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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan

Jenis penelitian ini yaitu penelitian dan pengembangan Metode 

penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggris research and 

development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu Sugiyono (2011: 297). Penelitian dan pengembangan adalah 

rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu 

produk baru atau memperbaiki produk-produk yang telah ada agar dapat di 

pertanggung jawabkan Tegeh (2014:8). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan media pembelajaran counterboard berbasis keterampilan 

untuk pembelajaran matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan. 

Model penelitian yang dilakukan dalam pengembangan media ini adalah 

model pengembangan ADDIE. Model ini sesuai dengan penelitian yang akan 

di lakukan karena model penelitian ADDIE merupakan salah satu model desain 

pembelajaran yang sistematik. Model ini tersusun secara sistematis dan 

berurutan sesuai dengan penelitian yang akan di lakukan. Maka dari itu 

penelitian ini menggunakan metode penelitian ADDIE sesuai dengan urutan 

langkah-langkah dalam penelitian. 

Pemilihan model ADDIE didasari atas pertimbangan bahwa model ini 

dikembangkan secara sistematis dan berpijak pada landasan teoritis desain 

pembelajaran (I Made Tegeh : 2014). Model ini disusun secara terprogram 

dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan 
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masalah belajar yang berkaitan dengan sumber belajar yang sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik pembelajar. Model ADDIE terdiri atas lima 

langkah, yaitu : 1.) Analisis (Analysis), 2.) Desain Atau Perancangan (Design), 

3.) Pengembangan (Development), 4.) Implementasi (Implementation), 5.) 

Evaluasi (Evaluation). 

Langkah model ADDIE dapat digambarkan dalam bagan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.1 tahap ADDIE I Made Tegeh dkk (2017:16) 

 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Prosedur penelitian dan pengembangan yang dilakukan dalam 

penelitian yaitu menggunakan pengembangan model ADDIE yang terdiri 

dari lima langkah yaitu : 

 



37 
 

 

1. Analisis (Analyze) 

Dengan melakukan wawancara terhadap guru yang berkaitan 

terutama pada guru kelas 1 maka dapat mengetahui bagaimana 

karakteristik peserta didik pada kelas 1, karakteristik pada siswa kelas 1 

kurangnya motivasi belajar dan kurangnya pemahaman materi terutama 

juga pada pembelajaran matematika dengan materi penjumlahan dan 

pengurangan yang sebagian siswa kelas 1 kurang dalam keterampilan 

berhitung. Materi yang digunakan pada kelas 1 tentang penjumlahan dan 

pengurangan kurang lebih biasanya menggunakan penggurangan 

dengan angka 1-10 terlebih dahulu dan kemudian di lanjut 1-20 dalam 

mengajarnya. Dalam proses belajar terutama pada pembelajaran 

matematika biasanya guru kelas 1 menggunakan media seperti balok 

dalam mengajar bangun ruang akan tetapi jika dalam materi 

penjumlahan dan pengurangan hanya dengan ceramah atau penjelasan 

tanpa adanya media.  

Dengan melakukan wawancara terhadap guru kelas 1 tersebut dapat 

mengetahui bagaimana siswa kelas 1 yang terdapat pada SDN Girimoyo 

2. Maka dari itu dengan mengetahui hasil wawancara dapat di simpulkan 

bahwa pengembangan media untuk pembelajaran matematika materi 

penjumlahan dan penggurangan sangatlah berguna bagi siswa kelas 1 di 

SDN Girimoyo 2. 
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2. Perancangan (Design) 

Dengan dilakukannya observasi di kelas 1 dapat diketahui hasil 

dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sebelum merancang media yang 

akan digunakan. Guru kelas 1 ketika melakukan proses mengajar dapat 

diamati bagaimana cara mengajarnya dan bagaimana menentukan 

tingkat penguasaan pelajaran yang sudah dicapai dengan melakukan 

asesmen dan evaluasi setelah selesai melakukan proses pembelajaran, 

dengan mengamati guru kelas 1 dalam mengajar maka penelitian dapat 

merancang media counterboard berbasis keterampilan sesuai dengan 

kompetensi. 

Tahap ini adalah tahap bagaimana perancangan media yang 

sesuai dengan kondisi yang dialami siswa kelas 1 di SDN Girimoyo 2 

dengan  menggunakan media counterboard berbasis keterampilan. 

Media counterboard ini nantinya berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran papan 50cm x 70cm yang terdiri dari angka-angka maupun 

jiplakan jari-jari yang berjumlah 20 jari terbuat dari kain flanel yang 

nantinya akan di tempelkan di papan. Nantinya siswa dapat 

menggunakan media counterboard untuk pembelajaran matematika 

dengan materi penjumlahan dan pengurangan. Design media 

counterboard berbasis keterampilan sebagai berikut : 
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Counterboard 

Penjumlahan & pengurangan 

 

 

                                                                              

Gambar 3.2 simbol penjumlahan dan pengurangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           70 cm 

 

 

              

 

 

 

50 cm 

Gambar 3.3 papan counterboard untuk tempelan jari-jari 
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                        70 cm 

 

 

 

 

 

            50 cm 

Gambar 3.4 papan counterboard untuk angka-angka 

 

 

                                           

                                           

Gambar 3.5 contoh jari-jari yang terbuat dari kain flanel 
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Gambar 3.6 angka-angka untuk penjumlahan dan pengurangan 

3. Pengembangan (Development) 

Pada tahap pengembangan ini akan menghasilkan produk 

pengembangan yang berupa media counterboard berbasis keterampilan 

pembelajaran matematika untuk materi penjumlahan dan pengurangan. 

Proses pembuatan media dalam pengembangan ini yaitu media terbuat 

dari papan kayu yang nantinya di tempel dengan kain flanel, media ini 

nantinya juga akan diberikan pegangan supaya mudah untuk 

membawanya, setelah itu juga terdapat angka-angka dari kain flanel 

untuk soal-soal penjumlahan dan pengurangan. Dengan media ini dapat 

melatih keterampilan siswa dalam berhitung. 

Media ini nantinya akan melalui tahap validasi untuk 

mengetahui apakah media ini sesuai untuk di uji cobakan di lapangan. 

Validasi akan dilakukan oleh tiga validator yaitu validasi ahli media, 

validasi ahli materi, dan validasi ahli pembelajaran. Hasil validasi akan 

di gunakan untuk mengetahui kevalidan dari media tersebut. 
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4. Implementasi (Implementation) 

Penelitian ini di uji cobakan pada kelas 1 SDN Girimoyo 2. Uji 

coba produk dilakukan pada seluruh siswa kelas 1 dengan jumlah siswa 

47 akan tetapi sekitar 5 atau lebih siswa yang akan disuruh untuk 

mengaplikasikan media dengan melakukan observasi di sekolah dasar 

tentang uji coba media secara berkelompok dan bergantian. 

 Data yang di ambil saat melakukan implementasi yaitu dengan 

pengerjaan soal yang telah diberikan dengan menggunakan media. 

Secara bergantian dalam 5 siswa atau lebih maka dapat diambil data 

sesuai dengan siswa yang telah diberikan soal-soal. Dengan 

mengerjakan soal akan diketahui data yang dibutuhkan telah sesuai 

ataukah belum sesuai. 

Dengan melakukan observasi uji produk media di sekolah dasar 

maka hasil dari tingkat keterterapan media dapat dilihat dari hasil 

observasi langsung di lapangan. Hasil dari implementasi ini nantinya 

digunakan untuk melakukan revisi. Jika telah mengetahui data dalam 

implementasi maka dapat diketahui bahwa media tersebut layak atau 

masih perlu direvisi.  

5. Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi ini dapat dilakukan setelah tahap implementasi 

dilakukan dan telah mengetahui hasil dari media tersebut, yang 

kemudian dapat di evaluasi sesuai dengan hasil media yang telah di 

implementasikan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui 
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penyempurnaan dari pengembangan, jika evaluasi yang dilakukan telah 

sesuai dengan kriteria maka media telah sesuai untuk digunakan di 

sekolah dasar tersebut. Jika evaluasi belum sesuai maka dapat dilakukan 

revisi sesuai dengan kekurangan yang ada. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian pengembangan media counterboard di uji cobakan di 

SDN Girimoyo 02  Malang. Pada kelas 1 dengan jumlah 47 siswa terdiri 

dari laki-laki 23 dan perempuan 24 siswa pada semester genap, bulan maret 

tahun ajaran 2017/2018. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dilakukan 2 kali, 

yaitu pada saat melakukan analisis kebutuhan sedangkan wawancara yang 

kedua dilakukan ketika proses media pada pembelajaran di lakukan. 

Wawancara pertama dilakukan untuk mengetahui hasil dari analisis 

kebutuhan sedangkan wawancara yang kedua dilakukan untuk mengetahui 

hasil dari implementasi media yang di lakukan. 

 Wawancara pada penelitian dilakukan dengan guru kelas 1 

berkaitan dengan siswa di SDN Girimoyo 02 adalah menanyakan tentang 

bagaimana karakteristik siswa kelas 1 di sekolah, permasalahan apa yang 

dialami di kelas saat melakukan proses pembelajaran di kelas, media apa 

yang biasanya digunakan pada saat pembelajaran di kelas, dan bagaimana 
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keterampilan berhitung siswa disekolah. Hasil wawancara nantinya akan 

dituliskan dalam bentuk transkip wawancara. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan untuk digunakan dalam analisis kebutuhan dan 

yang kedua di lakukan untuk implementasi media. Observasi dilakukan 

pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kondisi siswa berkaitan 

dengan keterampilan berhitung terutama pada materi penjumlahan dan 

pengurangan pada kelas 1 di sekolah. Observasi dilakukan pada tahap 

penelitian berlangsung, karena untuk melihat keterterapan media pada saat 

penelitian berlangsung. 

3. Angket validasi 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada reponden untuk dijawabnya. Angket ini akan diberikan kepada ahli 

media, ahli materi dan ahli pembelajaran untuk mengukur kevalitan dari 

media yang digunakan pada penelitian.  

Tingkat kevalidan merupakan point penting dalam sebuah penelitian 

karena berkaitan dengan layak atau tidaknya media atau produk yang telah 

dibuat oleh penelitian ini. Hasil validasi dari tim ahli digunakan peneliti 

sebagai acuan untuk memperbaiki produk sebelum dilakukan uji coba.  
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Validasi meliputi : 

1. Validasi ahli materi  

Validasi ahli materi merupakan, sebuah langkah untuk mengetahui 

kelayakan materi. Apakah materi sudah sesuai dengan konsep, dan isi 

kompetensi yang ada. Validasi materi dilakukan oleh seseorang yang 

berkompeten di bidangnya sehingga mampu memberi saran dan 

masukan terhadap materi yang ada pada media yang telah dibuat 

sebelum dilakukan uji coba. Angket validasi telah disediakan oleh 

peneliti untuk diisi oleh tim ahli. 

Table 3.1 kriteria validator tim ahli materi 

Nama Instansi Ahli Bidang Kriteria 

Beti Istanti 

Swandayani, 

M.Pd 

Dosen UMM     Ahli Materi   1. Dosen 

UMM 

2. Lulusan S2 

 

2. Validasi ahli media 

Validasi media dilakukan oleh tim yang memang ahli di bidangnya. 

Validasi media ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan dari 

media yang telah dibuat. Angket validasi telah disiapkan dengan 

mengacu pada point-point yang telah ditetapkan. Tujuan validasi media 

dapat memperbaiki produk sehingga produk dapat digunakan dengan 

layak pada saat pembelajaran. 

Table 3.2 kriteria validator tim ahli media  

Nama Instansi Ahli Bidang Kriteria 

Maharani Putri 

Kumalasani, 

M. Pd 

Dosen UMM Bidang 

keterampilan 

1. Dosen UMM 

2. Berkompeten 

dalam bidang 

keterampilan  

3. Lulusan S2 
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3. Validasi ahli pembelajaran 

Validasi ahli pembelajaran dilakukan oleh tim ahli dalam proses 

pembelajaran. Validasi pembelajaran dilakukan agar mengetahui 

tingkat kevalidan media counterboard yang telah dibuat oleh 

peneliti untuk pembelajaran. 

Table 3.3 kriteria validator tim ahli pembelajaran 

Nama Instansi Ahli Bidang Kriteria 

Sudjatmiko, 

S.Pd  

 

 

 

 

Suharsih, S.Pd 

Kepala 

sekolah SDN 

Ponggok 1 

Blitar 

 

 

Guru kelas 

SDN 

Ponggok 2 

Blitar 

   Pembelajaran  

 

 

 

 

 

Pembelajaran  

1. Kepala 

Sekolah 

2. Lulusan S1 

 

 

 

3. Guru Kelas 

4. Berkompeten 

dalam 

pembelajaran 

5. Lulusan S1 

 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkip 

buku, gambar, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dalam 

penelitian ini dokumentasi diperoleh dari intervensi penerapan media 

counterboard pada pembelajaran matematika materi penjumlahan dan 

pengurangan untuk kelas 1 di sekolah dasar. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di dapatkan untuk 

mengukur kevalidan dan tingkat keterterapan media. Bukti kevalidan akan 

di dapatkan dari validasi ahli yang disesuaikan oleh ahli media, ahli materi 
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dan ahli pembelajaran. Sedangkan tingkat keterterapan media dilihat dari 

observasi.  

E. Instrument Penelitian 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang di pilih dan di 

gunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Menurut Arikunto (2006:112) 

instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

sehingga mudah diolah. Keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan oleh 

instrumen yang digunakan, sebab data yang diperoleh untuk menjawab 

pertanyaan penelitian dan menguji instrument tersebut. Penelitian ini berupaya 

untuk membuktikan kelayakan untuk sebuah produk baru hasil uji coba 

pengembangan media counterboard berbasis keterampilan. Maka dari itu 

instrument yang perlu digunakan untuk mengumpulkan data pada 

pengembangan media counterboard berbasis keterampilan ini menggunakan 

angket. Angket digunakan sebagai alat untuk mengukur dari keefektifan suatu 

media yang telah dikembangkan. Jadi instrument pada penelitian ini digunakan 

untuk memperoleh data beberapa tim ahli dan juga siswa sebagai pertimbangan 

untuk bahan evaluasi.  
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Tabel 3.4 kisi-kisi instrument ahli media 

No. Aspek  Indikator  

1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

       

Desain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efisiensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daya 

Tarik 

 

 

1. Tampilan media 

menarik  

2. Media mudah 

digunakan oleh anak  

3. Media aman 

digunakan oleh anak 

4. Media kuat tidak 

mudah rusak 

5. Media bersifat 

flexsibel (mudah 

dipindah/dibawa) 

6. Kejelasan tampilan 

dalam media 

counterboard  

7. Kesesuain/keserasian 

teks warna pada 

media counterboard  

8. Tingkat kemudahan 

melakukan 

permainan dengan 

menggunakan media 

counterboard pada 

materi penjumlahan 

dan pengurangan 

sesuai petunjuk 

9. bahan pembuatan 

media counterboard 

mudah didapat  

10. Tingkat kemudahan 

dalam menyusun 

angka menjadi soal – 

dan jawaban yang 

bersesuain sesuai 

petunjuk.  

11. Daya Tarik 

pembelajaran 

penjumlahan dan 

pengurangan dengan 

menggunakan media 

counterboard sebagai 

media pembelajaran 

12. Daya tarik dengan 

macam – macam soal 

permainan 

menggunakan media 

counterboard 

penjumlahan dan 

pengurangan  

13. Daya tarik dalam 

media counterboard 

untuk memotivasi 

minat siswa untuk 

terus belajar 



49 
 

 Validasi ahli media berisi tentang beberapa aspek diantaranya yaitu: 

a) desain, b)efisiensi, c) daya tarik. Desain menyangkut tentang bagaimana 

desain pada media apakah desain dari media tersebut telah sesuai. Efisiensi 

dalam hal ini apakah media sudah efisien untuk digunakan. Daya tarik dari 

media apakah sudah baik. 

Tabel 3.5 kisi-kisi instrument ahli materi 

No Aspek  Indikator  

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  

Efektifitas 

isi/materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesesuaian 

kurikulum/materi 

1.     Kejelasan 

angka  

2. Kejelasan 

konsep 

hitung 

materi  

penjumlahan 

pengurangan 

3. Kebenaran 

konsep 

materi 

penjumlahan 

pengurangan 

4. Kebenaran 

urain soal 

dan 

kesesuain 

jawaban/ 

hasil/ pada 

media 

counterboard 

5. Kesesuaian 

penggunaan 

media 

counterboard 

pada materi 

penjumlahan 

pengurangan 

6. Kesesuaian 

indikator 

dengan 

kompetensi 

dasar 

7. Kesesuaian 

indikator 

dengan 

tujuan 

8. Kesesuaian 

materi 

dengan 

tujuan 
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Validasi ahli materi terdapat aspek efektifitas isi/materi yang 

nantinya untuk mengetahui kejelasan atau kebenaran yang terdapat pada 

isi/materi yang telah sesuai. Daya tarik isi/materi untuk mengetahui 

ketepatan penggunaan pada media. 

Tabel 3.6 kisi-kisi angket validasi ahli pembelajaran 

No Aspek  Indikator  

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.  

Kepraktisan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesesuaian  

1. Ketepatan 

jenis media 

yang 

digunakan 

2. Media 

pembelajaran 

materi 

penjumlahan 

pengurangan 

mudah untuk 

dipelajari 

3. Media 

pembelajaran 

sudah sesuai 

dengan 

materi 

pembelajaran 

4. Media 

pembelajaran 

cocok 

digunakan 

pada kelas 1 

sekolah 

dasar. 

 

5. Pembelajaran 

mudah di 

pahami 

6. Media telah 

sesuai 

dengan 

pembelajaran 

yang 

dilakukan 
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Validasi ahli pembelajaran terdapat aspek kepraktisan dan 

kesesuaian dimana nantinya untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan 

materi atau media pembelajaran pada kelas 1 sekolah dasar. 

Tabel 3.7 kisi-kisi angket respon siswa 
   

No.               Aspek                                                   Indikator  

1 

Kemenarikan  

1. Menyenangkan dalam penggunaan media 

2. Menambah motivasi belajar 

3. Membantu memperjelas angka-angka 

4. Melatih kemampuan berhitung 

 

2 

 
Kepraktisan  

5. Kemudahan petunjuk penggunaan 

6. Kemudahan penggunaan media 

7. Memahami materi pembelajaran dengan mudah 

8. Lebih mudah untuk mengerjakan soal 

 

Angket respon siswa terdiri dari kemenarikan dan kepraktisan 

penggunaan media. Kemenarikan dalam penggunaan media menyenangkan 

dan dapat menambah motivasi untuk belajar. Kepraktisan dalam media 

petunjuk atau tampilan pada media sudah sesuai. Siswa dapat 

menyimpulkan bagaimana perasaan siswa ketika pembelajaran 

menggunakan media atau tidak menggunakan media. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Data deskriptif kualitatif digunakan 

untuk mengolah semua data yang bersifat kata-kata atau uraian. Sedangkan 

data-data kuantitatif digunakan untuk mengolah data yang sifatnya angka. 

1. Deskriptif kualitatif berdasarkan dari validasi ahli media, ahli materi, 

ahli pembelajaran, tanggapan, saran, dan kritik pebaikan yang terdapat 
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pada angket. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merevisi 

produk pengembangan. 

2. Deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengolah dan yang di peroleh 

dalam bentuk presentase. Teknik prosentase digunakan dalam 

menyajikan data yang merupakan frekuensi atas tanggapan subjek uji 

coba terhadap produk media serta hasil dari angket validasi. Hasil dari 

angket digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan. 

 Langkah selanjutnya adalah setelah validator memberikan penilaian 

terhadap media, maka akan dicari rata-rata dengan menggunakan rumus: 

                             Xi =
 xi

𝑛
 x 100 %  

Keterangan: 

Xi    = rata-rata nilai yang dicari 

∑𝑋𝑖 = jumlah poin yang dibeliran oleh validator 

𝑛      = jumlah point total   

3.8 Tabel tingkat pencapaian dan kualifikasi 

Tabel 08 ( sumber : Arikunto, 2006) 

 

No Tingkat 

pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1 81 – 100 Sangat baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

2 61 – 80 Baik Layak, tidak perlu direvisi 

3 41 – 60 Cukup Baik Kurang Layak, perlu di revisi 

4 21 – 40 Kurang baik Tidak layak, perlu direvisi 




