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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Model Penelitian & Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan atau dalam 

bahasa Inggrisnya Research and Development (R & D).  Metode penelitian ini 

digunakan untuk mengahasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan media pembelajaran 

yang menyenangkan dan inovatif.  

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan  yang akan dilakukan 

berpedoman pada Sugiyono (2015: 298) yang semula sepuluh menjadi sembilan 

langkah, yaitu sebagai berikut : (1) Potensi dan Masalah, (2) Pengumpulan Data, 

(3) Desain Produk, (4) Validasi Desain, (5) Revisi Desain, (6) Uji Coba Produk, 

(7) Revisi Produk, (8) Uji Coba Pemakaian, (9) Revisi Produk. 

Produksi masal dalam langkah-langkah penelitian Sugiyono (2015) tidak 

dilakukan dalam penelitian ini karena langkah-langkah dalam penelitian dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.  

3.2 Prosedur Penelitian  

Bagian ini akan menjelaskan langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan yang  dilakukan, yaitu sebagai berikut : 

3.2.1 Potensi dan Masalah 

Melakukan analisis potensi sekolah, menemukan permasalah yang dapat 

diteliti dan dilakukan pengembangan. Berdasarkan hasil observasi 24 November 

2015. SDN Sumbersari 1 Malang merupakan sekolah yang memiliki fasilitas 



35 
 

 
 

cukup memadai, ruang dan sumber belajar yang lengkap, diantaranya 

perpustakaan, ruang sumber dan media pembelajaran berbasis teknologi seperti 

LCD (Liquid Cristal Display), projector, speaker, dan laptop. Fasilitas tersebut 

dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk mendukung proses belajar 

mengajar di kelas akan tetapi permasalahan yang ada masih banyak dari guru 

yang belum memanfaatkannya dengan baik. Sesuai dengan perkembangkan 

zaman dan tuntutan masyarakat inovasi media pembelajaran dibidang teknologi 

sangat dibutuhkan. Berdasarkan potensi diatas dapat dikembangkan media 

pembelajaran berbasis komputer/teknologi.  

3.2.2 Pengumpulan Data 

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melihat kondisi, kegiatan 

belajar mengajar di kelas, dan studi literatur terhadap masalah. Hal ini dilakukan 

bertujuan untuk mengumpulkan data-data atau informasi yang akan digunakan  

dalam perencanaan pengembangnan. Data yang terkumpul berdasarkan hasil 

obeservasi dan wawancara dengan beberapa guru, media berbasis teknologi sangat 

jarang digunakan bahkan dibeberapa kelas tidak pernah menggunakannya,  dari 13 

guru yang terdiri dari 9 PNS dan 3 guru tidak tetap hanya 2 guru yang 

menggunakan multimedia sebagai media pembelajaran di kelas yaitu kelas III dan 

kelas V. 

Hasil wawancara yang dilakukakan dengan guru kelas IV menyebutkan 

selama kegiatan belajar mengajar guru hanya menggunakan buku tema, gambar, 

alat peraga, lingkungan sekitar dan guru tidak pernah menggunakan media 

berbasis teknologi, di kelas siswa masih kesulitan dalam membedakan 

pengamalan pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya sesuai 
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dengan sila-sila. Guru dan siswa membutuhkan media pembelajaran yang dapat 

membantu siswa memahami materi, menarik perhatian sehingga meningkatkan 

motivasi belajar, media yang bersifat inovatif dan sesuai dengan perkembangan 

zaman saat ini yaitu teknologi, akan tetapi kurangnya pengetahuan guru terhadap 

media berbasis teknologi menjadi salah satu kendalanya. 

3.2.3 Desain Produk 

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan tentang kondisi dan 

kegiatan belajar mengajar di kelas. Media pembelajaran interaktif menjadi pilihan 

terbaik untuk menjawab permasalah yang muncul. Media yang dikembangkan 

ialah multimedia interaktif yang diberi nama SI MEPI (Si Media Pintar). Desain 

produk yang dikembangkan meliputi pengembangan materi yang bersumber dari 

buku guru dan buku siswa kurikulum 2013 dan pengembangan media yang pada 

tahap ini peneliti menyusun skrip/konsep media berupa draf bergambar yang 

dilengkapi dengan penjelasan. Adapun desain produk yang ingin dikembangkan 

secara garis besar, sebagai berikut: 

3.2.3.1  Pembuka (Cover) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tampilan pembuka  

MULTIMEDIA INTERAKTIF  

Ayo Mulai 
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KELAS 4 
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3.2.3.2 Pengenalan Media 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Tampilan pengenalan media 

 

3.2.3.3 Menu Utama Media 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Tampilan menu utama media 
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3.2.3.4 Menu Materi 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Tampilan menu materi 

 

3.2.3.5 Menu Kuis 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Tampilan menu kuis 
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3.2.3.6 Menu Permainan 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Tampilan menu permainan 

3.2.4 Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk layak digunakan dan sesuai dengan permasalah yang diteliti 

dan dikembangkan. Validasi produk akan dilakukan oleh pakar atau tenaga ahli 

yaitu ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran yaitu guru kelas IV. Validasi 

dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa angket. Setiap ahli melakukan 

penilai sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahannya.  

3.2.5 Revisi Desain 

Setelah desain produk divalidasi melalui angket yang diisi oleh para ahli 

materi, media, dan pembelajaran maka akan dapat diketahui kelamahannya. 

Kelemahan tersebut selanjutnya akan dilakukan revisi atau perbaikan desain. 

3.2.6 Uji Coba Produk 

Uji coba produk pertama akan dilakukan pada enam siswa kelas IV SDN 

Sumbersari 1 Malang, dalam proses uji coba siswa didamping dan diarahkan oleh 

peneliti dan guru kelas yang juga bertindak sebagai observer. Uji coba produk 

 Permainan 

Cita-citaku Puzzle 
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dilakukan untuk menguji kelayakan dan ketertarikan/respon siswa terhadap media. 

Dari hasil uji coba produk ini dipakai untuk melakukan revisi yang hasilnya 

diperoleh dari observasi dan angket. 

3.2.7 Revisi Produk 

Setelah melakukan uji coba produk masih terdapat kekurangan dan 

kelamahan maka informasi dan masukan yang diperoleh, akan digunakan untuk 

merevisi produk yang bertujuan untuk menyempurnakan produk. 

3.2.8 Uji Coba Pemakaian 

Tahap uji coba pemakaian ini dilakukan pada seluruh siswa kelas IV SDN 

Sumbersari 1 Malang yang berjumlah 21 orang siswa. Kegiatan ini juga bertujuan 

melakukan uji kelayakan media dan mengetahui ketertarikan siswa pada media 

dalam jumlah yang lebih besar. Siswa diberikan angket respon yang disertai 

dengan kolom komentar dan saran.  

3.2.9 Revisi Produk 

Tahap revisi ini merupakan tahap revisi terakhir karena sudah melalui 

berbagai tahap uji coba dan validasi ahli media dan materi yang kemudian akan 

diproduksi. 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah ahli media, ahli materi, guru dan siswa kelas 

IV SDN Sumbersari 1 Malang. Sedangkan, Objek penelitian ini adalah 

pengembangan media pembelajaran yaitu multimeida interaktif SI MEPI 

menggunakan software Adobe Flash SC6.  
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Tabel 3.1 Subjek Penelitian 
No. Subjek Ahli dalam Bidang Kriteria 

1. Dosen ahli 
materi 

Ahli dalam materi 1. Memiliki kemampuan 
dibidang pembelajaran 

2. Tingkat akademik minimal S-1 
3. Memiliki pengalaman dalam 

pembelajaran. 
2. Dosen ahli 

media 
Ahli dalam bidang 
pengembangan media 
pembelajaran 

1. Memiliki kemampuan 
dibidang media pembelajaran 
dan multimediia. 

2. Tingkat akademik minimal S-1 
3. Memiliki pengalaman dalam 

pembelajaran. 
3. Guru kelas 

IV 
Ahli dalam 
pembelajaran 

1. Memiliki kemampuan 
dibidang pembelajaran 

2. Tingkat akademik minimal S-1 
3. Memiliki pengalaman dalam 

pembelajaran. 

3.4 Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di SDN Sumbersari 1 Malang Kota Malang pada 

siswa kelas IV. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajar 

2015/2016 pada tanggal 24 November 2015, 23 Mei dan 26 Mei 2016. 

3.5 Jenis Data 

Jenis data penilitian ini berupa deskriptif kualitatif dan data kuantitatif. 

Data deskriptif kualitatif diperoleh dari wawancara, observasi dan studi 

dokumentasi. Sedangkan jenis data kuantitatif diperoleh dari angket uji kelayakan 

atau validasi yang ditujukan pada ahli media, ahli materi, ahli pembelajaran yaitu 

guru kelas IV dan angket untuk menilai ketertarikan siswa terhadap media. 

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

wawancara, observasi, angket, studi dokumentasi. 
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3.6.1 Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan informasi 

dengan jumlah responden yang sedikit atau kecil. Wawancara akan dilakukan 

dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden dalam bentuk 

tanya jawab dan tatap muka. Subyek atau responden adalah guru.   

3.6.2 Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana observer akan 

mencatat informasi sebagaimana yang terlihat selama penelitian. Observasi 

dilakukan selama proses uji coba produk di sekolah. Lembar observasi berisi 

penilaian tentang bagaimana pelakasanaan uji coba media. Lembar observasi 

tersebut akan diisi oleh observer yaitu guru.  

3.6.3 Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk 

dijawab. Pengumpulan data angket yang digunakan yaitu angket tertutup. Angket 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang kelayakan materi, kelayakan 

tampilan dan kemenarikan media. Angket kelayakan ditinjau dari materi diisi oleh 

ahli materi, angket kelayakan ditinjau dari media diisi oleh ahli media, dan angket 

kelayakan ditinjau dari pembelajaran diisi oleh guru kelas IV, angket ditinjau dari 

respon atau ketertarikan siswa terhadap media diisi oleh siswa. 

3.6.4 Studi Dokumentasi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini diantaranya ialah studi 

dokumentasi dengan cara mempelajari beberapa dokumen, file, foto, literatur-

literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Studi dokumentasi 
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bertujuan untuk mengumpulkan semua dokumen yang telah terkumpul sebelum 

dan setelah penggunaan media pembelajaran. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam pengembangan multimedia SI 

MEPI ialah analisis data angket kelayakan ahli media, ahli materi, ahli 

pembelajaran, dan ketertarikan siswa terhadap media menggunakan skala Likert 

untuk menentukan positif atau negatif respon pada sebuah pernyataan, Skala 

Likert dibagi dalam lima kategori, sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Lima kategori skala likert menurut Setyosari 
Pernyataan Prositif (+) Pernyataan Negatif (-) 

1. Sangat tidak setuju 
2. Tidak setuju 
3. Ragu-ragu 
4. Setuju 
5. Sangat setuju 

1. Sangat setuju 
2. Setuju 
3. Ragu-ragu 
4. Tidak setuju 
5. Sangat tidak setuju 

Sumber: Setyosari, 2015: 234 

Tabel 3.3 Lima kategori skor skala likert menurut Sugiyono 
Skor Pernyataan 

5 
4 
3 
2 
1 

Sangat setuju/ selalu/ sangat positif 
Setuju/ sering/ positif 
Ragu-ragu/ kadang-kadang/ netral 
Tidak setuju/ hampir tidak pernah/ negatif 
Sangat tidak setuju/ tidak pernah 

 Sumber: Sugiyono, 2015: 94 

3.7.1 Rumus untuk mengolah data secara keseluruhan 

Sugiyono (2015: 95) menyebutkan data yang diperoleh juga dapat 

dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap 

jawaban dari responden. Berikut rumus yang digunakan untuk mengolah data 

secara keseluruhan:   

N = 
𝐽𝑢𝑚𝑎𝑙𝑎 ℎ  𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ𝑎𝑛  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝐽𝑢𝑚 𝑙𝑎ℎ  𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ𝑎𝑛  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑖𝑡𝑒𝑚
100% 
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Keterangan : N = persentase, 100% = konstanta 

3.7.2 Kriteria Interpretasi data Kelayakan dan Respon Siswa terhadap media 

Untuk mengetahui produk media pembelajaran yang dikembangkan 

dikatakan valid atau berhasil dan mendapat respon baik, diketahuai dengan cara 

mengumpulkan data melalui angket dan setiap butir pertanyaannya. Dari hasil 

analisis data dapat dilihat kesesuainnya dengan tingkat kriteria skor dan 

persentase. Apabila media mencapai kualifikasi “Layak” maka media 

pembelajaran dapat dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun 

kriteria interpretasi ditetapkan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.4 dan 3.5: 

Tabel 3.4 Interpretasi kriteria kelayakan 
Persentase Kualifikasi 

0 %-20 % Sangat tidak layak 
21 %-40 % Kurang layak 
41 %-60 % Cukup Layak 
61 %-80 % Layak 
81%-100% Sangat Layak 

 Sumber : Adaptasi dari skala likert (Riduwan, 2013: 41)  

Tabel 3.5 Interpretasi kriteria ketertarikan/repon 
Persentase Kualifikasi 

0 %-20 % Sangat tidak baik 
21 %-40 % Kurang baik 
41 %-60 % Cukup baik 
61 %-80 % Baik  
81%-100% Sangat Baik 

 Sumber : Adaptasi dari skala likert (Riduwan, 2013: 41) 

 


