kritik mengenai 

penilaian tentang, penulisan teks, kata, dan bahasa, desain tampilan dan 

suara/audio yang berhubungan dengan multimedia interaktif. 

Tabel 3.5 Angket Pedoman Ahli Media 

 

No Aspek yang dinilai Indikator Jumlah Butir 

1 Penulisan Teks, Kata 

atau Bahasa 

1. Bahasa yang digunakan sesuai 

dengan kalimat EYD 

2. Menggunakan tata bahasa yang 

mudah dipahami 

3. Ukuran teks dan pemilihan font jelas 

dan terang 

1 

 

1 

 

1 

2 Desain Tampilan 4. Kesesuaian background 

5. Kemenarikan cover 

6. Konsistensi desain cover 

7. Kemenarikan navigator 

8. Keserasian warna 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Suara/Audio 9. Pengucapan jelas 

10. Pemilihan suara dengan baik 

Total Butir 

1 

1 

10 

Sumber: Modifikasi dari Haryono (2015) 

 
 

b. Intrumen Uji Validitas Untuk Ahli Materi 

Instrumen uji validitas ahli materi diberikan kepada dosen ahli materi 

yang mencakup aspek kurikulum, isi pembelajaran, interaksi dan 

penanganan masalah. 

Tabel 3.6 Angket Pedoman Ahli Materi 

 

No Aspek yang 

dinilai 

Indikator Jumlah 

Butir 

1 Kurikulum 1. Kesesuaian materi dengan kurikulum 

yang berlaku 

2. Tujuan disampaikan dengan jelas 

1 

 

1 

2 Isi materi 3. Isi materi memiliki konsep yang benar 

dan tepat 

1 
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No Aspek yang 

dinilai 

Indikator Jumlah 

Butir 

4. Kesesuaian materi dengan Kompetensi 

Inti  

5. Keseuaian materi dengan Kompetensi 

Dasar 

6. Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran 

7. Kesesuaian pemberian contoh dengan 

materi 

8. Tingkat kesulitan soal sudah sesuai 

dengan pencapaian kompetensi yang 

diharapkan 

9. Gambar yang disajikan mendukung 

materi 

10. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

3 Interaksi 11. Adanya kegiatan interaksi dengan 

penguna 

1 

4 

 

 

 

 

 

5 

Penanganan 

Masalah 

 

 

 

 

Tematik 

12. Materi meliputi ilustrasi dan contoh soal 

13. Bentuk dari ilustrasi akurat sesuai 

dengan kenyataan tapi dalam bentuk 

animasi 

 

14. Menyajikan konsep dari berbagai mata 

pelajaran 

15. Pemisah antar beberapa mata pelajaran 

tidak begitu jelas 

 

TOTAL BUTIR 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

15 

Sumber: Nurhasanah dkk (2017) 

 

 

c. Intrumen untuk Ahli Pembelajaran 

Penggunaan instrument pada saat penerapan produk atau pada sat 

ujicoba atau implementasi media. Angket berisikan daftar pertanyaan 

terkait dengan Kurikulum, Pembelajaran, isi materi, kemudahan 

penggunaan, interaksi dan penanganan masalah. Kemudian diberikan 

kepada ahli pembelajaran yaitu guru kelas 1 SDN Mojolangu 3 Malang. 

Tabel 3.7 Angket Pedoman Ahli Pembelajaran 

 

No Aspek yang 

dinilai 

Indikator 

 

Jumlah 

Butir 

1 Kurikulum 1. Kesesuaian materi dengan kurikulum yang berlaku 

2. Tujuan disampaikan dengan jelas 

1 

1 

2 Pembelajaran 3. Media dapat digunakan untuk pembelajaran 

kelompok besar maupun kelompok kecil 

4. Media sesuai dengan karakteristik peserta didik 

1 

 

1 

3 Isi materi 5. Kejelasan isi materi 

6. Materi sesuai dengan Kompetensi Dasar 

1 

1 
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No Aspek yang 

dinilai 

Indikator 

 

Jumlah 

Butir 

7. Kejelasan penggunaan bahasa 

8. Kejelasan penggunaan istilah 

 

1 

4 Kemudahan 

penggunaan 

9. Kejelasan petunjuk pemakaian 

10. Kemudahan pengoperasian 

1 

5 Interaksi 11. Adanya kegiatan interaksi dengan pengguna 1 

6 Penanganan 

Masalah 

12. Materi meliputi ilustrasi dan contoh soal 

13. Dalam latihan soal, media mendorong peserta didik 

memperoleh jawaban yang benar 

1 

 

1 

7 Tematik 14. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

15. Pemisah antar beberapa mata pelajaran tidak begitu 

jelas 

TOTAL BUTIR 

1 

 

1 

 

15 

Sumber: Modifikasi dari Nurhasanah dkk (2017) 

 

d. Instrumen untuk menunjukan respon peserta didik 

Pemberian angket respon ditujukan kepada peserta didik kelas 1 

SDN Mojolangu 3 Malang setelah pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia interaktif.  Adapun tujuan dari pemberian angket ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana respon dari peserta didik tentang 

pembelajaran menggunakan multimedia interaktid tema lingkungan 

bersih, sehat dan asri subtema lingkungan rumahku pembelajaran 3 

Tabel 3.8 Angket Respon Peserta didik 

 

No Aspek yang 

dinilai 

Indikator Total 

Butir 

1 Kejelasan materi 1. Kemudahan memahami materi 

2. Kemudahan memahami kalimat 

1 

 

1 

 

2 Penggunaan dan 

pengoperasian 

3. Kejelasan petunjuk pemakaian 

4. Kemudahan penggunaan tombol 

1 

 

 

1 

3 Reaksi pengguna 5. Pengguna merasa senang terhadap media 

pembelajaran 

6. Pengguna tertarik dengan media 

pembelajaran  

7. Pengguna merasa tidak cepat bosan terhadap 

media pembelajaran 

8. Pengguna merasa bersemangat dalam belajar 

9. Pengguna ingin memiliki multimedia 

interaktif 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 
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No Aspek yang 

dinilai 

Indikator Total 

Butir 

10. Pengguna merasa tertarik dan berminat 

menggunakan media pembelajaran 

TOTAL BUTIR 

1 

Sumber: Diadopsi dari Bilkis (2018) 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam menggunakan teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik 

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif untuk mengolah data. 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Dalam teknik mengolah data kualitatif peneliti melakukan pengolahan data 

berdasarkan hasil dari wawancara. Kemudian hasil wawancara tersebut akan 

menghasilkan saran, komentar, dan masukan dari para validator ahli media, ahli 

materi dan ahli pembelajaran. Berbagai macam masukan, saran dan komentar 

tersebut akan dijadikan oleh peneliti sebagai acuan dalam memperbaiki produk 

multimedia interaktif. Berikut ini bagaimana cara teknik analisis data kulaitatif: 

a. Pengumpulan Data 

Data yang didapatkan dari penggunaan multimedia interaktif , aktivitas 

peserta didik serta factor pendukung dan penghambat, kesulitan dalam pada 

saat pembelajaran. 

b. Reduksi Data 

Reduksi merupakan merangkum data, jadi dalam reduksi data adalah memilih 

hal-hal yang pokok dan membuang hal yang tidak penting. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data dalam bentuk uraian singkat atau dalam bentuk penyajian 

deskriptif, artinya mendeskripsikan tentang penggunaan multimedia 

interaktif. 
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d. Kesimpulan  

Tahap dimana penarikan kesimpulan dari data yang sudah diperoleh, dari 

kesimpulan ini sudah menjawab dari rumusan masalah. 

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Dalam teknik mengolah data kuantitatif peneliti mengolah data berdasarkan 

perolehan data dari para validator, dengan melakukan teknik penyebaran angket:  

a. Analisis angket validator 

Tabel 3.9 Pedoman Penilaian Angka Angket Validasi 

 

Skala  Kriteria terhadap produk 

1 Kurang setuju/kurang baik/kurang sesuai/kurang mudah/kurang paham/kurang 

menarik/kurang mengerti/kurang layak/kurang bermanfaat/kurang 

memotivasi/kurang aktif. 

2 Cukup setuju/cukup baik/cukup sesuai/cukup mudah/cukup paham/cukup 

menarik/cukup mengerti/cukup layak/cukup bermanfaat/cukup memotivasi/cukup 

aktif. 

3 Setuju/baik/sesuai/mudah/paham/menarik/mengerti/layak/bermanfaat/memotivasi/

aktif. 

4 Sangat setuju/sangat baik/sangat sesuai/sangat mudah/sangat paham/sangat 

menarik/sangat layak/sangat bermanfaat/sangat memotivasi/sangat aktif. 

(sumber: Sugiyono, 2018 modifikasi peneliti) 

Data yang diperoleh akan mendapat presentase penilaian dari validator, dengan 

mengunakan rumus dibawah ini: 

 

 

(Sumber: Sugiyono, 2018) 

 

Keterangan : 

P : Presentase skor 

∑ : Jumlah jawaban yang diberikan validator 

N : Jumlah skor maksimal 

 

𝐏 =  
∑𝐱

𝐧
𝐱 𝟏𝟎𝟎 
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Hasil analisis pada lembar evaluasi yang digunakan ketika penelitian 

pengembangan multimedia interaktif tema Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri. 

Kegiatan untuk mengetahui tingkat kelayakan suatu produk yang dikembangkan 

dengan menggunakan interpretasi data sebagai berikut:  

Tabel 3.10 Interpretasi Skor Angket Validasi Produk 

No Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1 80≤x≤100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

2 60≤x≤80% Baik  Layak, tidak perlu direvisi 

3 40≤x≤60% Cukup baik  Kurang layak, perlu direvisi 

4 20≤x≤40% Kurang baik Tidak layak, perlu direvisi 

5 <20% Sangat kurang 

baik 

Sangat tidak layak, perlu direvisi 

 (Sumber: Arikunto 2010 : 35) 

 

Apabila hasil skor presentase angka lebih dari 61% maka produk yang 

dikembangkan dikatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran, namun 

sebaliknya, apabila skor media kurang dari 60% media tersebut harus tidak layak 

diguanakan dalam pembelajaran karena tidak valid, sehingga perlu adanya revisi 

untuk penyempurnaan produk yang dikembangkan. 

b. Analisis angket respon peserta didik 

Angket yang dikelola dalam bentuk data kuoesioner respon peserta didik, 

jawaban-jawaban yang dihasilkan dengan menggunakan skala Guttman, dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3.11 Penilaian Skala Guttmen 

Keterangan Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

 (Sumber : Sugiyono, 2016 : 96) 
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Perhitungan presentase respon peserta didik berdasarkan data yang sudah 

terkumpul dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

Keterangan : 

P : Presentase skor 

∑ : Jumlah jawaban yang diberikan validator 

N : Jumlah skor maksimal 

Perolehan hasil dari analisis angket respon peserta didik yang digunakan 

untuk mengetahui tentang respon positif peserta didik terhadap produk yang sudah 

dikembangkan, melalui interpretasi skor.  

Tabel 3.12 Interpretasi Skor Angket Respon Peserta didik 

No Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1 80≤x≤100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

2 60≤x≤80% Baik  Layak, tidak perlu direvisi 

3 40≤x≤60% Cukup baik  Kurang layak, perlu direvisi 

4 20≤x≤40% Kurang baik Tidak layak, perlu direvisi 

5 <20% Sangat kurang 

baik 

Sangat tidak layak, perlu direvisi 

 (Sumber : Arikunto, 2010 : 35) 

 

𝐏 =  
∑𝐱

𝐧
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

 


