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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Model pengembangan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini 

adalah model prosedural. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif 

sehingga menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk 

menghasilkan suatu produk secara terperinci (Widayanti, 2016:36). Penelitian ini 

juga menggunakan metode Research and Development yaitu metode penelitian 

dan pengembangan untuk menghasilkan dan menguji keefektifan suatu produk 

(Sugiyono, 2011:297). 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian pengembangan 

Research and Development merupakan serangkaian tahapan dari Borg and Gall 

yang terdiri dari 10 langkah. Langkah-langkah dari tahapan Borg and Gall adalah 

penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan draf produk awal, 

uji coba lapangan awal, revisi hasil uji coba, uji lapangan untuk produk utama, 

revisi produk, uji coba lapangan skala luas, revisi produk final dan yang terakhir 

desiminasi dan implementasi. Peneliti menggunakan tahapan Borg and Gall yang 

sudah dimodifikasi menjadi 7 langkah oleh Adelina (Hasyim, 2016:88-89) 

dikarenakan pada langkah ke 8,9,10 yaitu uji lapang skala luas, revisi, desiminasi 

dan implementasi merupakan penelitian lanjutan yang membutuhkan waktu yang 

lama, tenaga yang cukup besar, serta biaya yang besar. Langkah-langkah 

modifikasi ditunjukkan pada Gambar 3.1 dibawah ini. 
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Gambar 3.1 langkah-langkah metode Research and Development 

(sumber: Hasyim, 2016:88-89) 

 

Langkah-langkah penelitian pengembangan dilakukan mulai dari 

menemukan suatu masalah sebagai dasar pembuatan produk yang akan 

dikembangkan sampai dengan dilakukan uji coba produk dan juga revisi produk. 

Produk yang dihasilkan nantinya akan diberikan kepada pihak sekolah untuk 

digunakan dan dimanfaatkan. 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

1. Potensi Masalah 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti di SDN 

Sukorejo 4 Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 Februari 2017. Potensi masalah 

yang ada yaitu berkaitan dengan metode dan juga media yang digunakan oleh 

guru kelas 4 SDN Sukorejo 4. Metode yang digunakan oleh guru kurang 

bervariasi karena lebih dominan menggunakan metode ceramah yang cenderung 

membuat siswa cepat bosan. Selain itu, dalam proses pembelajaran guru tidak 

menggunakan media yang memadai agar siswa lebih paham dengan materi yang 

disampaikan. Pada saat pembelajaran guru hanya menggunakan media cetak 

berupa gambar yang ada pada LKS maupun buku paket siswa serta media yang 

ada dilingkungan sekitar. 

Potensi masalah Pengumpulan 

data 
Desain produk Validasi desain 

Uji coba 

pemakaian 
Revisi produk Revisi desain 
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Pada saat pembelajaran berlangsung siswa membutuhkan media 

pembelajaran yang menarik agar suasana pembelajaran tidak membosankan. 

Media pembelajaran yang baik adalah media yang dapat digunakan siswa baik 

secara individu maupun kelompok. Selain itu, media yang digunakan harus 

inovatif dan juga dapat menarik minat belajar siswa agar proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan lancar dan optimal serta sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai.  

2. Pengumpulan Data 

Berdasarkan potensi masalah yang ada, maka langkah selanjutnya adalah 

mengumpulkan berbagai informasi dan data yang berhubungan dengan 

permasalahan yang sedang dihadapi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

melakukan observasi dan wawancara kepada guru kelas 4 SDN Sukorejo 4 untuk 

memenuhi pembuatan analisis kebutuhan. Informasi dan juga data yang 

berhubungan dengan permasalahan akan digunakan sebagai bahan perencanaan 

untuk membuat media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. 

3. Desain Produk 

Berdasarkan analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah membuat 

desain produk. Produk yang nantinya akan dihasilkan peneliti adalah media touch 

and play 3D images berbasis adobe flash. Pembuatan desain media pembelajaran 

yang dikembangkan peneliti terdiri atas slide awal yang berupa cover media yang 

berisi judul materi pembelajaran dibagian tengah atas, pada bagian samping kiri 

slide terdapat tombol untuk mengetahui identitas peneliti, bagian kiri bawah 

terdapat tombol suara tentang pengertian panca indera dan bagian samping kanan 

slide tombol “masuk” yang apabila di sentuh akan menuju slide utama. Tampilan 
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menggunakan font comic sands MS, segoe script, dan juga times new roman dan 

font size 14. 

4. Validasi Desain 

Validasi desain dilakukan agar peneliti dapat mengetahui kekurangan dan 

kelebihan media pembelajaran yang sudah dirancang. Validasi ini dilakukan 

dengan meminta beberapa tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam menilai 

sebuah produk. Setiap tenaga ahli yang menjadi validator diminta untuk menilai 

desain yang sudah dibuat agar dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan desain 

(Sugiyono, 2011:302). Validasi desain dalam penelitian ini dilakukan oleh 1 

dosen sebagai ahli media pembelajaran dan 1 dosen sebagai ahli materi 

pembelajaran. 

5. Revisi Desain 

Setelah melakukan validasi desain yang akan mendapat masukan dari para 

ahli tentang kelemahan desain media yang dikembangkan, maka langkah 

selanjutnya adalah revisi desain. Revisi desain ini dilakukan untuk memperbaiki 

desain media agar dapat menghasilkan media pembelajaran yang menarik bagi 

siswa. 

6. Uji Coba Pemakaian 

Uji coba produk ini dilakukan di SDN Sukorejo 4 setelah melakukan revisi 

desain. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui respon siswa terhadap media 

pembelajaran yang sudah dikembangkan dalam proses pembelajaran. Setelah uji 

coba dilakukan, peneliti memberi angket validasi pembelajaran kepada ahli 

pembelajaran yang tidak lain adalah guru kelas 4 dan juga memberi angket respon 
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siswa kepada siswa kelas 4. Hal ini dilakukan sebagai bahan perbaikan produk 

apabila masih membutuhkan revisi. 

Pengujian terhadap produk dilakukan menjadi 2 tahap yaitu uji coba skala 

kecil dan juga uji coba skala besar. Uji coba kelompok kecil dilakukan peneliti 

dengan cara menguji 3 orang perwakilan siswa untuk menggunakan media touch 

and play 3D images sedangkan uji coba kelompok besar dilakukan peneliti 

dengan cara mengujicobakan produk kepada seluruh siswa kelas 4. Uji coba 

pemakaian dilakukan di kelas 4 SDN Sukorejo 4 yang memiliki siswa berjumlah 

15 anak.  

7. Revisi Produk 

Setelah melakukan tahap uji coba pemakaian, dilakukan revisi produk 

kembali. Hal ini dilakukan apabila dalam pemakaian produk masih terdapat 

kekurangan agar produk yang sudah dikembangkan dapat menjadi lebih baik lagi. 

Namun, apabila tidak diperlukan revisi lagi, maka produk dinyatakan layak untuk 

dipergunakan. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti bertempat di SDN Sukorejo 

4 Kabupaten Pasuruan dengan jumlah siswa kelas 4 keseluruhan adalah 15 siswa. 

Sedangkan waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu awal bulan Juli 

2017 pada tahun ajaran 2017/2018. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan potensi masalah yang ada, maka langkah selanjutnya adalah 

mengumpulkan berbagai informasi dan data yang berhubungan dengan 

permasalahan yang sedang dihadapi. Informasi dan data yang ada nantinya akan 

digunakan sebagai bahan perencanaan produk yang akan dikembangkan sehingga 

dapat mengatasi masalah yang sudah teridentifikasi. Tahap pengumpulan data 

terdapat beberapa komponen sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

di teliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam (Sugiyono, 2015:194). Wawancara dilakukan peneliti dengan 

guru kelas 4 SDN Sukorejo 4 Pasuruan, dengan menanyakan kesulitan apa saja 

yang terjadi dalam pembelajaran IPA materi panca indera dan juga media apa 

yang digunakan oleh guru sebelum adanya pengembangan media touch and play 

3D images serta menanyakan pada guru dan juga dapat mengoperasikan komputer 

atau tidak. Wawancara dilakukan secara tertutup dan terstruktur sehingga terdapat 

kesimpulan yang sistematis. 

2. Observasi 

Menurut Sugiyono (2015:203) observasi atau pengamatan merupakan suatu 

proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis (pengamatan 

dan ingatan). Observasi dilakukan peneliti di kelas 4 sebelum menggunakan 

pengembangan media pembelajaran. Observasi sangat penting dilakukan untuk 
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mengetahui keadaan kelas dan juga kebutuhan apa saja yang diperlukan pada saat 

proses pembelajaran IPA kelas 4. 

3. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan kepda responden untuk dijawab (Sugiyono, 

2015:199). Bentuk umum dari angket terdiri dari bagian pendahuluan berisikan 

petunjuk pengisian angkat, bagian identitas responden, dan yang terakhir bagian 

isi angket. Angket digunakan oleh peneliti untuk validasi ahli materi, ahli 

pembelajaran, ahli media, dan respon siswa. 

Dalam teknik pengumpulan data terdapat subjek uji coba untuk 

pengembangan media touch and play 3D images. Adapun subjek uji coba 

pengembangan tersebut yaitu: 

a. Uji Coba Ahli 

Validasi ahli untuk penelitian pengembangan media touch and play 3D 

images terdiri dari ahli media, ahli materi, ahli pembelajaran (guru kelas IV), dan 

siswa kelas IV SDN Sukorejo 4 Pasuruan. Penjelasan validasi uji coba produk 

yang dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Subjek Validasi Uji Coba Media Touch and Play 3D Images 

No Validasi Kriteria Bidang Ahli 

1 
Dosen media 

pembelajaran 

Minimal 

Lulusan S2 

Ahli media 

pembelajaran 

2 
Dosen materi 

pembelajaran 

Minimal 

Lulusan S2 

Ahli materi 

pembelajaran 

3 

Guru kelas 

(ahli 

pembelajaran) 

Minimal 

Lulusan S1 

dan 

Tersertifikasi 

Ahli 

pembelajaran 

SD (guru kelas 

IV) 

4 Siswa 
Siswa kelas 

4 SD 
Responden 

(sumber: olahan peneliti, 2017) 
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b. Uji Coba Siswa 

Uji coba siswa dilakukan pada siswa kelas IV SDN Sukorejo 4 Pasuruan. 

Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui respon siswa pada penggunaan media 

touch and play 3D images. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian pengembangan media Touch 

and Play 3D Images pada pembelajaran IPA yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan guru kelas 4 SDN 

Sukorejo 4 Pasuruan. Wawancara dilakukan secara tertutup dan terstruktur 

sehingga terdapat kesimpulan yang sistematis. Peneliti melakukan wawancara 

dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang dirangkum dalam angket 

wawancara analisis kebutuhan. Lembar wawancara terdapat pada lampiran 2. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan peneliti untuk mengetahui keadaan kelas dan juga 

kebutuhan apa saja yang diperlukan pada saat proses pembelajaran IPA kelas 4. 

3. Angket 

Angket validasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kelayakan 

media pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh peneliti. Sasaran angket 

validasi media pembelajaran ini ditunjukkan kepada 2 dosen ahli (media dan 

materi) serta 1 guru yang memiliki kemampuan memvalidasi pembelajaran. 

Hasil validasi produk oleh tim ahli digunakan sebagai acuan untuk 

melakukan perbaikan media agar menghasilkan media yang lebih baik dan efektif 
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dalam pembelajaran. Angket yang akan digunakan pada penelitian ini antara lain 

adalah: 

a. Angket Validasi 

Angket validasi ini dilakukan dengan cara memberikan nilai pada produk 

yang dikembangkan yang dilakukan oleh para validator, yaitu ahli media, ahli 

materi, dan ahli pembelajaran. Validasi dilakukan untuk menilai produk dari segi 

materi, cara penyajian, bahasa, serta kesesuaian dengan metode yang dilakukan. 

Kisi-kisi lembar validasi media touch and play 3D images seperti pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Lembar Validasi Touch and Play 3D Images  

(Untuk Ahli Materi dan Ahli Pembelajaran) 

Aspek Indikator Butir 

Materi 1. Kesesuaian materi dengan KD 

2. Mendorong keingintahuan 

3. Kesesuaian dengan media touch 

and play 3D images 

1 -  2 

3  

4 

Bahasa 4. Lugas 

5. Komunikatif 

1 – 2 

3 

Kelayaka

n 

Penyajian 

6. Teknik penyajian 

7. Pendukung penyajian 

1 

2  

      (sumber: modifikasi dari Purwono, 2008:106) 

 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Lembar Validasi Touch and Play 3D Images 

 (Untuk Ahli Media) 

Aspek Indikator Butir 

Ukuran 1. Ukuran fisik media touch and 

play 3D images berbasis adobe 

flash 

1 – 2 

Desain 

sampul 

2. Tata letak tampilan awal media 

touch and play 3D images 

berbasis adobe flash 

3. Huruf yang digunakan menarik 

dan mudah dibaca. 

4. Ilustrasi sampul media touch and 

play 3D images berbasis adobe 

flash 

1  

 

 

2 

 

3 

Desain isi 5. Konsistensi tata letak. 

6. Tipografi isi produk sederhana. 

1 - 2 

3 

(sumber: modifikasi dari Purwono, 2008:106) 
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Untuk menjawab angket validasi diatas akan menggunakan rating scale. 

Responden akan menjawab salah satu dari jawaban kuantitatif yag telah 

disediakan dengan menggunakan rating scale tersebut (Sugiyono, 2015:141).  

Tabel 3.4 Kategori Penilaian Pada Rating Scale 

 

 

 

(Sumber: Sugiyono, 2015:141) 

Setelah mendapatkan skor dari para validator, Hasil yang diperoleh 

diintepretasikan dengan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.5 Kriteria Validitas Perangkat Penilaian 

Nilai (%) Kategori 

75 < P ≤ 100 Sangat Valid 

50 < P ≤ 75 Valid 

25 < P ≤ 50 Kurang Valid 

P ≤ 25 Tidak Valid 

(Sumber: Arikunto, 2008:43) 

b. Angket Respon Siswa 

Lembar respon siswa digunakan untuk mengetahui pendapat siswa terhadap 

kepraktisan media touch and play 3D images berbasis adobe flash. Adapun kisi-

kisi angket respon siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Angket Respon Siswa 

Aspek Indikator Butir 

Tampilan 1. Kejelasan teks 

2. Kejelasan gambar 

3. Kesesuain gambar dengan 

materi 

1 

2 

3 

Materi 4. Penyajian materi 

5. Kemudahan memahami materi 

6. Kejelasan kalimat 

1-3 

4 

5-6 

Manfaat 7. Kemudahan belajar 

8. Ketertarikan menggunakan 

media 

9. Peningkatan motivasi belajar 

1-2 

3-4 

 

5 

   (sumber: modifikasi dari Purwono, 2008:106) 

No  Keterangan 

4. 5 Sangat Baik/ Sangat Sesuai/ Sangat Valid 

3. 4 Baik/ Sesuai/ Valid 

2. 3 Cukup Baik/ Cukup Sesuai/ Cukup Valid 

1. 2 Tidak Baik/ Kurang Sesuai/ Kurang Valid 
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Jawaban dari angket respon siswa akan menggunakan angket skala 

Guttman. Skala Guttman yang digunakan terdiri dai dua kategori yang terdiri dari 

dua pilihan jawaban yaitu pilihan Ya atau Tidak dengan menggunakan checklist 

(Sugiyono, 2015:139). Tampilan skala Guttman pada tabel berikut: 

Tabel 3.7 Kategori Penilaian Pada Skala Guttman 

No Skor Keterangan 

1 Skor 1 Ya 

2 Skor 0 Tidak 

(Sumber: Sugiyono, 2015:139) 

Tabel 3.8 Kriteria Skor Angket Respon Siswa 

No Prosentase Hasil Nilai Respon Siswa Kriteria 

1. 85-100% Sangat Baik 

2. 70-84% Baik 

3. 55-69% Cukup 

4. 40-54% Kurang 

5. 0-39% Sangat Kurang 

(Sumber: Utomo, 2009:137) 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi berupa foto/gambar digunakan untuk merekam aktivitas siswa 

selama mengikuti kegiatan uji coba media pembelajaran. Dokumentasi ini juga 

digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara yang sudah 

dilakukan oleh peneliti. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif 

dan data kuantitatif. 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Langkah-langkah teknik analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (Sugiyono, 2011:247). 

a. Pengumpulan Data (Data Collection) 
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Data yang diperoleh tentang penggunaan media touch and play 3D images, 

kegiatan yang dilakukan siswa selama pembelajaran dan juga hambatan atau 

kendala yang dihadapi saat proses pembelajaran sedang berlangsung. 

b. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh peneliti dirangkum secara terperinci sehingga dapat 

memberikan gambaran pokok permasalahan yang jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut. 

c. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data agar 

dapat mengetahui keseluruhan data dari penelitian yang dilakukan. 

d. Kesimpulan (Data Conclusion Drawing/Verification) 

Peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Sehingga kesimpulan 

ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti itu sendiri. 

Pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan menganalisis keadaan lapangan 

kemudian dilakukan penelitian untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya. 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Pada analisis data kuantitatif, data diperoleh dari pengisian angket oleh tim 

ahli dan juga responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 

dengan media pembelajaran yang dikembangkan. Jawaban yang dihasilkan akan 

diukur dengan menggunakan skala likert. 

a. Validasi Angket Ahli 

Pada penelitian ini, validasi digunakan untuk menguji kelayakan dan 

kesesuaian media touch and play 3D images dengan materi panca indera 

berdasarkan SK/KD. Jawaban angket validasi menggunakan Rating Scale yang 
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memiliki 4 kategori, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Perhitungan rata-rata jawaban diambil berdasarkan scoring setiap jawaban dari 

responden. Perhitungan prosentase pengolahan data keseluruhan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Gambar 3.2 Rumus Perhitungan Validasi Angket Ahli 

(Sumber: Agustina, 2015:218) 

Keterangan: 
P : Presentase 

∑ : Jumlah keseluruhan jawaban responden dalam seluruh item 

∑  : Jumlah keseluruhan skor ideal dalam per item 

100% : Konstanta 

b. Analisis Angket Respon Siswa

Data yang diperoleh dari hasil respon siswa selanjutnya dianalisis

menggunakan data kuantitatif untuk menguji keefektifan media yang sudah 

dikembangkan. Jawaban angket dapat diukur menggunakan skala guttman seperti 

pada angket validasi para ahli. Perhitungan prosentase respon siswa dari data yang 

diperoleh dilakukan sama halnya dengan perhitungan penilaian validator. Rumus 

yang digunakan sebagai berikut: 

Gambar 3.3 Rumus Perhitungan Angket Respon Siswa 

(Sumber: Agustina, 2015:219) 

Keterangan: 
P : Presentase 

∑ : Jumlah keseluruhan jawaban responden dalam seluruh item 

∑  : Jumlah keseluruhan skor ideal dalam per item 

100% : Konstanta 

P = 
∑𝑥

∑ 𝑖
 x 100% 

P = 
∑𝑥

∑ 𝑖
 x 100% 




