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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Model Penelitian Pengembangan 

Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian pengembangan (Research and 

Development). Penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan media 3D anatomi 

tumbuhan. Pengembangan media ini sekaligus menguji keterterapannya di proses 

pembelajaran materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. 

Penelitian dilakukan menggunakan prosedur penelitian pengembangan Borg 

and Gall (1983). Penelitian dan pengembangan (R & D) merupakan sebuah proses 

yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. 

Langkah dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus R & D, yang terdiri dari 

mempelajari temuan penelitian mengenai produk yang akan dikembangkan, 

mengembangkan produk berdasarkan beberapa penemuan tersebut , menguji 

penemuan tersebut dalam pengaturannya dimana hal tersebut digunakan akhirnya, 

dan merivisi utuk membenarkan kekurangan yang ditemukan di proses uji coba. 

Dalam program yang sangat ketat R & D , siklus ini diulang-ulang sampai data uji 

coba terindikasi memenuhi perilaku definisi obejktivitas (Borg and Gall, 1983). 

Sepuluh langkah penelitian dan pengembangan Borg and Gall kemudian 

dimodifikasi oleh Sukmadinata dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: 1) studi pendahuluan, 

2) pengembangan, dan 3) pengujian. Secara prosedural langkah-langkah penelitian

pengembangan yang dimodifikasi dari model R & D oleh Borg and Gall (1983) 

seperti yang dipaparkan dalam Gambar 3.1 dan diaplikasikan secara sistematis. 



29 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur pengembangan media yang dilakukan mengikuti gambar 3.1 dan 

dilakukan secara sistematis. Langkah penelitian pengembangan memaparkan 

tahap-tahap prosedural yang ditempuh dalam mengembangkan dan membuat 

suatu produk. Sesuai dengan model pengembangan yang digunakan, prosedur 

pengembangan yang ditempuh dijelaskan sebagai berikut. 

3.2.1 Studi Pendahuluan (Need Assesment) 

Analisis kebutuhan atau need assesment  merupakan salah satu tahapan 

penelitian pengembangan yang pertama dilakukan dan bertujuan untuk 

mengetahui kebutuhan lapangan akan bentuk instrumen yang akan  

dikembangkan. Pemilihan produk yang akan dikembangkan didasarkan atas 

pengukuran atau pengumpulan data kebutuhan. Proses analisis kebutuhan (need 

Gambar 1 Langkah-langkah penelitian dan pengembangan media pembelajaran 
(Sumber: dimodifikasi dari Sukmadinata, 2013) 
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assesment) mengacu pada kebutuhan siswa, dimana siswa membutuhkan media 

pembelajaran tiruan yang bisa membantu siswa mempelajari objek mikroskopis 

menjadi makroskopis, serta media yang mempermudah siswa memahami konsep 

materi dengan tepat tanpa membingungkan siswa pada materi struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap need assesment yakni 

sebagai berikut. 

3.2.1.1 Observasi dan Wawancara 

Tahap observasi dan wawancara peneliti melakukan survey lapangan atau 

observasi di SMP Muhammadiyah 1 Malang. Kegiatan yang dilakukan yaitu 

mengamati dengan melihat secara langsung proses pembelajaran dikelas. Serta 

wawancara kepada guru mata pelajaran IPA SMP Muhammadiyah 1 Malang. 

Kegiatan survey dilakukan pada bulan September 2016 bertepatan dengan 

kegiatan Magang III di SMP Muhammadiyah 1 Malang.  

Hasil dari observasi dan wawancara berupa data yang diperoleh peneliti 

pada tahap ini dijadikan sebagai acuan dasar dalam pengumpulan bahan materi 

dan studi pustaka yang kemudian dikembangkan menjadi media 3D anatomi 

tumbuhan untuk siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Malang. 

3.2.1.2 Studi Pustaka 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diperoleh peneliti pada 

tahap awal penelitian pengembangan ini, selanjutnya dilakukan studi pustaka 

untuk menemukan konsep atau landasan teoritis yang memperkuat produk yang 

dikembangkan. Hal ini dilakukan peneliti dengan cara mempelajari sumber-

sumber dari buku dan jurnal penelitian, yaitu mengenai kesulitan siswa dalam  
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yang muncul pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, standart proses 

pembelajaran, dan mengenai  media pembelajaran 3D anatomi tumbuhan. 

3.2.2 Pengembangan 

Berdasarkan hasil dari survey lapangan, need assesment, dan studi pustaka 

, diperoleh keputusan mengenai konsep media yang akan dikembangkan pada 

materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, yaitu media 3D anatomi tumbuhan. 

Tahap ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus bagi peneliti dalam 

mengembangkan media 3D anatomi tumbuhan, yaitu: 

3.2.2.1 Perencanaan (eksplanasi) dan Pengembangan 

Tahap ini ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu: 1) 

menganalisis hasil survey lapang, 2) studi pustaka dari hasil survey, 3) 

menentukan kompetensi dasar dan indikator media yang dikembangkan, 4) 

mendesain produk yang telah ditentukan untuk dikembangkan menjadi media 3D 

anatomi tumbuhan, 5) menyusun berbagai komponen pada media 3D anatomi 

tumbuhan yang meliputi bahan yang digunakan dan bagian struktur jaringan yang 

dimunculkan pada masing-masing set model, yaitu model penampang melintang 

organ akar dikotil dan monokotil, model penampang melintang organ batang 

dikotil dan monokotil, dan model penampang membujur organ daun. 

Kegiatan awal pembuatan media 3D anatomi tumbuhan diawali dengan 

menentukan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran sebagai penggunaan 

media di dalam pembelajaran nantinya. Mendesain media 3D anatomi tumbuhan 

yang didasari oleh kebutuhan siswa, yaitu kesulitan siswa dalam memahami 

materi, serta solusi yang dimunculkan dimedia agar media 3D anatomi tumbuhan 
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menjadi bermanfaat bagi siswa dan guru karena membantu dalam penjelasan 

materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Selanjutnya peneliti melakuan 

desain media dari mulai bahan yang dipilih untuk kotak serta set model anatomi 

organ tumbuhan. Desain dilakukan disertai dengan mencermati sekaligus 

memperhatikan kebenaran materi, konsep materi, penulisan, serta peletakan bahan 

yang sesuai dengan konsep materi yakni hubungan antara struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan. Setelah selesai, langkah terakhir pembuatan media sesuai 

desain. Hasil akhir dari tahap ini adalah menghasilkan draf model sebagai produk 

awal yang akan dikonsultasikan pada ahli media dan ahli materi. 

3.2.2.2 Konsultasi Ahli Media dan Ahli Materi 

Kegiatan berikutnya setelah dihasilkan draf produk yaitu konssultasi ahli 

media dan materi. Ahli materi akan memberikan kritik dan masukan mengenai 

kesesuaian isi materi pada produk berupa 3D anatomi tumbuhan. Ahli media akan 

memberikan kritik dan masukan terkait tampilan atau desain  media 3D anatomi 

tumbuhan. 

3.2.2.3 Revisi Produk 

Draft media 3D anatomi tumbuhan yang telah dikonsultasikan pada ahli 

materi dan ahli media kemudian direvisi sesuai dengan masukan dari para ahli. 

Draft produk yang telah direvisi akan dilakukan tahap berikutnya, yaitu uji coba 

terbatas. 

3.2.3 Validasi 

Tahap validasi merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan produk 

media 3D anatomi tumbuhan  yang dalam bentuk produk hipotetik. Pada tahap 
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validasi dilakukan beberapa kegiatan untuk menghasilkan produk yang 

bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Draft produk media 3D 

anatomi tumbuhan akan di nilai dari segi kesesuaian isi materi dan dari segi media, 

sehingga terdapat dua validator yaitu validator media dan validator materi yang 

akan dilakukan oleh para ahli dibidangnya. 

3.2.4 Revisi Desain Media 

Revisi desain produk dilakukan untuk memperbaiki kekurangan produk 

media berdasarkan kritik dan saran dari ahli media dan ahli materi. Perbaikan 

produk akan terus dilakukan apabila masih terdapat kesalahan dan masih terdapat 

aspek penilaian dengan kriteria penilaian 1 dan 2 ataupun kriteria kurang baik dan 

tidak baik. Setelah produk media dinyatakan valid maka dilakukan tahap 

berikutnya yaitu, uji coba produk skala terbatas. 

3.2.5 Uji Coba Produk Media 

Tahap uji coba dilakukan dengan uji coba terbatas di sekolah SMP 

Muhammadiyah 1 Malang pada tanggal 20 Oktober 2017 dengan mengambil 

sampel sebanyak 6 sampai 12 siswa. Sampel yang digunakan untuk subjek uji 

coba terbatas adalah yang mencerminkan karakteristik populasi sasaran, yaitu 

siswa diminta untuk mengikuti pembelajaran menggunakan media 3D anatomi 

tumbuhan, kemudian memberikan penilaian yang meliputi tampilan dan isi 

melalui angket.  

Uji coba produk dilakukan dengan cara, siswa menggunakan media “3D 

anatomi tumbuhan” dengan cara melakukan pengamatan model anatomi organ 

tumbuhan akar, batang dan daun tumbuhan dikotil dan monokotil. langkah 
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kegiatan siswa yaitu, mengamati model anatomi tumbuhan, menempel nama 

keterangan jaringan pada papan model, dan menuliskan hasil pengamatan yang 

meliputi letak struktur jaringan, serta ciri-ciri jaringan pada tumbuhan dikotil da 

monokotil. Setelah siswa melaksanakan semua langkah kegiatan pembelajaran 

menggunakan media, siswa mengisi angket respon terhadap media “3D anatomi 

tumbuhan” materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Adapun aspek penilaian 

angket respon siswa yaitu, aspek materi, aspek kebahasaan, aspek tampilan, aspek 

petunjuk penggunaan, dan aspek kegiatan. 

3.2.6 Revisi Produk 

Revisi produk dilakukan apabila dalam uji coba produk masih terdapat 

kekurangan dan kelemahan (Sugiyono, 2010). Peneliti akan melakukan perbaikan 

dengan melihat komentar, kritik, dan saran siswa terhadap media 3D anatomi 

tumbuhan materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. 

3.3 Prosedur Uji Coba Produk 

Uji coba produk dilakukan untuk mengetahui keefektivan produk 

berdasarkan penilaian ahli media, ahli materi, dan siswa sebagai pengguna 

produk, terutama kefektivan produk dalam menyampaikan atau membelajarkan 

materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Adapun prosedur uji coba meliputi, 

yaitu: 1) desain uji coba, 2) jenis data, 3) instrumen pengumpulan data, dan 4) 

teknik analisis data. 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Uji coba produk dan model bertujuan untuk mengetahui apakah produk 

yang dibuat layak digunakan atau tidak. Uji coba produk dan model juga melihat 
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sejauh mana produk yang dibuat atau dikembangkan dapat mencapai sasaran dan 

tujuan. Uji coba dilakukan 3 kali, yaitu uji coba ahli media dan ahli materi, dan 

uji coba terbatas atau uji skala kecil melalui pengisian angket. Adanya uji coba 

kualitas produk yang dikembangkan akan teruji secara empiris. 

3.3.2 Metode dan Subjek Uji Coba Ahli Media dan Ahli Materi 

Media 3D anatomi tumbuhan telah melalui proses perbaikan-perbaikan 

kemudian diujicobakan pada ahli media dan ahli materi. Uji coba ini dilakukan 

bertujuan untuk mendapatkan penilaian dan saran mengenai materi dan tampilan 

media 3D anatomi tumbuhan yang sesuai dan tepat oleh ahli media dan ahli materi 

serta untuk menyempurnakan produk. 

Uji coba pada ahli materi menilai kelayakan aspek isi atau materi dan aspek 

kebahasaan yang terdapat pada media 3D anatomi tumbuhan. Sedangkan ahli 

media menilai kelayakan dari aspek penyajian dan aspek tampilan dari media 3D 

anatomi tumbuhan. Selain menilai kedua ahli juga memberikan saran yang 

bermanfaat untuk produk yang dikembangkan. Adapun tabel uji coba untuk ahli 

materi dan ahli media pada Tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 Uji coba ahli materi dan ahli media 

Bidang keahlian Kriteria Subjek Uji Coba 

Ahli Media Aspek penyajian dan tampilan Dr. Iin Hindun, M.Kes 

Ahli Materi Aspek isi atau materi dan kebahasaan Dr. Elly Purwanti, M.P 

 

3.3.3 Metode dan Subjek Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas (small Group Trying Out) dilakukan pada 2 kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa, sehingga keseluruhan terdapat 10 

siswa yang dapat mewakili populasi seperti tingkat pengetahuan dan jenis 



36 
 

 
 

kelamin. Uji coba ini dilakukan selama 2×40 menit per kelompok, untuk 

mempelajari dan melakukan kegiatan sesuai dengan panduan penggunaan media 

“3D anatomi tumbuhan”. Setelah mempelajari media sebanyak 10 siswa tersebut 

mengisi angket respon siswa terhadap penampilan media 3D anatomi tumbuhan. 

Jika terdapat saran perbaikan, maka akan dilakukan revisi dan hasil revisi akan 

diujicobakan kembali kepada siswa sasaran.  

Adapun prosedur pelaksanaan uji coba produk media “3D anatomi 

tumbuhan” adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti menentukan jumlah sampel dengan kriteria berdasarkan tingkat 

pengetahuan dan jenis kelamin siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 

1 Malang. 

2) Peneliti menjelaskan perihal melakukan uji coba media “3D anatomi 

tumbuhan”. 

3) Peneliti menyajikan media “3D anatomi tumbuhan” sepenuhnya kepada 

siswa secara mandiri untuk dipelajari dan melakukan langkah kegiatan 

sesuai dengan pedoman penggunaan media “3D anatomi tumbuhan”. 

Kegiatan ini peneliti mendampingi kelompok, menjawab pertanyaan 

yang belum dimengerti siswa, dan mencatat kesulitan atau kekurangan 

yang dihadapi siswa selama menggunakan media “3D anatomi 

tumbuhan”. Hal tersebut dilakukan sebagai bahan revisi pengembangan 

produk. 
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4) Peneliti memberikan angket setelah siswa selesai melakukan kegiatan 

menggunakan media. Sebelum proses pengisian angket, peneliti 

menjelaskan prosedur pengisian angket respon siswa. 

3.4 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. 

Data kualitatif diperoleh dari kritik dan saran ahli materi dan ahli media sebagai 

koresponden yang kemudian digunakan sebagai rujukan untuk merevisi media, 

serta siswa pada kegiatan uji coba produk. Sedangkan data kuantitatif diperoleh 

dari hasil pengisian angket oleh ahli media, ahli materi, dan siswa.  

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah langkah yang dilakukan peneliti untuk 

mendapatkan data, yaitu melalui lembar wawancara dan angket. Berikut 

penjelasan instrumen pengumpulan data yang dilakukan peneliti. 

3.5.1 Lembar Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bertujuan 

untuk menghimpun data dari kelompok atau individu (Sukmadinata, 2013). 

Wawancara dilakukan pada studi pendahuluan dan need assesment menggunakan 

lembar wawancara yang berisi beberapa pertanyaan mengenai proses 

pembelajaran dan media pembelajaran materi struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan di sekolah. Adapun aspek pertanyaan pada lembar wawancara tersaji di 

lembar Lampiran 4. 
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3.5.2 Angket 

Peneliti menggunakan angket penilaian ahli media dan ahli materi yang 

digunakan untuk konsultasi dan menyusun draft produk. Kedua angket yang 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang ketepatan isi materi, ketepatan 

desain, dan kemenarikan media 3D anatomi tumbuhan yang dilakukan pada uji 

terbatas. Selanjutnya angket-angket tersebut dianalisis untuk menentukan 

kelayakan media sekaligus sebagai panduan dalam revisi produk untuk 

menghasilkan media yang lebih baik. Lembar instrumen angket validasi ahli dan 

siswa terlampir pada lampiran 6, Lampiran 7, dan Lampiran 8. 

Skala pengukuran menggunakan skala likert yaitu untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2016). Angket responden bertujuan mengetahui kelayakan media  

tentang ketepatan isi materi, ketepatan desain, dan kemenarikan media 3D 

anatomi tumbuhan, dimana instrumen berisi tentang pertanyaan yang 

berhubungan dengan keadaan media 3D anatomi tumbuhan. Skala pengukuran 

menggunakan skala 1-5 dengan kriteria pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Penilaian skala likert angket validasi ahli dan respon siswa 

Skor Keterangan 

5 Sangat setuju/ sangat positif/ sangat baik/ selalu 

4 Setuju/ positif/ baik/ sering 

3 Ragu-ragu/ kadang-kadang/ netral/ tidak baik 

2 Tidak setuju/ hampir tidak pernah/ negatif 

1 Sangat tidak setuju/ tidak pernah/ sangat negatif/ sangat tidak baik 

(Sumber: Sugiyono, 2016)  
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan untuk mengolah data yang didapatkan 

selama proses pengambangan media 3D anatomi tumbuhan dilakukan. Adapun 

data dari penelitian pengembangan ini yaitu berupa data kualitatif dan data 

kuantitatif. 

3.6.1 Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data dari review 

para ahli dan siswa sebagai pengguna produk. Teknik analisis data ini digunakan 

dengan mengelompokan informasi dari data kualitatif yang berupa tanggapan, 

kritik dan saran perbaikan yang terdapat pada angket dan hasil wawancara. 

Analisis data dijadikan acuan untuk memperbaiki atau merevisi produk 

pengembangan media pembelajaran.  

3.6.2 Analisis Data Kuantitatif 

Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data 

hasil validasi ahli materi dan ahli media adalah perhitungan rata-rata. Jawaban 

angket dianalisis menggunakan skala likert. Skala likert yang digunakan terdiri 

dari lima kategori seperti pada tabel dan dilakukan penskoran menggunakan 

persentase. Kemudian hasil penskoran dipersentasekan dan digolongkan pada 

kriteria kevalidan. Rekapitulasi perhitungan hasil penilaian angket tersaji pada 

Lampiran 9, Lampiran 10, dan Lampiran 11. Analisis data angket diperoleh dari 

tanggapan ahli materi, ahli media, dan  respon siswa yang berupa skor dengan 

menggunakan persentase: 

 

 

𝑝 =
𝑥

𝑥𝑖
× 100% 
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Keterangan: 
p  : persentase 
x  :skro dalam satu butir pertanyaan 
xi :skor maksimal dalam satu butir pertanyaan 
100 : konstanta. 
Kriteria kevalidan data angket penilaian validator ahli media, ahli materi, dan 

respon siswa terhadap media “3D anatomi tumbuhan, di interprestasikan sesuai 

dengan kriteria presentase kevalidan pada tabel 3.3.  

Tabel 3.3 Kriteria persentase penilaian kelayakan media 

Persentase Kriteria Keterangan 

81,0% - 100% Sangat layak Sangat layak digunakan dalam pembelajaran 

61,0% - 80,9% Layak Layak digunakan dalam pembelajaran, disarankan 

dilakukan revisi 

41,0% - 60,9% Cukup layak Perlu direvisi 

21,1% - 40,9% Tidak layak Perlu direvisi 

0,0% - 20,9% Sangat tidak layak Perlu direvisi 

(Sumber: Riduwan, 2009) 

 

 


