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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan

Penelitian ini akan menggunakan model penelitian pengembangan yang

berpedoman pada teori Borg and Gall, yang di tulis ulang oleh Sugiyono, menurut 

Sugiyono (2015:297) metode penelitian dan pengembangan atau yang lebih dikenal 

dengan sebutan Research and Development (R&D) adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut.  

Model penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan akan menggunakan 

langkah-langkah yang berpedoman pada teori Borg and Gall yang di tulis oleh 

Sugiyono (2015:298) terdapat 10 tahapan yang dikemukakan oleh Sugiyono, 

diantaranya yaitu: (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, Dan (10) Produksi Masal. 

Tahapan pada penelitian pengembangan (R&D) yang berpedoman kepada 

teori Borg and Gall memang terdapat 10 tahapan, tetapi ada beberapa tahapan yang 

tidak dilakukan oleh peneliti, karena disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, 

khususnya dalam penulisan skripsi dan tesis dapat dibatasi sampai 7 langkah 

tahapan penelitian saja. Tahapan 1 sampai 7 yang akan digunakan pada penelitian 

dan pengembangan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian Pengembangan 

 

B. Prosedur Penelitian 

Pada bagian prosedur penelitian akan menjelaskan langkah-langkah 

penelitian pengembangan Research and Development (R&D) yang mengacu pada 

pendapat Sugiyono (2015:298) prosedur penelitian pengembangan menjelaskan 

langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti dalam membuat suatu produk. 

Prosedur pengembangan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Potensi dan Masalah 

Potensi dan masalah yang terdapat di SDN Rejosokidul bisa dikatakan dapat 

dijadikan sasaran penggunaan flipchart berbasis gambar. Dalam penelitian ini 

peneliti ingin mengembangkan sebuah produk yang dapat digunakan pada saat 

pembelajaran, dan dengan adanya permasalahan di SDN Rejosokidul dimana 

sangat kurang dalam penggunaan media, guru kelas sebelumnya tidak pernah 

berinovasi membuat media dalam pembelajaran. 

Potensi dan 

masalah 
Pengumpulan data Desain produk 

Revisi uji coba 

Uji coba  produk  Validasi desain Revisi desain 
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2. Pengumpulan Data 

Informasi tentang permasalahan yang ada dapat dijadikan pedoman dalam 

mengatasi permasalahan yang terdapat di SDN Rejosokidul, Kabupaten Pasuruan. 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan observasi tahap 

awal ke SDN Rejosokidul, Kabupaten Pasuruan, peneliti melakukan wawancara 

kepada guru kelas dan mengamati kegiatan pembelajaran di kelas IV SDN 

Rejosokidul, Kabupaten Pasuruan. Dengan melakukan observasi tersebut peneliti 

memperoleh informasi bahwa masih kurangnya penggunaan sumber belajar bahkan 

guru tidak pernah sebelumnya membuat media dalam pembelajaran. 

3. Desain Produk 

Berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan, maka produk yang 

dijadikan pilihan untuk dikembangkan adalah flipchart berbasis gambar. Produk 

tersebut berbentuk seperti kalender yang dapat dengan mudah untuk dibalik, dalam 

flipchart terdapat informasi tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, dan 

indikator. Dan kemudian dilanjutkan dengan materi yang digunakan disertai dengan 

gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. 

4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan kegiatan untuk menilai apakah produk yang akan 

dikembangkan yaitu flipchart berbasis gambar akan efektif untuk digunakan dalam 

pembelajaran IPA kelas IV di SDN Rejosokidul, Kabupaten Pasuruan. Validasi 

desain akan dilakukan oleh beberapa ahli, yaitu ahli media, ahli materi, dan ahli 

pembelajaran yaitu guru kelas IV SDN Rejosokidul, Kabupaten Pasuruan. Validasi 

ini akan dilakukan dengan menggunakan instrument berupa angket sehingga dapat 

diketahui kelemahan dan kelebihan pada produk tersebut. 
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5. Revisi Desain 

Setelah desain produk flipchart divalidasi oleh para ahli, dan terdapat 

kelemahan pada produk tersebut, kemudian kelemahan tersebut harus diperbaiki 

agar tidak terdapat kelemahan pada flipchat tersebut, dan peneliti memperbaiki 

desain produk tersebut supaya dapat menghasilkan produk yang efektif dalam 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

6. Uji Coba Produk 

Dalam uji coba produk ini akan dilakukan kepada siswa kelas IV SDN 

Rejosokidul, Kabupaten Pasuruan. Dalam pelaksanaan uji coba produk ini akan 

dilakukan dua tahap yaitu uji coba kelompok kecil yang diujikan pada 5 siswa. 

Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil akan dilanjutkan dengan uji coba 

kelompok besar yang menggunakan subjek siswa satu kelas. Uji coba produk ini 

dilakukan untuk mengetahui kelayakan produk dan minat siswa untuk 

menggunakan produk tersebut, serta untuk mengetahui kelemahan yang masih 

terdapat pada produk yang harus direvisi. Setelah melakukan uji coba produk pada 

kelas IV SDN Rejosokidul, apabila masih ada yang harus direvisi pada produk yang 

telah di ujicoba akan dilakukan revisi. 

7. Revisi Produk 

Tahapan revisi produk ini dilakukan apabila dalam uji coba produk yang telah 

dilakukan oleh guru kepada siswa kelas IV masih terdapat beberapa kekurangan 

atau kelemahan, hal tersebut dapat diketahui dari penilaian guru dan respon siswa 

terhadap produk yang digunakan atau yang telah diuji coba. Dengan begitu akan 

diketahui apa saja yang harus diperbaiki dari produk tersebut.  
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SDN Rejosokidul, Kabupaten 

Pasuruan. Waktu penelitian dilaksanakan pada awal tahun ajaran 2017/2018. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama pada penelitian untuk mendapatkan data. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan variabel yang akan 

diteliti, yaitu: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk mendapatkan informasi 

melalui tanya jawab, sehingga dapat disimpulkan makna dalam suatu topik tertentu 

(Sugiyono, 2015:231). Wawancara akan dilakukan oleh peneliti dan guru kelas, 

pada observasi awal peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas tentang 

pembelajaran yang berlangsung.  

2. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

digunakan untuk mendapatkan data penelitian yang di dapat dari pengamatan 

peneliti. Peneliti akan menggunakan observasi terus terang atau tersamar, observasi 

terus terang atau tersamar yaitu pada saat penelitian, peneliti terus terang kepada 

sumber data bahwa melakukan penelitian, tetapi peneliti juga tidak terus terang 

kepada sumber data untuk mencari data yang masih dirahasiakan.  
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3. Angket 

Angket merupakan kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis 

dalam sebuah daftar pertanyaan. Bentuk umum dari angket terdiri dari bagian 

pendahuluan berisikan petunjuk pengisian angkat, bagian identitas responden, dan 

yang terakhir bagian isi angket. Pada penelitian ini peneliti menggunakan angket 

untuk ahli validasi ahli materi, ahli pembelajaran, ahli media, dan respon siswa. 

Dalam teknik pengumpulan data terdapat subjek uji coba untuk pengembagan 

flipchart berbasis gambar. Adapun subjek uji coba pengembangan tersebut yaitu: 

a. Uji Coba Ahli 

Validasi untuk penelitian pengembangan flipchart berbasis gambar yang 

dikembangkan terdiri dari ahli media, ahli materi, ahli pembelajaran (guru kelas 

IV), dan siswa kelas IV SDN Rejosokidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten 

Pasuruan. Penjelasan validasi uji coba produk yang dikembangkan dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Subjek Validasi Uji Coba Flipchart berbasis Gambar 

 

 

 

b. Uji Coba Siswa 

Uji coba siswa dilakukan pada siswa kelas IV SDN Rejosokidul, Kec. Rejoso, 

Kab. Pasuruan. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui respon siswa pada 

penggunaan flipchart berbasis gambar. 

 

No Validasi Kriteria Bidang Ahli 

1 Dosen media 

pembelajaran 

Lulusan S2 Ahli media 

2 Dosen materi 

pembelajaran 

Lulusan S2 Ahli materi 

pembelajaran 

3 Guru kelas IV SD Lulusan D3 - 

S1 

Ahli pembelelajaran 

SD (guru kelas IV) 

4 Siswa Siswa SD Responden 



32 
 

 
 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupaka suatu proses pengambilan foto atau video. 

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian pengembangan ini 

adalah pengambilan foto pada saat penelitian. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Terdapat beberapa instrumen penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian 

pengembangan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Lembar Wawancara 

Instrument penelitian ini dilakukan sebelum mengembangkan produk yang 

akan dikembangkan, yaitu flipchart berbasis gambar. Sebelum pengembangan 

media dilakukan, peneliti terlebih dahulu mewawancarai guru kelas IV SDN 

Rejosokidul untuk mengetahui permasalahan yang terjadi selama pembelajaran 

berlangsung. Hasil wawancara ini kemudian dijadikan pedoman dalam 

mengembangkan media. 

2. Lembar Observasi 

Instrument penelitian ini dilakukan sebelum mengembangkan produk yang 

akan dikembangkan, yaitu flipchart berbasis gambar. Sebelum pengembangan 

media dilakukan, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi di kelas IV SDN 

Rejosokidul untuk mengetahui permasalahan yang terjadi selama pembelajaran 

berlangsung. Hasil observasi ini kemudian dijadikan pedoman dalam 

pengembangan media. 
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3. Lembar Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

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 flipchart seperti pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Lembar Validasi Flipchart 

(Untuk Ahli Materi dan Pembelajaran) 

Aspek Indikator Butir 

Materi 1. Kesesuaian materi dengan KD 

2. Mendorong keingintahuan 

3. Kesesuaian dengan gambar 

1 -  2 

3  

4 

Bahasa 4. Lugas 

5. Komunikatif 

1 – 2 

3 

Kelayakan 

Penyajian 

6. Teknik penyajian 

7. Pendukung penyajian 

1 

2  

Sumber: Modifikasi dari Purwono (2008:116) 

 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Lembar Validasi Flipchart 

(Untuk Ahli Media) 

Aspek Indikator Butir 

Desain sampul 1. Tata letak sampul flipchart berbasis 

gambar. 

2. Ilustrasi sampul flipchart berbasis 

gambar. 

1-2 

 

 

3 

Desain isi 3. Konsistensi tata letak. 

4. Warna background flipchart. 

5. Gambar yang digunakan. 

6. Lyout pada flipchart. 

7. Penggunaan huruf pada isi. 

8. Besar kecil huruf. 

1 

2 

3 

4 

5 

6-7 

Sumber: Modifikasi dari Purwono (2008:133) 

 

Untuk menjawab angket validasi diatas akan menggunakan rating scale. 

Dengan rating scale responden akan menjawab salah satu dari jawaban kuantitatif 
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yang telah disediakan (Sugiyono, 2015:98). Adapun kategori skor dalam rating 

scale yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015:98) akan dijelaskan pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.4 Kategori Penilaian Pada Rating Scale 

Sumber: Sugiyono (2015:98) 

b. Angket Respon Siswa 

Flipchart berbasis gambar dapat dikatakan praktis dengan cara dilihat dari 

respon siswa. Lembar respon siswa digunakan untuk mengetahui pendapat siswa 

terhadap kepraktisan flipchart berbasis gambar yang akan dikembangkan dan di uji 

coba pada penelitian ini. Angket respon siswa akan diberikan kepada siswa setelah 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan flipchart berbasis gambar, adapun 

kisi-kisi angket respon siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 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 motovasi belajar 

1-2 

3-4 

 

5 

 

Jawaban dari angket respon siswa akan menggunakan angket skala Guttman. 

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

No Skor Keterangan 

1.  4 Sangat Baik/ Sangat Sesuai/ Sangat Menarik 

2. 3 Cukup Baik/ Cukup Sesuai/ Cukup Menarik 

3. 2 Kurang Baik/ Kurang Sesuai/ Kurang Menarik  

4. 1 Sangat Tidak Baik/ Sangat Kurang Sesuai/ Sangat 

Kurang Menarik 
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jawaban yaitu pilihan Ya atau Tidak dengan menggunakan checklist (Sugiyono, 

2015:96). Tampilan skala guttman pada tabel berikut: 

Tabel 3.6 Kategori Penilaian Pada Skala Guttman 

No Skor Keterangan 

1 Skor 1 Ya 

2 Skor 0 Tidak 

 

4. Dokumentasi (Foto) 

Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan salah satu pengumpulan data 

yang cukup penting. Dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah pengambilan 

foto. Pengambilan foto dilakukan oleh peneliti pada saat proses belajar mengajar 

menggunakan flipchart bebrasis gambar di kelas IV SDN Rejosokidul, Kabupaten 

Pasuruan.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian dan pengembangan, data yang telah di dapat perlu diolah 

dan di analisis kembali. Adapun teknik analisis data  yang akan dilakukan untuk 

menganalisis data diantaranya sebagai berikut: 

a. Analisis Data Kevalidan Flipchart Berbasis Gambar 

Setelah mendapatkan data untuk kevalidan produk yang ditelah 

dikembangkan, maka data tersebut akan dianalisis untuk menentukan nilai rata-rata 

total aspek kevalidan produk flipchart berbasis gambar pengolahan data yang 

diperoleh dari lembar validasi produk kemudian dianalisis menggunakan rata-rata. 

Menurut Arifin (2012:137) untuk mengetahui nilai akhir dari butir-butir pertanyaan 

maka dapat dilakukan dengan mencari nilai rata-rata setiap validator dengan 

menghitung jumlah nilai semua aspek yang dibagi denan banyaknya pernyataan 

(Sumber: Sugiyono 2015:96) 
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atau indikator yang diberikan kepada responden. Dapat dirumuskan dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

P = Presentase skor yang dicari 

∑R = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator  

N   = Jumlah skor maksimal 

 

Hasil yang diperoleh berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan rumus 

diatas digunakan untuk menentukan kevalidan flipchart berbasis gambar. 

Kevalidan flipchart ditentukan berdasarkan interval penentuan tingkat kevalidan 

pada tabel dibawah ini (Arikunto, 2008:43) : 

Tabel 3.7 Tingkat Kevalidan 

 

 

 

 

Pengembangan flipchart berbasis gambar dapat dikatakan valid atau baik dan 

sangat baik apabila para ahli materi, media dan guru jika memperoleh skor ≥ 60% 

dan ≥ 80% 

b. Analisis Data Angket Respon Siswa 

Data yang diperoleh dari hasil angket respon siswa kemudian akan dianalisis 

menggunakan data kuantitatif, untuk menguji respon siswa dan kelayakan tentang 

produk yang dikembangkan. Jawaban angket respon siswa menggunakan angket 

skala guttman yang menggunakan dua kategori yang dibuat dalam bentuk pilihan, 

yaitu pilihan “Ya atau Tidak”  

Kategori Besarnya 𝒙 Kategori 

A 

B 

C 

D 

80% - 100% 

60% - 79% 

50% - 59% 

0% - 49% 

Valid 

Cukup Valid 

Kurang Valid 

Tidak Valid 

P= 
∑𝑅

𝑁
× 100% 
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Tabel 3.8 Kategori Penilaian Pada Skala Guttman 

No Skor Keterangan 

1 Skor 1 Ya 

2 Skor 0 Tidak 

 

Uji angket respon siswa ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: 

 

 

(Sugiyono, 2015) 

Keterangan : 

P = Presentase skor yang dicari 

∑R = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator  

N   = Jumlah skor maksimal 

 

Setelah hasil respon siswa diketahui, maka hasil respon siswa dapat 

dicocokkan dengan interval tingkat hasil nilai respon siswa yang ada pada tabel 

berikut: 

Tabel  3.9.  Interval Tingkat Hasil Nilai Respon Siswa 

Prosentase Hasil Nilai Respon Siswa Kriteria 

85 – 100 % 

70 – 84% 

55 – 69% 

40 – 54% 

0 – 39% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

(Sumber: Utomo 2009:137) 

 

P= 
∑𝑅

𝑁
× 100% 

 


