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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Penelitian & Pengembangan 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian dan pengembangan. Metode dan pengembangan (Research and 

Development) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2013:407). 

Menurut Borg & Gall (dalam Sugiyono 2013) mengemukakan bahwa penelitian 

dan pengembangan R&D (Research and Development) merupakan metode 

penelitian yang digunakan dalan pendidikan dan pembelajaran. Penelitian dan 

pengembangan/R&D adalah suatu proses langkah-langkah untuk mengembangkan 

suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat 

dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 2010:164). Penelitian dan pengembangan 

ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk yaitu media pembelajaran untuk 

membantu siswa dalam pembelajaran 
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B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Adapun langkah-langkah penggunaan metode Research and Development 

(R&D) adalah sebagai berikut: 

1. Potensi Masalah 

Pada penelitian ini, potensi dan masalah yang didapat dari hasil observasi 

adalah media yang digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran di SDN 

Tlogomas 1 Malang lebih banyak memanfaatkan dari lingkungan sekitar sehingga 

guru kesulitan untuk menyesuaikan dengan materi yang diajarkan. 

2. Pengumpulan Data 

Perlu dilakukannya pengumpulan data/informasi yang berkaitan dengan 

produk yang akan dibuat. Data/informasi tersebut berguna sebagai bahan 

perencanaan produk yang diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. 

Langkah-langkah pengumpulan data tersebut adalah : 

a. Melakukan wawancara dan observasi di SDN Tlogomas 1 Malang, dan 

menanyakan sesuai dengan topik permasalahan pada guru kelas I. 

b. Data wawancara dan observasi yang didapat diperlukan untuk memenuhi 

analisis kebutuhan pada penelitian. 

c. Informasi yang didapat sebagai bahan untuk perencanaan dalam pembuatan 

sebuah media pembelajaran yang lebih efektif di kelas I. 

3. Desain Produk 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa media pembelajaran, 

yaitu media ponet (papan point magnet). Dalam membuat desain produk 

diperlukan tahap-tahap sebagai berikut: 
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a. Melakukan observasi dan wawancara dengan guru kelas I SDN Tlogomas 1 

Malang untuk melihat kondisi kebutuhan dan mendapatkan informasi tentang 

media pembelajaran yang digunakan di sekolah dasar. 

b. Menentukan jenis media yang akan dibuat sesuai dengan materi yang 

diajarkan agar saat media digunakan materi tersebut dapat disampaikan dan 

dipahami oleh peserta didik. 

c. Menyusun rencana pembuatan media yang diperlukan untuk mempermudah 

pengembang dalam proses pembuatan produk agar tidak terdapat kekurangan 

dan kesulitan dalam pembuatan media. 

d. Membuat media yang sesuai dan menarik agar dapat menarik minat peserta 

didik untuk ikut serta aktif dalam proses pembelajaran dan memahami isi 

materi yang disampaikan. 

4. Validasi Desain 

Dalam validasi desain ini langkah-langkah untuk mevalidasi produk 

dilakukan dengan beberapa ahli/pakar dengan menilai produk yang telah 

dikembangkan. Validator diminta untuk memberikan arahan dan masukan. Para 

ahli tersebut yaitu ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran atau guru kelas I 

SDN Tlogomas 1 Malang. Adapun kriteria ahli validasi terdiri dari sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria ahli validasi 
Ahli validasi Lulusan Bidang 

Dyah Worowirastri E., M.Pd S2 Ahli media pembelajaran 

Maharani Putri K, M.Pd S2 Ahli materi pembelajaran 
tematik 

Selvy Ino K, S.Pd  S1 Ahli materi pembelajaran 
tematik 
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5. Revisi Desain 

Setelah melakukan validasi desain, maka selanjutnya tahap revisi desain 

dengan memperbaiki media sesuai dengan arahan dan masukan dari validator 

media dan materi pembelajaran. 

6. Uji Coba Produk 

Uji coba tahap awal dilakukan setelah media di validasi oleh validator. 

Media di uji cobakan pada kelompok kecil yang berjumlah 3 peserta didik di kelas 

I SDN Tlogomas 1 Malang. Uji coba dilakukan dengan melalui pengamatan di 

kelas observasi tentang penggunaan media yang di uji cobakan. Selanjutnya uji 

coba kelompok besar yang berjumlah 30 peserta didik. 

7. Revisi Produk 

Revisi dilakukan ketika dalam uji coba tahap kelompok kecil dan besar 

terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Revisi ini dilakukan untuk 

penyempurnaan media yang dikembangkan. 

Penelitian ini hanya terbatas sampai dengan tahap 7 (tujuh) yaitu revisi 

produk karena menurut Ardhana (2002:9) mengemukakan bahwa “setiap 

pengembang tentu saja dapat memilih dan menemukan langkah-langkah yang 

paling tepat bagi dirinya berdasarkan kondisi khusus yang dihadapinya dalam 

proses pengembangan. Ia juga dapat melakukan modifikasi dari langkah-langkah 

yang dikenalnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terbaik”. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Tlogomas 1 Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang. Penelitian dilaksanakan pada Tema “Kegiatanku” subtema “Kegiatan 

Siang Hari” pembelajaran 5 kelas I. Lokasi ini dipilih berdasarkan observasi awal 
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yang dilakukan peneliti saat melakukan kegiatan program magang 3. Karena di 

kota Malang khususnya SDN Tlogomas 1 Malang sudah menggunakan 

Kurikulum Tematik. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei Tahun 

2017. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui 

wawancara, observasi, angket/kuisioner, lembar kerja dan dokumentasi. 

1. Wawancara  

Wawancara dilakukan kepada guru kelas I SDN Tlogomas 1 Malang 

dengan menanyakan keadaan pembelajaran dan kebutuhan alat bantu dalam 

mengajar. Dimana dalam proses pembelajaran yang dilakukan terdapat media 

pembelajaran. Selain itu menanyakan tentang bagaimana hasil produk media 

pembelajaran yang telah diujicobakan. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan sebelum media dikembangkan untuk memenuhi 

analisis kebutuhan. Observasi dilakukan guna dalam pengembangan media cocok 

dan relevan dalam pembelajaran tematik kelas I SD. 

3. Angket/kuisioner 

Angket dalam penelitian ini terdiri dari angket validasi yang digunakan 

untuk mengumpulkan data tentang kelayakan media yang digunakan dalam 

pembelajaran. Agket tersebut memperoleh penilaian dari ahli media, ahli materi 

dan ahli pembelajaran. Penilaian tersebut sebagai hasil dalam melakukan revisi 

dan membuat media yang lebih baik. Selain itu terdapat angket respon peserta 

didik yang dimana untuk mengumpulkan pendapat dan respon peserta didik 
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setelah menggunakan media. Angket respon peserta didik diberikan pada ujicoba 

tahap awal dan tahap akhir. 

4. Lembar Kerja 

Pengumpulan data melalui lembar kerja peserta didik yaitu untuk menilai 

pemahaman materi pembelajaran setelah menggunakan media. Lembar kerja 

diberikan untuk merefleksi materi yang diberikan. 

5. Dokumentasi 

Pengumpulan data melalui dokumentasi untuk melengkapi hasil observasi, 

wawancara, uji coba yang berupa foto/gambar, video atau dokumentasi lainnya. 

E. Instrumen Penelitian 

Terdapat hal penting dalam penelitian yaitu kualitas instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. Dari beberapa instrumen berupa kusioner 

yang disusun meliputi : 

1. Kuesioner untuk ahli media, materi, dan pembelajaran 

2. Kuesioner respon peserta didik 

3. Lembar kerja peserta didik kelompok kecil dan besar 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. 

1. Analisis Data Kualitatif 

Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Langkah-langkah dalam teknik 

analisis data adalah sebagai berikut: 
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a) Pengumpulan Data 

Data ini diperoleh selama penelitian. Data yang diperoleh adalah tentang 

penggunaan media ponet (papan point magnet) dan aktivitas yang dilakukan 

peserta didik, beserta faktor pendukung, penghambat, dan kesulitan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. 

b) Reduksi Data 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dengan 

demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti unutk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

c) Penyajian Data 

Proses selanjutnya yaitu penyajian data. Data disajikan dalam bentuk 

uraian singkat ataupun disajikan dalam bentuk penjelasan deskriptif. Hal ini untuk 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan 

selanjutnya. 

d) Penyimpulan Data 

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. 

Kesimpulan  ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini. 

2. Analisis Data Kuantitatif 

a) Validitas Oleh Ahli Angket 

Dalam pengembangan validitas merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan instrumen. Media pembelajaran ponet ini, 

validitas kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan dan kesesuaian 
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dengan materi berdasarkan standar isi (KI/KD), sehingga dapat diketahui tingkat 

kebenaran dan ketepatan penggunaan media tersebut. 

Jawaban angket menggunakan skala likert, variabel yang diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Skala likert yang digunakan terdiri dari 5 kategori 

yaitu : 

 Tabel 3.2 Penilaian Skala Likert  
No. Skor Keterangan 
1. Skor 5 Setuju/selalu/sangat positif/sangat baik/sangat layak/sangat tertarik. 
2. Skor 4 Setuju/sering/positif/baik/layak/tertarik. 
3. Skor 3 Ragu-ragu/kadang-kadang/netral/cukup setuju/cukup baik/cukup 

layak/cukup tertarik. 
4. Skor 2 Tidak setuju/hampir tidak pernah/ negatif/tidak baik/tidak 

layak/tidak tertarik. 
5. Skor 1 Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat tidak baik/sangat tidak 

layak/sangat tidak tertarik. 
(Sumber: Sugiyono, 2013:135) 

Pada penelitian ini, uji angket validitas ahli dengan membandingkan antara 

jumlah nilai yang diberikan validator menggunakan rumus : 

𝑝𝑝 =
𝛴𝛴𝛴𝛴
𝑁𝑁 x 100% 

Keterangan : 
P   = Persentase skor  
Σ R  = Jumlah jawaban yang diberikan tiap responden 
N   = Jumlah skor maksimal 

Tabel 3.3 Kriteria Validasi 1 
No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 
1. 81-100 % Sangat baik Sangat layak/sangat valid/tidak perlu revisi. 
2. 61-80 % Baik Layak/valid/tidak perlu revisi. 
3. 41-60 % Cukup baik Kurang layak/kurang valid/perlu revisi. 
4. 21-40 % Kurang baik Tidak layak/tidak valid/perlu revisi. 
5. <20 % Tidak baik Sangat tidak layak/sangat tidak valid/perlu revisi. 

(Sumber: Endang, 2013:86) 

Jika hasil validasi menunjukkan persentase lebih dari 61% maka produk 

tersebut dinyatakan mendapat respon positif dari peserta didik. Sehingga media 

pembelajaran yang dikembangkan layak digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar. 
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b) Analisis lembar observasi angket respon peserta didik 

Data yang diperoleh pada hasil angket respon peserta didik selanjutnya 

dianalisis menggunakan data kuantitatif untuk menguji tentang kelayakan media 

tersebut digunakan. Hasil diukur menggunakan skala Guttman yaitu terdiri dari 

dua pilihan checklist dan pilihan ganda. 

Tabel 3.4 Skala Guttman 
No. Skor Keterangan 
1. Skor 1 Ya  
2. Skor 0 Tidak  

(Sumber: Sugiyono, 2013:139) 
 

Penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut :  
 

𝑝𝑝 =
𝛴𝛴𝛴𝛴
𝑁𝑁 x 100% 

Keterangan : 
P   = Persentase skor  
Σ R  = Jumlah jawaban yang diberikan tiap responden 
N   = Jumlah skor maksimal  

Tabel 3.5 Kriteria Validasi 2 
No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 
1. 81-100 % Sangat baik Sangat layak/ sangat valid/ tidak perlu revisi. 
2. 61-80 % Baik Layak/ valid/ tidak perlu revisi. 
3. 41-60 % Cukup baik Kurang layak/ kurang valid/ perlu revisi. 
4. 21-40 % Kurang baik Tidak layak/ tidak valid/ perlu revisi. 
5. <20 % Tidak baik Sangat tidak layak/ sangat tidak valid/ perlu revisi. 

(Sumber: Endang, 2013:86) 

Jika hasil validasi menunjukkan persentase lebih dari 61% maka produk 

tersebut dinyatakan mendapat respon positif, sehingga media pembelajaran yang 

dikembangkan layak digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

c) Lembar Kerja Peserta Didik 

Lembar ini berisikan mengenai tugas peserta didik setelah menggunakan 

media. Lembar kerja peserta didik dilakukan dengan membagikan lembaran 
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individu bagi kelompok kecil dan lembaran perkelompok bagi kelompok besar. 

Hasil lembar kerja dimasukkan dalam penilaian peserta didik yang diukur dengan 

menggunakan skala likert. Penilaian di analisis secara kuantitatif berdasarkan 

indikator keberhasilan : 

Tabel 3.6 Indikator Penilaian 
No. Soal Kriteria 

1. 
Soal 1-6 
Peserta didik dapat membuat sebuah kalimat dari 
kosakata berdasarkan kegiatan siang hari 

YA : 10 (jika menjawab 
dengan benar) 
TIDAK : 0 (jika 
menjawab salah) 

2. 
Soal 7-10 
Peserta didik dapat mengenal angka serta lambang 
bilangan dari sebuah gambar 

YA : 5 (jika menjawab 
dengan benar) 
TIDAK : 0 (jika 
menjawab salah 

3. 
Soal 11-14 
Peserta didik dapat menempatkan sebuah bilangan 

YA : 5 (jika menjawab 
dengan benar) 
TIDAK : 0 (jika 
menjawab salah 

Penilaian dihitung dengan rumus dibawah ini 

𝑝𝑝 =
𝛴𝛴𝛴𝛴
𝑁𝑁 x 100% 

Keterangan : 
P   = Persentase skor  
Σ R  = Jumlah jawaban yang diberikan tiap responden 
N   = Jumlah skor maksimal 

 

Table 3.7 Kriteria Penilaian 

No. Tingkat 
Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1. 81-100 % Sangat baik Media sangat membantu proses pembelajaran 

2. 
3. 
4.  
5. 

61-80 % 
41-60 % 
21-40 % 
<20 % 

Baik 
Cukup baik 

Kurang 
baik 

Tidak baik 

Media membantu proses pembelajaran 
Media cukup membantu proses pembelajaran 

Media kurang membantu proses 
pembelajaran 

Media tidak membantu proses pembelajaran 
(Sumber: Endang, 2013:86) 

Jika hasil persentase menunjukkan lebih dari (>) 41% maka media yang 
dikembangkan termasuk sudah cukup membantu proses pembelajaran dalam 
memantapakan pemahaman peserta didik kelas I. 
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