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BAB III 

METODE PENELITIAN 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Model Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada model penelitan Research and Development (R&D) dalam Sugiyono 

(2013:407) yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk 

tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji 

keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi dimasyarakat luas, maka 

diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Menurut 

Bord&Gall (dalam Setyosari, 2010:194) penelitian pengembangan adalah suatu 

proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan.  

Secara prosedural langkah-langkah penelitian model Research and 

Development (R&D) dalam Sugiono (2013:409) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Langkah-langkah Metode Research and Devolpmet (R&D)(dalam Sugiyono,2013:409) 
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Langkah-langkah penelitian pengembangan yang diuraikan di atas akan 

diterapkan sampai revisi produk pada tahap ke-9 saja, mengapa demikian 

karenapeneliti hanya bertujuan mengembangkan media ROPUTAR sebagai media 

pemeblajaran tematik yang menarik dan efektif melalui respon yang diberikan oleh 

peserta didik pada saat uji coba pemakaian. Untuk mempertimbangkan kualitas 

produk yang dihasilkan ketika media sudah diujicobakan dalam skala besar dan 

kemudian dilakukan revisi produk pada tahap akhir. Adapun gambar langkah-langkah 

penelitian pengembangan media ROPUTAR yang dilakukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2 Langkah-langkahpenelitian pengembangan media ROPUTAR 

 

1.2 Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

 Prosedur penelitian pengembangan media pembelajaran memaparkan 

langkah-langkah prosedural yang ditempuh oleh peneliti dan pengembangan dalam 

bentuk produk berupa media ROPUTAR. Sesuai dengan model Research and 

Development (R&D), maka langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut. 
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1. Potensi dan Masalah 

Peneliti melakukan wawancara dan juga observasi terhadap Sekolah Dasar 

yang menjadi sasaran, yaitu: SD Muhammadiyah 4 Batu. Wawancara dilakukan pada 

guru kelas mengenai kesulitan-kesulitan yang diahadapi dalam pembelajaran tematik. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di SD Muhammadiyah 4 Batu dapat diketahui 

mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran tematik, diantaranya 

apabila disuruh menalar, metode mengajar dan media yang selama ini digunakan. Materi 

pembelajaran akan lebih mudah dan jelas jika dalam pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran. Media pembelajaran saat ini telah menjadi bagian integral dalam 

pembelajaran, bahkan keberadaannya tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran di 

sekolah. Melalui hasil wawancara dapat diketahui potensi dalam pengembangan ini adalah 

media pembelajaran yang ada di Sekolah Dasar. 

2. Mengumpulkan Informasi 

Informasi diperoleh dengan melakukan analisis kebutuhan melalui observasi dan 

wawancara di SD Muhammadiyah 4 Batu tentang keterampilan guru dalam mengajar dan 

penggunaan media dalam proses pembelajaran tematik. Media Pendukung yang digunakan 

dalam pembelajaran dan media yang sesuai untuk pembelajaran tematik di sekolah. 

3. Desain Produk 

Desain media pembelajaran tematik yang akan dikembangkan 

dikembangkan dalam tahap-tahap sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.2 Desain produk media ROPUTAR 
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Langkah-langkah dalam membuat desain produk yaitu: 

a. Melakukan wawancara dengan guru kelas IV SD Muhammadiyah 4 Batu dan observasi 

untuk memenuhi analisa kebutuhan, sehingga bisa menentukan media apa yang akan 

dikembangkan dapat berjalan dengan efektif 

b. Menentukan jenis media yang cocok untuk materi yang diajarkan, hal ini dilakukan agar 

pesan yang terdapat dalam media tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada 

peserta didik. 

c. Menyusun rencana pembuatan media tentang apa saja yang diperlukan untuk 

memudahkan peneliti dalam membuat media yang diperlukan sehingga kekurangan dan 

kesulitan dalam pembuatan media dapat diminimalisir. 

d. Membuat media yang menarik merupakan sesuatu yang paling penting yang perlu 

diperhatikan oleh peneliti. Media harus dibuat menarik agar kepada peserta didik 

dapat termotivasi untuk belajar dan menambah minat kepada peserta didik untuk 

belajar sehingga memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan kepada 

peserta didik akan lebih mudah memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran 

tersebut. 

4. Validasi Desain 

Para ahli validasi desain tersebut antara lain dosen ahli media pembelajaran, 

dosen ahli materi dan guru kelas IV Sekolah Dasar. Para ahli diminta untuk menilai 

dan memberikan masukan desain produk tersebut, sehingga dapat diketahui 

kelemahanya dan kelebihanya. Kelemahan tersebut kemudian direvisi dan dijadikan 

dasar perbaikan agar menghasilkan produk yang diinginkan. 

5. Revisi Desain 
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Berdasarkan masukan para ahli, dilakukan perbaikan atau revisi untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal yang selanjutnya akan diuji cobakan kembali. 

Pada uji coba ini akan dilakukan uji coba produk. 

6. Uji Coba Produk 

Pada uji awal dengan mengambil sampel yang akan dilakukan dalam satu 

kelas. Uji coba produk yang dilakukan di SD Muhammadiyah 4 Batu dalam satu 

kelas sejumlah 9 peserta didik kelas IV D dengan kemampuan yang berbeda. Uji coba 

tahap awal dilakukan untuk mendapat penilaian terhadap media ROPUTAR yang  

meliputi tampilan dan isi melalui angket. Setelah melakukan uji coba produk, maka 

akan dilakukan revisi untuk perbaikan. 

7. Revisi Produk  

Revisi dilakukan ketika dalam pengujian terbatas  masih terdapat 

kekurangan dan kelemahan yang diketahui dari catatan, saran dan angket yang sudah 

diberikan pada responden (peserta didik kelas IV). Revisi ini dilakukan untuk 

penyempurnaan produk yang dikembangkan. Produk yang telah di revisi kemudian 

diadakan uji coba pemakaian. 

8. Uji Coba Pemakaian. 

Uji coba kelompok besar dilakukan pada 20 peserta didik kelas IV E SD 

Muhammadiyah 4 Batu. Selama uji coba berlangsung dilakukan pengamatan melalui 

obsevasi oleh teman sejawat tentang kekurangan dan kendala yang masih terjadi 

ketika produk tersebut diujikan. Selain itu peserta didik juga diberikan angket respon 

terhadap penggunaan ROPUTAR pada akhir uji ocba.  
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Setelah pengujian terhadap produk berhasil, maka selanjutnya produk yang 

berupa media pembelajaran tersebut diterapkan pada lingkup lembaga pendidikan 

yang lebih luas. Penelitian ini dilakukan sampai tahap sembilan atau revisi produk 

karena keterbatasan penelitian. Revisi produk dan produksi masal dapat dilakukan 

pada peneliti pengembang selanjutnya. 

9. Revisi Produk Tahap Akhir 

Revisi produk media ROPUTAR pada tahap ini dilakukan apabila produk yang 

dicobakan pada kelompok besar masih mempunyai kekurangan dan kelemahan sehingga 

perlu dilakukan revisi untuk menghasilkan produk akhir media ROPUTAR yang siap dan 

layak digunakan dalam pembelajaran tematik. Penelitan pengembangan ini dilakukan 

samapai pada tahap kesembilan yaitu pada tahap revisi produk tahap akhir.  

Revisi produk akhir ini dijadikan ukuran bahwa media yang dikembangkan 

dinyatakan valid atau layak digunakan sebagai media pembelajaran ROPUTAR setelah 

melakukan beberapa tahap. Penelitian cukup dilakukan sampai sembilan langkah yaitu revisi 

produk setelah uji coba pemakaian pada kelompok besar. 

1.3 Uji Coba Produk 

Tahap ini bertujuan untuk memvalidasi keefektifan penggunaan media 

ROPUTARpada pembelajaran tematik tema cita-citaku kelas IV Sekolah Dasar. 

Beberapa hal yang akan dijabarkan pada bagian ini antaranya : (1) desain uji coba, (2) 

subjek uji coba, (3) jenis data, (4) instumen pengumpulan data, (5) teknik analisis 

data. 



53 

 

1.3.1 Desain Uji Coba 

 Desain Uji coba merupakan tahap dilaksanakannya evaluasi pengembangan 

media ROPUTAR.  Produk yang dilakukan adalah validasi uji coba produk untuk 

mengetahui kelayakan media pembelajaran tematik yang dikembangkan. Validasi uji 

coba produk dilakukan oleh validator yaitu uji coba validitas ahli media, materi, 

pengembangan tematik, uji coba kelompok besar dengan mengisi angket validasi 

untuk menilai produk berupa media pembelajaran yang telah diproduksi, agar peneliti 

memperoleh informasi atau data secara kualitatif dan kuantitatif. Desain uji coba 

produk dilakukan dalam uji coba pada peserta didik kelas IV Sekolah Dasar. 

1.3.2 Subjek Uji Coba 

 Subjek validasi untuk pengembangan media ROPUTAR adalah sebagai berikut: 

a. Subjek Uji Coba Ahli 

 Subjek uji coba ahli untuk pengembangan media pembelajaran ROPUTAR, 

yaitu terdiri dari dosen ahli materi pembelajaran tematik, ahli pada media 

pembelajaran dan guru kelas IV SD. Penjelasan subjek pada uji coba ahli dapat 

dilihat pada tabel 3.1 berikut. 

 

Tabel 3.1 Subjek uji coba ahli media ROPUTAR 

No. Validator Kriteria Keahlian 

1. Ahli Media 1. Memiliki kemampuan dibidang media 

pembelajaran. 

2. Tingkat akademik S-2 

3. Memiliki pengalaman dalampembelajaran 

4. Memiliki kemampuan dalam mengajar lebih 

dari5 tahun 

Ahli Media 

Pembelajaran 

2. Ahli Materi 1. Memiliki kemampuan dibidang 

mediapembelajaran. 

2. Tingkat akademik S-2 

3. Memiliki pengalaman dalam pembelajaran 

4. Memiliki kemampuan dalam mengajar lebih 

Ahli Ahli 

Pembelajaran 

Materi 
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No. Validator Kriteria Keahlian 

dari 5 tahun 

3 Guru Kelas IV 

Sekolah Dasar 

 

1. Memiliki kemampuan dibidang media 

pembelajaran. 

2. Tingkat akademik S-1 

3. Memiliki pengalaman dalam pembelajaran 

4. Memiliki kemampuan dalam  mengajar lebih 

dari 5 tahun 

Ahli 

Pembelajaran 

Tematik 

 

b. Subek Uji Coba Kelompok Kecil 

 Subjek uji coba skala kecil dilakukan dalam 1 kelas sebanyak 9 peserta didik 

kelas IV D dilakukan di SD Muhammadiyah 4 Batu. 

c. Subjek Uji Coba Kelompok Besar 

Subjek uji coba lapangan dilakukan dalam 1 kelas sebanyak 20 kelas IV E di 

SD Muhammadiyah 4 Batu. 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini antaranya: 

1. Data kuantitatif yang diperoleh dari penilaian validasi dari validator dan 

respon peserta didik yang terdapat pada angket sebagai penilaian terhadap 

kualitas media ROPUTAR. 

2. Data kualitatif diperoleh dari berbagai saran, masukan maupun tanggapan dari 

para ahli/pakar komentar observer, guru kelas pada angket terhadap kualitas 

media ROPUTAR. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini diantaranya. 

1. Sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan angket dengan 

informan dan obervasi secara langsung pada peserta didik dan guru kelas 1V D 

dan kelas IV E. 
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2. Sumber data sekunder adalah pedoman penggunaan media ROPUTAR, dan 

foto-foto dokumentasi selama penelitian berlangsung. Sumber data ini akan 

lebih memperkuat data primer dan data yang diperoleh akan menjadi valid. 

1.3.3 Instrumen Pengumpulan Data 

Penelitian pengembangan media ROPUTAR pada pembelajaran tematik ini 

menggunakan instrument pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan oleh peniliti yaitu dengan guru kelas IV D dan 

IV E SD Muhammadiyah 4 Batu mengenai pembelajaran tematik yang dilaksanakan 

disekolah tersebut dengan menggunakan podoman wawancara Wawancara berisikan 

pertanyaan mengenai kesulitan guru SD Muhammadiyah 4 Batu yang dirasakan 

dalam proses pembelajaran(Hasil data terlampir). 

b. Observasi 

Observasi yang ditujukan pada guru kelas IV D dan IV E SD 

Muhammadiyah 4 Batu untuk menghimpun data awal mengenai materi yang akan 

dikembangkan untuk media ROPUTAR observasi juga dilakukan pada peserta didik 

kelas IV D dan IV E SD Muhammadiyah 4 Batu untuk menentukan uji coba skala 

kecil maupun besar yang akan dijadikan subjek pada penelitian. 

c. Alat Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-
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lain. Dokmentasi pada penelitian ini yaitu menggunakan foto saat proses 

pembelajaran berlangsung, foto saat peserta didik menggunakan media ROPUTAR. 

d. Angket Validasi Ahli 

Suatu kegaiatan pengumpulan data yang berbentuk lembaran dapat berupa 

sejumlah pertanyaan tertulis yang tujuannya untuk memperoleh informasi dari 

responden tentang apa yang telah dialami. Angket yang akan digunakan dalam 

penelitian ini ditujukan kepada dua pihak, yaitu: 

1) Angket validasi: digunakan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran 

yang dikembangkan untuk direvisi agar menghasilkan media yang lebih efektif. 

Angket ini ditujukan pada para ahli (ahli media, ahli materi, dan ahli 

pembelajaran tematik guru kelas IV SD Muhammadiyah 4 Batu). 

2) Angket respon peserta didik: merupakan data dan sumber data yang digunakan 

untuk mengetahui respon peserta didik terhadap media yang dikembangkan. 

Angket respon peserta didik ini digunakan pada saat uji coba media pada 

kelompok kecil dan besar di SD Muhammadiyah 4 Batu. 

1.3.4 Teknik Analisis data 

Setelah semua data dikumpulkan, data perlu diolah atau dianalisis. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis kualitatif dan 

analisis kuantitatif antara lain : 

a. Analisis Data Deskriptif Kualitatif 

Analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil 

wawancara, observasi, kritik dan saran para ahli. Data dianalisis dengan 

mengelompokkan informasi-informasi dari data kualitatif yang berupa tanggapan, 
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kritik dan saran perbaikan yang terdapat pada angket. Analisis data kualitatif 

dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki produk pengembangan media 

ROPUTAR. 

b. Analisis Data Deskriptif Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul 

dari angket yang terdiri dari angket validasi para ahli media, ahli materi dan angket 

untuk peserta didik yang berisikan mengenai kelayakan media yang dikembangkan.  

1) Validitas Angket ahli/pakar 

Dalam pengembangan media ROPUTAR ini, validitas dimaksud untuk 

menguji kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan dan kesesuaian dengan 

materi berdasarkan standart isi (KI/KD), sehingga dapat diketahui tingkat kebenaran 

dan ketepatan penggunaan media tersebut. Angket yang digunakan yaitu skala likert 

yang terdiri dari lima kategori pada tabel 3.2 

 

Tabel 3.2 Pedoman Skala Likert 

No Skor Keterangan 

1 Skor 5 
Sangatsetuju/selalu/sangatpositif/ sangatlayak/ sangatbaik/ sangat 

bermanfaat/ sangatmemotivasi.  

2 Skor 4 
Setuju/baik/ sering/positif/ sesuai/ mudah/ layak/sangat bermanfaat/ 

sangatmemotivasi. 

3 Skor 3 

Ragu-ragu/kadang-kadang/netral/ cukup setuju/cukup baik/ cukup sesuai/ 

cukup mudah/ cukup menarik/ cukup layak/ cukup bermanfaat/ cukup 

memotivasi. 

4 Skor 2 

Tidaksetuju / hampirtidak pernah/ negatif / kurangsetuju/ kurangbaik/ 

kurangsesuai/ kurangmenarik / kurangpaham/ kuranglayak/ 

kurangbermanfaat/ kurangmemotivasi. 

5 Skor 1 

Sangattidaksetuju/ sangatkurangbaik/ sangatkurangsesuai/ 

sangatkurangmenarik/ sangatkurangpaham/ sangatkuranglayak/ 

sangatkurangbermanfaat/ sangatkurangmemotivasi. 

Sumber : Sugiyono ( 2013: 135) 

 

Data dari angket akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang 

media pembelajaran yang dikembangkan. Setelah angket terkumpul, maka akan 
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dihitung prosentase dari tiap-tiap butir pertanyaan pada angket dengan rumus sebagai 

berikut : 

   
∑ 

∑  
       

Keterangan : 

P = Persentase 

∑  = Jumlah keseluruhan jawaban dalam seluruh item 

∑   = Jumlah keseluruhan nilai ideal dalam seluruh item 

100 = Konstanta 

 

Tabel 3.3 Tingkat Pencapaian dan Kualitas Kelayakan 

Tingkat Pencapaian Kualitas Kriteria 

81-100% Sangat Baik Sangat layak, sangat menarik, tidak perlu direvisi 

61-80% Baik Layak, menarik, tidak perlu direvisi 

41-60% Cukup Kurang layak, kurang menarik, perlu direvisi 

21-40% Kurang Tidak layak, tidak menarik, perlu direvisi 

˂21% 

 

Kurang 

Sekali 

Sangat tidak layak, sangat tidak menarik, perlu 

direvisi 

Sumber :Arikunto ( 2008: 35) 

 

Sebuah media pembelajaran yang dikembangkan akan dikatakan layak 

digunakan sebagai media pembelajaran apabila presentase yang diperoleh dari proses 

validitas lebih dari 61%. Sehingga produk dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran ROPUTAR kelas IV Sekolah Dasar. 

2) Analisis angket respon peserta didik 

Data angket dari peserta didik dianalisis untuk mengetahui respon peserta 

didik terkait kelayakan media yang dikembangkan. Jawaban angket respon peserta 

didik menggunakan angket skala Guttman yang digunakan terdiri dari dua kategori 

jawaban “ya” dan “tidak” dengan memberikan tanda ckecklist () seperti tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 3.4 Kategori Penilaian Skala Guttman 

No               Skor                   Keterangan 

1                 Skor 1                       Ya 

2                 Skor 0                     Tidak 

Sumber: Sugiyono (2013:139) 

 

Analisis data dari angket diperoleh berdasarkan tanggapan dari peserta didik 

dengan menggunakan presentasi: 

   
∑ 

∑  
       

 

Keterangan : 

P = Persentase 

∑  = Jumlah keseluruhan jawaban dalam seluruh item 

∑    = Jumlah keseluruhan nilai ideal dalam seluruh item 

100 = Konstanta 

Tabel 3.5 Tingkat Pencapaian dan Kualitas Kelayakan 

Tingkat Pencapaian Kualitas Kriteria 

81-100% Sangat Baik Sangat layak, sangat menarik, tidak perlu direvisi 

61-80% Baik Layak, menarik, tidak perlu direvisi 

41-60% Cukup Kurang layak, kurang menarik, perlu direvisi 

21-40% Kurang Tidak layak, tidak menarik, perlu direvisi 

˂21% 

 

Kurang 

Sekali 

Sangat tidak layak, sangat tidak menarik, perlu 

direvisi 

Sumber :Arikunto ( 2008: 35) 

 

Sebuah media pembelajaran yang dikembangkan akan dikatakan layak 

digunakan sebagai media pembelajaran apabila presentase yang diperoleh dari proses 

validitas lebih dari 61%. Sehingga produk dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran ROPUTAR kelas IV Sekolah Dasar. 

 


