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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan atau Research and Development (RnD) adalah 

strategi atau model penelitian yang digunakan untuk memperbaiki praktik 

pembelajaran. Sugiono (2015: 407) menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan 

adalah metode atau model penelitian yang berfungsi untuk menghasilkan produk dan 

untuk selanjutnya diuji keefektifannya. Setyosari (2010 : 277) juga mengatakan bahwa 

peneletian dan pengembangan adalah suatu cara yang dilakukan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk dalam ranah pendidikan. 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

ADDIE. Model ADDIE merupakan salah satu model pengembangan yang 

sistematik.Pemilihan model ADDIE karena pada model ini terdapat sistem  

evaluasi dalam setiap  tahapan sehingga dengan adanya sistem evaluasi akan 

meminimalisir kekurangan atau kesalahan dalam produk yang dibuat. Model 

ADDIE memiliki lima tahapan yaitu analisis, desain, pengembangan, 

implementasi dan evalusi, kelima tahapan tersebut saling berkesinambungan dan 

terstuktur. Maka dari itu peneliti memilih model ADDIE untuk mengembangakn 

media pembelajaran. Berikut ini paparan tahapan-tahapan dalam model ADDIE : 

1. Analisis (Analyze) 

Tahap analisis merupakan proses awal atau analisis kebutuhan dan 

mengidentifikasi masalah. Tahap analisis ini akan menghasilkan data, 

karakter peserta didik dan identifikasi kebutuhan yang dibutuhkan. 
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2. Desain (Design) 

Tahap ini disebut juga tahap perancangan, jika ibaratkan sebuah bangunan maka harus ada 

rancangan diatas kertas sebagai gambaran atau konsep. 

3. Pengembangan (Development) 

Tahap pengembangan merupakan proses untuk mewujudkan desain yang telah di rancang 

menjadi sebuah kenyataan. Pada tahap ini perlu persiapan segala sesuatu yang dibutuhkan 

dalam mendukung proses pembelajaran. 

4. Implementasi (Implementation) 

Tahap implementasi adalah langkah yang nyata atau hasil dari pengembangan yang 

diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran, kelayakan 

tersebut meliputi kevalidan, kemenarikan dan keefektifan. 

5. Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi adalah proses untuk melihat apakah produk yang dihasilkan berhasil dan 

sesuai yang harapkan. Tahap Evaluasi terdapat dua yaitu tahap Tahap formatif yang 

dilakukan pada setiap empat tahap diatas karena bertujuan untuk kebutuhan revisi. 

Sedangkan evaluasi sumatif adalah tahap yang dilakukan pada akhir pembelajaran. 

Berikut ini bagan yang menggambarkan langkah-langkah penelitian dan pengembangan 

model ADDIE : 
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Gambar 3.1 Bagan Langkah ADDIE 

Sumber: Tegeh (2014:42) 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Telah diuraikan diatas bahwa penelitian dan pengembangan ini menggunakan model ADDIE. 

Tahap-tahap pengembangan Media Putaran Pintar Sistem Pencernaan diuraikan dibawah ini: 

1. Analisis 

Tahap analisis ini peneliti melakukan studi pendahuluan melalui studi lapangan dan studi 

literatur.  Tahap analisis ini digunakan bertujuan untuk memperoleh informasi yang digunakan 

sebagai dasar dalam melakukan penelitian. 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilaksanakan peneliti di SDN Sukosewu 3 Blitar dengan wawancara guru 

kelas V dan sebagian siswa kelas V, selain itu peneliti melakukan observasi tentang 

pembelajaran dikelas tentang penggunaan media pembelajaran dan keaktifan siswa. Studi 

lapangan bertujuan untuk mencari informasi dan data terkait dengan subjek penelitian, 

Implement  

Analyze 

Design  

Develope 

Evaluate  



29 

 

 

 

informasi dan data tersebut selanjutnya akan dianalisis guna keperluan penelitan tahap 

selanjutnya. 

b. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji buku-buku untuk menemukan teori yang 

berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran. Selain itu studi literature berguna 

untuk meningkatkan pemahaman tentang pengembangan media yang akan dikembangkan 

oleh peneliti. 

2. Tahap Desain 

Terdapat beberapa hal yang akan dilakukan pada tahap desain atau perencanaan ini, anatara 

lain : 

a. Penyusunan rencana penelitian meliputi menentukan subjek penelitian, mencari referensi 

yang digunakan sebagai bahan penyusunan media pembelajaran, mengembangakn 

instrument penilaian,  menentukan validator media, validator materi dan lain sebagainya. 

Rencana penelitian tersebut dikemas dalam proposal penelitian. 

b. Merencanakan berarti menyusun dan mempersiapkan konsep-konsep pengembangan 

media pembelajaran Puataran Pintar Sistem Pencernaan, pada kegiataan ini yaitu 

merancang media pembelajaran yang akan dibuat. 

c. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk mengembangakan media pembelajaran 

Putaran Pintar Sistem Pencernaan. 

3. Tahap Pengembangan 

Tahap pengembangan ini yaitu pembuatan media Putaran Pintar Sistem Pencernaan secara 

nyata dengan mengacu pada rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian media di 

validasi oleh dua validator, yaitu validasi materi dan validasi media. Validasi dilakukan dengan 
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menggunakan angket  tentang kevalidan, kemenarikan dan keefektifitasan media pembelajaran. 

Tujuan dari validasi adalah untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran di Sekolah dasar. 

Apabila media pembelajaran dinyatakan layak makan media pembelajaran siap untuk dilakukan 

uji coba. 

4. Tahap Implementasi 

Tahap implementasi adalah tahap untuk menguji cobakan dan menerapkan media 

pembelajaran Putaran Pintar Sistem Pencernaan di SDN Sukosewu 3 Blitar. Tahap implementasi 

ini untuk mengetahui pengaruh media terahadap kualitas pembelajaran yang meliputi 

keefektifan, kevalidan dan kemenarikan. 

5. Tahap evaluasi 

Tahap Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penelian dan respon berupa kritik dan saran 

dari validator yaitu ahli materi dan ahli media terhadap  media pembelajaran yang telah 

dikembangkan. Evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan, kekurangan dan 

kesalahan dalam media Putaran Pintar Sistem Pencernaan.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan  di SDN Sukosewu 3 Blitar yang berlokasi di jalan Pancasila, Desa 

Sukosewu, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 

2018. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data media pembelajaran Putaran 

Pintar Sistem Pencernaan adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 
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Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data dalam penelitian.Observasi dilakukan langsung oleh peneliti dilapangan, 

observasi digunakan untuk mengetahui karakteristik peserta didik dan kebutuhan disekolah. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu guru kelas V. Materi yang digunakan yaitu 

seputar dengan persoalan yang akan ditanyakan pada narasumber. Hasil wawancara ini 

digunakan sebagai masukan dalam merancang media yang dikembangkan. 

3. Angket 

Angket merupakan kumpulan dari daftar pertanyaan yang dibuat secara sistematis. Angket 

pada penelitian berupa angket validasi untuk ahli materi dan ahli media, serta angket untuk siswa 

berupa angket respon yang akan diberikan setelah produk diterapkan. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu berupa silabus, RPP, hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

khususnya sistem pencernaan manusia sebelum diadakannya media berupa putaran pintar sistem 

pencernaan, selain itu dokumentasi berupa kegiatan pembelajaran di dalam kelas saat uji coba 

media pembelajaran. 

E. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data adalah alat yang dirancang untuk dapat memperoleh data yang diperlukan 

oleh peneliti sebagai informasi. Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Lembar Observasi 

Observasi dilakukan sebelum mengembangkan media pembelajaran.Peneliti melakukan 

observasi pada kelas V di SDN Sukosewu 3.Hasil observasi digunakan untuk menjadi masukan 

dalam mengembangkan media pembelajaran. 
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2. Lembar Wawancara 

Instrumen wawancara disusun sebelum mengembangkan media pembelajaran. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang ada pada kelas V pada saat proses 

belajar mengajar. Hasil yang didapat dalam wawancara digunakan untuk menjadi masukan 

dalam mengembangkan media pembelajaran. 

3. Angket 

Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang tanggapan dari media pembelajaran 

yang telah dikembangkan. Angket yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah 

angket validasi ahli media dan ahli materi. 

a. Angket Validasi  

Angket penilaian ini digunakan untuk tim ahli dan untuk menguji kevalidan produk yang 

digunakan. Angket validasi terdiri dari angket untuk ahli materi, ahli media. 

Tabel 3.1 Kriteria validator 

Validator Kriteria 

Ahli Materi 1. Dosen jurusan PGSD 

2. Menguasai materi IPA 

3. Telah menempuh jenjang pendidikan minimal S-2 

Ahli Media 1. Dosen mata kuliah media pembelajaran 

2. Menguasai materi media pembelajaran 

3. Telah menempuh jenjang pendidikan minimal S-2 

 

 

 

Berikut kisi-kisi angket untuk setiap validator : 

Tabel 3.2 kisi-kisi angket untuk ahli media 

NO. Aspek Penilaian Indikator 

 

1.  Konten dan Isi 1. Medeia sesuai dengan SK, KD 

2. Media membuat siswa aktif 

3. Media menumbuhkan minat 

siswa 
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4. Media dapat memotivasi siswa 

untuk terus belajar 

2. Tampilan 1. Kejelasan tampilan pada media 

2. Kemenarikan media 

3. Penggunaan huruf 

4. Tata letak 

3 Bahasa 1. Ketepatan penggunaan bahasa  

berdasar PUEBI 

2. Ketepatan penggunaan istilah 

4 Penggunaan dan penyajian 1. Petunjuk penggunaan  

2. Keawetan media 

3. Media disusun secara sistematis 

4. Media dirancang secara praktis 

(Sumber:Dimodifikasi dari Wardani, 2017) 

Tabel 3.3 kisi-kisi angket untuk ahli materi 

NO. Aspek Penilaian Indikator 

 

1.  Pembelajaran 1. Media digunakan untuk 

kelompok dan klasikal 

2. Judul media menarik 

3. Media menumbuhkan keaktifan 

siswa 

2. Kurikulum 1. Media disajikan sesuai 

kurikulum 

2. Tujuan pembelajaran 

disampaikan dengan jelas 

3 Isi materi 1. Materi sesuai KD 

2. Materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

3. Bahasa yang digunakan jelas 

4. Jabaran materi memenuhi 

tuntutan kurikulum 

(Sumber: Dimodifikasi dari Subianto, 2015) 

b. Angket Respon Guru  

Angket penilaian ini digunakan untuk menguji keefektifan  produk yang digunakan. 

Angket respon guru diisi oleh guru kelas V. 

 

 

Tabel 3.4 kisi-kisi angket untuk respon guru 

NO. Aspek Penilaian Indikator 

 

1.  Relevansi Materi 1. Kesesuaian materi dengan KD 

2. Keseuaian materi dengan 
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indikator  

2. Pemakaian kata dan bahasa 1. Bahasa yang digunakan sesuai 

PUEBI 

2. Bahasa yang digunakan mudah 

dipahami 

3. Pemilihan jenis huruf dan 

ukurannya 

3 Desain media 1. Kemenarikan media 

2. Gambar jelas 

3. Media aman digunakan dan 

mudah digunakan. 

(Sumber: Dimodifikasi dari Subianto: 2015) 

c. Angket Respon Siswa 

Angket ini digunakan untuk menguji kemenarikan media yang telah 

dikembangkan.Angket Diisi oleh siswa kelas V Sekolah dasar. 

Tabel 3.5 kisi-kisi angket untuk respon siswa 

NO. Aspek Penilaian Indikator 

 

1.  Motivasi Belajar 1. Minat belajar siswa 

2. Perhatian siswa  

2. Kemudahan pemakaian 1. Media mudah dioperasikan 

2. Kemudahan memahami materi 

3. Kemenarikan tampilan 1. Tampilan warna menarik 

2. Desain media menarik 

4. Kebermanfaatan 1. Siswa merasa senang 

menggunakan media 

2. Menambah ketrampilan belajar 

bagi siswa 

(Sumber: Dimodifikasi dari Saidah : 2015) 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dalam penelitian pengembangan selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif dan kuantitatif. Berikut ini penjelasan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif yang 

digunakan oleh peneliti : 

 

 

1. Data Kualitatif 
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Data kualitatif digunakan untuk mengonal data berupa kritik, saran, tanggapan dari 

para ahli materi, ahli media dan guru kelas sebagai penyampai pembelajaran. 

Tujuannya untuk mengelompokkan informasi yang telah diterima dari para ahli materi, 

ahli media dan  guru agar media yang dikembangkan oleh peneliti dapat direvisi.  

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif digunakan untuk mengolah data berbentuk angka. Data tersebut 

diperoleh melalui angket-angket penilaian produk menggunakan skala likert berkriteria 

empat tingkat kemudian dianalisis melalui perhitungan persentase skor item pada setiap 

pertanyaan dalam angket.  

Untuk menentukan kelayakan suatu media terdapat tiga kriteria antara lain : 

a. Kevalidan 

Kevalidan diukur melalui hasil validasi dari ahli materi dan ahli media.Data kuantitatif 

diperoleh dari hasil instrumen media pembelajaran dan instrument materi. Prosentase 

dijabarkan dibawah ini: 

Table 3.6 Prosentase Kevalidan Media Pembelajaran 

Skor  Kriteria terhadap produk 

 

4 Baik / menarik/ layak/ mudah/ sesuai/ tepat  

3 Cukup Baik / cukup menarik/ cukup layak/ cukup mudah/ cukup sesuai/ cukup 

tepat 

2 Kurang Baik / kurang menarik/ kurang layak/ kurang mudah/ kurang sesuai/ 

kurang tepat 

1 Tidak Baik / tidak menarik/ tidak layak/ tidak mudah/ tidak sesuai/ tidak tepat 

(Sumber Sugiyono,2016:93) 

 

Presentasi rata-rata tiap komponen dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 
P =  

∑x

∑Xi
 x 100% 
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         (Sumber : Pradana, 2013) 

Keterangan: 

P  : Persentase kelayakan/kevalidan 

∑x   : Jumlah skor yang diperoleh dari validator 

∑xi : Jumlah skor maksimal 

3.7 Kualifikasi Tingkat Kevalidan dan Revisi Produk 

Presentase (%) Kriteria Validasi 

76-100 

56-75 

40-55 

0-39 

Valid 

Cukup Valid 

Kurang Valid 

Tidak Valid 

 (Sumber : Arikunto, 2006) 

 

 

b. Keefektifan  

Data keefektifan diperoleh dari respon guru.Data kuantitatif berdasarkan hasil prosentase 

angket respon guru. 

Table 3.8 Prosentase Keefektifan Media Pembelajaran 

Skor  Kriteria terhadap produk 

 

4 Baik / menarik/ layak/ mudah/ sesuai/ tepat  

3 Cukup Baik / cukup menarik/ cukup layak/ cukup mudah/ cukup sesuai/ cukup 

tepat 

2 Kurang Baik / kurang menarik/ kurang layak/ kurang mudah/ kurang sesuai/ 

kurang tepat 

1 Tidak Baik / tidak menarik/ tidak layak/ tidak mudah/ tidak sesuai/ tidak tepat 

 (Sumber Sugiyono,2016:93) 

Presentasi rata-rata tiap komponen dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

P =  
∑x

∑Xi
 x 100% 
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(Sumber : Pradana, 2013) 

 

Keterangan: 

P  : Persentase kelayakan/kevalidan 

∑x   : Jumlah skor yang diperoleh dari validator 

∑xi : Jumlah skor maksimal 

3.9 Kualifikasi Tingkat Keefektifan dan Revisi Produk 

Presentase (%) Kriteria Validasi 

76-100 

56-75 

40-55 

0-39 

Efektif 

Cukup Efektif 

Kurang Efektif 

Tidak Efektif 

 (Sumber : Arikunto, 2006) 

 

c. Kemenarikan 

Data kemenarikan di dapapat dari angket yang di berikan kepada siswa. Respon siswa 

dicari dengan menggunakan skala Guttman, melalui skala Guttman ini diperoleh jawaban 

“ya-tidak” dan menggunakan check list. Jawaban “ya” mempunyai skor 1 dan jawaban 

“tidak” mempunyai skor 0. 

 

Table 3.10 Penilaian skala Guttman 

Keterangan Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

(Sumber: Sugiyono dalam Sulastri, 2016: 45) 

 

Presentasi rata-rata tiap komponen dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

P =  
∑x

∑Xi
 x 100% 
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         (Sumber : Pradana, 2013) 

Keterangan: 

P  : Persentase kelayakan/kevalidan 

∑x   : Jumlah skor yang diperoleh dari validator 

∑xi : Jumlah skor maksimal 

3.11Kualifikasi Tingkat Kemenarikan dan Revisi Produk 

Presentase (%) Kriteria Validasi 

76-100

56-75

40-55

0-39

Menarik 

Cukup Menarik 

Kurang Menarik 

Tidak Menarik 

 (Sumber : Arikunto, 2006) 

Berdasarkan tabel diatas, apabila skor validasi yang diperolehminimal 56, maka media 

yang dikembangkan tersebut sudah dapat dimanfaatkan sebagai media dalam kegiatan belajar di 

sekolah karena sudah cukup valid/layak digunakan. 


