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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

       Bab III ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan multimedia interaktif yang mencakup dalam beberapa subbab, 

yaitu A. Model Penelitian dan Pengembangan, B. Prosedur Penelitian dan 

Pengembangan, C. Uji Coba Produk. Pembahasan secara rinci dipaparkan sebagai 

berikut. 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

       Model yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini yaitu model 

ADDIE diambil dari buku Tegeh, dkk. (2014:41–44) sebagai literatur. Sesuai 

dengan namanya, model ADDIE memiliki lima tahapan yang harus dilakukan 

oleh peneliti, yaitu (1) analisis (Analyze), (2) perancangan (Design), (3) 

pengembangan (Development), (4) implementasi (Implementation), dan (5) 

evaluasi (Evaluation). Tahapan model ADDIE dapat digambarkan pada 

gambar 3.1 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Tahapan Model ADDIE 

 

(Sumber: Anglada, 2007) 
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       Pada gambar 3.1 tahapan model ADDIE dapat dijelaskan bahwa alur 

tahapan yang pertama adalah analisis (Analyze), kedua adalah perancangan 

(Design), ketiga adalah pengembangan (Development), keempat adalah 

implementasi (Implementation), dan kelima atau yang terakhir adalah evaluasi 

(Evaluation). Maksud dari evaluasi berada di tengah yaitu memberi peluang 

untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas pengembangan pada setiap 

tahapan. Peneliti memilih model ADDIE ini berdasarkan dari referensi buku 

Tegeh, dkk (2014:41). 

       Alasan peneliti menggunakan model ADDIE ini dikarenakan model ini 

telah dikembangkan secara sistematis dan berpijak pada landasan teoritis 

desain pembelajaran sehingga peneliti memilih model ini karena cocok untuk 

model pengembangan multimedia interaktif. Selain itu model ADDIE ini 

memiliki lima tahapan yang mudah dipahami dan mudah untuk 

diimplementasikan serta tidak membutuhkan waktu yang lama. 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

       Dalam pengembangan multimedia interaktif ini, prosedur yang dilakukan 

terdiri atas beberapa tahap. Tahap – tahap pengembangan dipaparkan dalam 

uraian berikut ini Tegeh, dkk. (2014:42–44). 

1. Tahap I Analisis (Analyze) 

       Tahap analisis ini meliputi kegiatan sebagai berikut: a. melakukan 

analisis kompetensi yang dituntut kepada siswa, b. melakukan analisis 

materi sesuai dengan tuntutan kompetensi, dan c. melakukan analisis 

karakteristik siswa meliputi pengalaman belajarnya, pengetahuan, 
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keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki oleh siswa. Ketiga pertanyaan 

tersebut haruslah dijawab dengan tuntas agar mendapatkan hasil yang 

maksimal dan sesuai dengan media yang akan dikembangkan dengan 

melakukan wawancara dan observasi kepada guru dan siswa. Acuan 

tersebut sebagai langkah pengembangan mudah untuk dipahami dan di 

lakukan oleh peneliti. 

2. Tahap II Perancangan (Design) 

       Tahap perancangan ini meliputi kegiatan dengan kerangka acuan a. 

untuk siapa pembelajaran dirancang, b. kemampuan apa yang diinginkan 

untuk dipelajari, c. bagaimana materi pelajaran atau keterampilan dapat 

dipelajari dengan baik, dan d. bagaimana menentukan tingkat penguasaan 

pelajaran yang sudah dicapai. Kerangka acuan ini haruslah dijawab untuk 

menentukan bagaimanakah untuk mencapai tujuan dari masing – masing 

kerangka acuan yang ditujukan kepada siswa sesuai dengan karakteristik 

siswa. Tidak hanya memberikan kemudahan bagi siswa tetapi juga 

haruslah memudahkan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa dan 

memenuhi kriteria pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

3. Tahap III Pengembangan (Development) 

       Tahap pengembangan ini merupakan kegiatan menerjemahkan 

spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kegiatan tahap pengembangan 

meliputi mencari dan mengumpulkan segala sumber atau referensi yang 

dibutuhkan untuk pengembangan materi, penggabungan dari berbagai 

media teks, gambar, audio, grafik, video, dan animasi, serta berisikan kuis. 
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Multimedia interaktif di validasi oleh tiga validator ahli yaitu ahli media 

pembelajaran, ahli materi, dan ahli materi pembelajaran SD. 

4. Tahap IV Implementasi (Implementation) 

       Tahap implementasi merupakan kegiatan penerapan hasil produk 

pengembangan media yang sudah jadi dan di validasi oleh validator 

kepada kelas V–A dan kelas V−B SDN Kauman 2 Malang. Kegiatan ini 

akan di uji cobakan kepada tiga siswa (uji coba satu lawan satu), 12 siswa 

(uji coba kelompok kecil), dan 21 siswa (uji coba lapangan). 

5. Tahap V Evaluasi (Evaluation) 

       Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi. Evaluasi yang digunakan 

adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk 

mengumpulkan data tentang efektivitas bahan – bahan pembelajaran 

(media) dan data tentang hasil pre test dan post test siswa dengan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) 70. Data – data tersebut digunakan untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan media yang dikembangkan agar 

efektif. Tahapan penelitian dan pengembangan ini digambarkan pada 

gambar 3.2 sebagai berikut. 
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Pengembangan Multimedia Interaktif 
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Gambar 3.2 Pengembangan Multimedia Interaktif 
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C. Uji Coba Produk 

1. Desain Uji Coba 

       Desain uji coba produk yang dilakukan adalah validasi uji coba produk 

untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran yang telah 

dikembangkan. Validasi uji coba produk dilakukan oleh dosen ahli media, 

dosen ahli materi dan guru ahli pembelajaran SD. Validasi dilakukan 

dengan mengisi angket untuk menilai produk berupa multimedia interaktif 

yang telah diproduksi, agar peneliti memperoleh informasi data secara 

kualitatif dan kuantitatif. Desain uji coba produk dilakukan dalam kelas V–

A  dan kelas V–B SDN Kauman 2 Malang.   

 

2. Subjek Uji Coba 

       Subjek uji coba penelitian pengembangan multimedia interaktif 

dijabarkan sebagai berikut. 

a. Subjek Uji Coba Ahli 

       Subjek uji coba ahli untuk produk pengembangan multimedia 

interaktif dilakukan oleh tiga validator yang terdiri dari dosen ahli 

materi, dosen ahli media pembelajaran, dan guru ahli materi 

pembelajaran SD. Penjelasan kriteria subjek pada uji coba ahli dapat 

dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 Subjek Uji Coba Ahli  

No. 
Bidang 

Keahlian 
Kriteria 

Subjek Uji 

Coba Ahli 

1. Dosen ahli 
materi 

1. Memiliki kemampuan di bidang pembelajaran 
2. Tingkat akademik minimal S–2 
3. Memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam 

pembelajaran tematik 
4. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 

tahun  

Subjek I 

2. Dosen ahli 
media 
pembelajaran 

1. Memiliki keterampilan di bidang media 
pembelajaran 

2. Memiliki kemampuan di bidang multimedia 
3. Tingkat akademik minimal S–2 
4. Memiliki pengalaman dalam penerapan media 

pembelajaran 
5. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 

tahun  

Subjek II 

3. Guru ahli materi 
pembelajaran SD  

1. Memiliki kemampuan di bidang pembelajaran 
tematik SD 

2. Tingkat akademik minimal S–1 
3. Memiliki keterampilan dan pengalaman 

mengajar minimal 5 tahun  

Subjek III 

 

b. Subjek Uji Coba  

       Subjek uji coba produk pengembangan media mengacu pada 

prosedur pelaksanaan evaluasi formatif yang dijelaskan oleh Sadiman, 

dkk. (2010:183–187) sebagai berikut. 

1) Uji Satu Lawan Satu (One To One) 

       Tahap ini peneliti mengambil tiga siswa kelas V–A SDN 

Kauman 2 Malang sebagai sampel yang mewakili dari populasi 

target penerapan media yang dikembangkan. Tiga siswa ini dengan 

kriteria satu siswa dengan nilai tinggi, satu siswa dengan nilai 

sedang, dan satu siswa dengan nilai rendah. Pengambilan jumlah 

siswa ini 14% dari 21 jumlah keseluruhan siswa kelas V – A. 

2) Uji Kelompok Kecil  

       Tahap ini peneliti mengambil 12 siswa kelas V–B SDN 

Kauman 2 Malang. Siswa – siswa tersebut dengan kriteria empat 
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siswa dengan nilai tinggi, empat siswa dengan nilai sedang, dan 

empat siswa dengan nilai rendah. Pengambilan jumlah siswa ini 

57% dari 21 jumlah keseluruhan siswa kelas V – B. 

3) Uji Lapangan 

       Uji lapangan ini merupakan tahap akhir dari evaluasi formatif. 

Tahap ini peneliti mengambil siswa kelas V–A SDN Kauman 2 

Malang sebagai populasi target penerapan media yang 

dikembangkan dengan situasi sebenarnya dalam pembelajaran di 

kelas. Siswa kelas V–A SDN Kauman 2 Malang berjumlah 21 

siswa. Pengambilan siswa 100% dari 21 jumlah keseluruhan siswa 

kelas V – A. 

 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian dan pengembangan ini, adalah: 

a. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, observasi, kritik, dan 

saran para ahli/validator yang terdapat pada angket sebagai penilaian 

terhadap kualitas dan kelayakan multimedia interaktif. 

b. Data kuantitatif diperoleh dari hasil penilaian para ahli/validator dan 

respon siswa yang terdapat pada angket sebagai penilaian terhadap 

kualitas dan kelayakan multimedia interaktif. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini, 

adalah: 
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a. Data kualitatif, sumber data primer yang diperoleh langsung dari guru 

dan siswa kelas V SD sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari 

pedoman/lembar wawancara dan pedoman/lembar observasi. 

b. Data kuantitatif, sumber data primer diperoleh dari validator, guru dan 

responden siswa kelas V SD sedangkan sumber data sekunder diperoleh 

dari penilaian angket validasi multimedia interaktif dan hasil nilai pre 

test dan post test. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

       Dalam penelitian dan pengembangan ini, metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, sebagai berikut. 

a. Wawancara  

       Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula (Zuriah, 2009:179). Pada penelitian ini wawancara dilakukan 

dengan guru wali kelas V–A SDN Kauman 2 Malang untuk mengetahui 

keadaan nyata di lapangan tentang pembelajaran tematik sebelumnya. 

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang pentingnya 

dilakukan penelitian dan pengembangan multimedia interaktif pada 

proses pembelajaran.  

b. Observasi 

       Menurut S. Margono dalam Zuriah (2009:173) observasi diartikan 

sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala 

yang tampak pada objek penelitian. Observasi dilakukan sebelum 
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penggunaan media pembelajaran dan pada saat pelaksanaan media 

pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati penggunaan 

media pembelajaran di kelas. 

c. Dokumentasi 

       Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

(Sugiyono, 2015:329). Pengumpulan data dengan dokumen pada 

penelitian ini dilakukan untuk memenuhi data tentang bahan pembuatan 

media pembelajaran, misalnya meteri yang disampaikan serta 

kompetensi dan indikator yang harus dicapai oleh siswa pada 

penggunaan media yang dikembangkan. Selain itu dokumentasi juga 

digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara, observasi, angket 

validasi, foto pembelajaran ketika proses uji coba produk, dan dokumen 

lain yang berkaitan.  

 

5. Instrumen Pengumpulan Data 

      Dalam penelitian dan pengembangan ini, peneliti menggunakan 

instrumen pengumpulan data, sebagai berikut. 

a. Pedoman/lembar wawancara 

       Wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara 

yang hanya garis besarnya, dan peneliti bebas mengembangkan 

pertanyaan sesuai dengan kebutuhan. Pertanyaan meliputi tentang 

pembelajaran di kelas, penggunaan media dan sarana prasarana dalam 

pembelajaran. (Terlampir) 
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b. Pedoman/lembar observasi 

       Lembar observasi yang digunakan berisi penilaian tentang 

bagaimana pelaksanaan penerapan media yang dikembangkan. Lembar 

observasi diisi oleh observer dan dijadikan penilaian terhadap media 

yang telah diuji coba dalam kelas. (Terlampir) 

c. Angket Validasi 

       Angket adalah suatu alat pengumpul informasi dengan cara 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk di jawab secara 

tertulis pula oleh responden (Zuriah, 2009:182). Pengumpulan data 

angket menggunakan angket validasi dan angket respon siswa. Angket 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang ketepatan materi, 

ketepatan tampilan dan kemenarikan media pembelajaran yang telah 

diproduksi.  

       Penggunaan angket validasi dilakukan pada saat validasi pada 

dosen ahli materi, dosen ahli media pembelajaran, dan guru ahli materi 

pembelajaran SD. Angket validasi dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh penilaian dan saran dari para ahli mengenai media yang 

telah dibuat. Sedangkan angket respon siswa digunakan pada saat uji 

coba produk multimedia interaktif. Angket respon siswa digunakan 

dengan tujuan untuk mengumpulkan beberapa tanggapan atau penilaian 

terhadap media yang dikembangkan berupa komentar dan saran.  

       Hasil angket dianalisis sebagai dasar penentuan kelayakan dan 

efektivitas media pembelajaran, sekaligus digunakan sebagai dasar 

perbaikan atau revisi produk agar menghasilkan produk multimedia 
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interaktif yang lebih baik. Indikator yang digunakan untuk validasi 

tersebut dimodifikasi dan dikembangkan oleh peneliti ke dalam butir – 

butir pertanyaan pada angket yang digunakan pada tahap uji coba. 

Berikut ini indikator instrumen validasi yang digunakan dalam 

penilaian produk multimedia interaktif yang disajikan pada tabel 3.2. 

       Tabel 3.2 Indikator Instrumen Validasi 

a. Ahli Media 

Indikator Nomor Pertanyaan 

1. Kualitas Isi 
2. Kualitas Tampilan 
3. Interaktivitas  
4. Ketepatan Alat Evaluasi 

No. 1 – 7 
No. 8 – 13 
No. 14 – 16 
No. 17 – 18  

b. Ahli Materi 

1. Pembelajaran  
2. Kurikulum  
3. Isi Materi 
4. Interaksi 
5. Umpan Balik 
6. Penanganan Kesalahan 

No. 1 – 2 
No. 3 – 5 
No. 6 – 8  
No. 9 
No. 10 
No. 11 – 12 

c. Siswa 

1. Kualitas Motivasi 
2. Kemenarikan 
3. Kejelasan Uraian 
4. Kemudahan Untuk Dipahami 
5. Audio  

No. 1 
No. 2 – 4 
No. 5 – 6 
No. 7 – 9 
No. 10 

 

6. Teknik Analisis Data 

       Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara analisis 

deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

a. Analisis Deskriptif Kualitatif 

       Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan saran 

atau komentar validator. Data diperoleh sebelum dan sesudah turun ke 

lapangan untuk menerapkan media pembelajaran pada subjek uji coba. 

Segala informasi dianalisis sesuai porsi dan dijadikan sebagai acuan 

perbaikan media pembelajaran. Tanggapan dan kritik akan dijadikan 
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sebagai pedoman dalam perbaikan atau revisi multimedia interaktif 

yang dikembangkan. 

b. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

       Pengolahan data dengan analisis deskriptif kuantitatif digunakan 

untuk mengetahui kelayakan dan efektivitas produk multimedia 

interaktif yang dikembangkan. Data yang dianalisis pada pengolahan 

data deskriptif kuantitatif diperoleh dari angket yang telah diberikan 

pada para ahli sebagai validator dan pengguna (siswa) sebagai 

responden. Angket dalam bentuk deskriptif kuantitatif dan ada dua jenis 

yang digunakan yaitu: 

1) Analisis Data Angket Validasi Ahli 

       Jawaban angket untuk para ahli menggunakan skala Likert, 

variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala 

Likert yang digunakan terdiri dari skor 1 sampai skor 5. Setelah 

angket tervalidasi oleh validator, kemudian angket tersebut 

dianalisis dan dipersentase. Menurut Sugiyono (2015:135) adapun 

kategori skor dalam skala Likert dijelaskan pada tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3 Kategori Penilaian Pada Skala Likert 

No. Skor Keterangan 

1. 5 Sangat Baik 
2. 4 Baik 

3. 3 Cukup Baik 
4. 2 Kurang Baik 

5. 1 Sangat Kurang Baik 
            (Sumber: Sugiyono, 2015:135) 
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Menurut Sugiyono (2015:418) persentase validasi ahli rata – rata 

tiap komponen dihitung menggunakan rumus: 

   
   
 
       

Keterangan:    

P   = Perolehan persentase validator (hasil dibulatkan hingga  

        mencapai bilangan bulat) 

Ʃx = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih 

N  = Jumlah skor ideal 

2) Analisis Data Angket Respon Siswa 

       Data yang diperoleh dari hasil angket respon siswa dianalisis 

menggunakan data kuantitatif untuk memperoleh informasi 

mengenai respon siswa terhadap media pembelajaran yang 

dikembangkan. Jawaban angket respon siswa menggunakan skala 

Guttman. Skala pengukuran tipe Guttman, akan didapat jawaban 

yang tegas, yaitu “ya – tidak”; “benar – salah”; “pernah – 

tidakpernah”; “positif – negatif” dan lain – lain dalam Sugiyono 

(2015:139). Selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga 

dapat dibuat dalam bentuk checklist (√). Jawaban dapat dibuat skor 

tertinggi satu dan terendah nol. Seperti yang dijelaskan pada tabel 

3.4 sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Kategori Penilaian Skala Guttman 

No. Skor Keterangan 

1. 1 Ya 
2. 0 Tidak 

          (Sumber: Sugiyono. 2015:139) 



46 

Sugiyono (2015:418) persentase respon peseerta didik rata – rata 

tiap komponen dihitung menggunakan rumus: 

   
   
 
       

Keterangan:  

P    = Perolehan persentase respon siswa 

Ʃx  = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih siswa (ya atau 

tidak) 

N   = Jumlah skor ideal 

Kriteria validasi atau tingkat ketercapaian yang digunakan dalam 

pengembangan media dijelaskan pada tabel 3.5 sebagai berikut. 

Tabel 3.5 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1. 81 - 100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 
2. 61 - 80% Baik Layak, tidak perlu revisi 
3. 41 - 60% Cukup baik Kurang layak perlu direvisi 
4. 21 - 40% Kurang baik Tidak layak, perlu revisi 
5. <20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu revisi 

(Sumber: Arikunto, 2010: 35) 

       Jika hasil validasi menunjukkan persentase kurang dari 60% 

maka produk tersebut dinyatakan belum layak untuk digunakan 

pada proses pembelajaran. Sebaliknya, jika hasil validasi dan uji 

coba produk menunjukkan persentase lebih dari 61% maka produk 

tersebut mendapat tanggapan positif dari validator dan responden 

serta dapat dinyatakan layak untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran dalam mendukung proses pembelajaran tematik kelas 

V SD. Sedangkan data hasil belajar siswa yang diperoleh dari nilai 

pre test dan post test digunakan untuk mengetahui efektivitas 

media pembelajaran. 


