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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Model Penelitian & Pengembangan 

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian dan pengembangan R 

& D (Research and Development). Sedangkan model yang peneliti gunakan 

adalah model pengembangan ADDIE (Analysis-Desain-Develop-Implement-

Evaluate). Model penelitian ini merupakan model penelitian yang 

dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda pada tahun 1990 an. Model penelitian 

pengembangan ini membantu instruktur pelatihan untuk pengelolaan dan 

pembelajaran (Pargito, 2010:46). Alasan peneliti menggunakan model ADDIE 

adalah karena model tersebut merupakan salah satu model untuk 

pengembangan alat peraga selain Borg and Gall. Model ADDIE memiliki 

prosedur yang lebih simple namun tetap menyeluruh dan lengkap. Lima 

prosedur di dalam model ADDIE sudah cukup untuk membuktikan media 

pembelajaran yang telah peneliti buat termasuk layak atau tidak. 

 

B.  Prosedur Penelitian  

Prosedur Penelitian & Pengembangan Model ADDIE  memiliki 5 tahap, 

yaitu :  
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Gambar 3.1 : Prosedur Model Penelitian & Pengembangan ADDIE 

 

1. Analisis 

Tahapan analisis, peneliti akan mengidentifikasi masalah kebutuhan dan 

analisis tugas. Peneliti akan mendapatkan karakteristik calon peserta didik, 

kebutuhan peserta didik dan analisis tugas peneliti berdasarkan kebutuhan. 

Hasil analisis kebutuhan di SDN 1 Donowarih Karangploso, peneliti 

menemukan kebutuhan utama dari peserta didik adalah kurangnya media 

pembelajaran yang beragam, karena siswa hanya menggunakan, gambar dan 

buku paket. Sedangkan karakteristik siswanya adalah aktif, kurang disiplin dan 

rasa ingin tahu yang tinggi. Sama halnya pada SDN Tlogomas 1 Malang, 

setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada wali kelas, 

kebutuhan utamanya adalah kurangnya media pembelajaran Bahasa Jawa. 

Sedangkan untuk karakteristik siswanya sangat kurang aktif, disiplin, hanya 4 

siswa yang tidak bisa materi aksara jawa. 

 

 

Model ADDIE

Analisis

Desain

Pengemba
ngan

Implementasi

Evaluasi
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2. Desain 

Pada tahapan desain, peneliti membuat rancangan media pembelajaran dan 

permainan yang akan diimplementasikan kepada peserta didik. Peneliti akan 

membuat rancangan berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis. Selain itu, 

peneliti juga akan merancang semua kebutuhan untuk proses pembelajaran, 

contohnya buku cara penggunaan dalam 2 bahasa. Peneliti akan mulai 

membuat rancangan media menggunakan Michrosoft Word. Desain akan 

dibuat sedetail mungkin. Peneliti juga akan menyebarkan angket kepada ahli 

materi dan ahli media untuk memberikan input dalam desain media 

pembelajaran. 

 

3. Pengembangan 

Pada tahap pengembangan, peneliti akan mewujudkan desain rancangan 

media KORAWA secara nyata. Peneliti akan mulai membuat produk media 

sesuai desain yang telah dirancang sedetail mungkin. Produk akan dibuat untuk 

penelitian di SDN 1 Donowarih Karangploso dan SDN Tlogomas 1 Malang. 

 

4. Implementasi 

Pada langkah ini, peneliti akan menerapkan sistem pembelajaran yang telah 

dirancang secara nyata kepada peserta didik. Produk media pembelajaran akan 

diuji cobakan kepada siswa secara klasikal. Peneliti akan melakukan uji coba 

sebanyak jumlah siswa kelas. Setelah diujicobakan, peneliti juga akan 

menyebarkan angket kepada siswa dan guru kelas, kemudian produk 

dievaluasi. 
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5. Evaluasi  

Tahapan evalusi, peneliti akan melakukan analisis sistem pembelajaran 

yang dilakukan. Peneliti akan melakukan evaluasi pada keempat tahap 

sebelumnya, contohnya pada tahap desain, peneliti melakukan review ahli 

media dan ahli materi untuk memerikan input terhadap rancangan yang telah 

dibuat. Tahap evalusi tersebut disebut evaluasi formatif. 

 

C.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dan pengembangan di kedua SD tersebut adalah semester 

genap. Sedangkan tempat penelitian dan pengembangan akan dilakukan di SDN 

Tlogomas 1  Malang dan SDN 1 Donowarih Karangploso. SDN Tlogomas 1 

Malang yang berlokasi di Jl. Raya Tlogomas VIII/4 Kec. Lowokwaru, Kota 

Malang. Peneliti memilih SD tersebut karena guru hanya menggunakan media 

gambar pada saat pembelajaran, dan guru membutuhkan media pembelajaran yang 

lebih bervariasi untuk membantu proses pembelajaran agar peserta didik lebih aktif. 

Sedangkan sekolah dasar selanjutnya adalah SDN 1 Donowarih Karangploso yang 

berlokasi di Jl. Raya Donowarih, RT 8, RW 12, Dusun Karangan, Kecamatan 

Karangploso, Malang. Peneliti melakukan penelitian pada SD tersebut karena atas 

rekomendasi salah satu guru di SD tersebut, bahwa guru kelas III membutuhkan 

media untuk membantu proses pembelajaran. Selain itu, para siswa juga sangat 

memiliki kemampuan dibawah rata-rata untuk materi aksara jawa. 
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D.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. 

1.  Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara observer / 

pengamat akan mengamati langsung pada lapangan. Hal ini berdasarkan pengertian 

metode observasi dari Supardi (2006:88) yaitu metode observasi merupakan 

metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat 

secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Pada penelitian ini, peneliti sebagai 

observer akan mengamati proses pembelajaran siswa kelas III SDN Tlogomas 1 

dan SDN 1 Donowarih Karangploso. Observasi dilakukan pada saat pembelajaran 

bahasa jawa. Peneliti akan mengamati ketersediaan media pembelajaran dan cara 

mengajar guru. 

 

2.  Wawancara 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada guru wali kelas 

III. Pada saat wawancara kepada guru wali kelas III, peneliti akan mengumpulkan 

informasi tentang media pembelajaran Bahasa Jawa  yang digunakan. Selain itu, 

karakteristik siswa pada saat pembelajaran, kesulitan dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa dan solusi yang dilakukan guru untuk kesulitan tersebut.  
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3.  Dokumentasi 

Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumentasi berupa foto 

dari keadaan kelas dan sekolah, proses pembelajaran, keadaan dan proses 

penggunaan media pembelajaran. 

 

4.  Angket 

Pada penelitian ini, peneliti akan memberikan angket berisikan pertanyaan 

tentang instrumen validasi produk yang diberikan kepada ahli materi dan ahli media 

pembelajaran, dan instrumen tentang tanggapan produk akan diberikan kepada 

siswa kelas III. 

 

E.  Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen pedoman observasi, 

pedoman wawancara, angket. Instrumen penelitian juga akan diukur tingkat 

validitasnya.  

 

1.  Lembar Observasi 

Observasi akan dilakukan pada proses pembelajaran Bahasa Jawa di kelas 

III SDN Tlogomas 1 Malang dan SDN 1 Donowarih Karangploso. Aspek yang 

diamati yaitu pembelajaran bahasa jawa, ketersediaan dan cara penggunaan media 

pembelajaran dan cara mengajar guru. Berikut kisi-kisi observasi pembelajaran 

bahasa jawa : 
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Pedoman Observasi Analisis Kebutuhan 

Kisi-kisi Observasi Objek yang Diamati Butir  

1. Penyampaian materi di kelas 

 

 

 

2. Ketersediaan media 

pembelajaran bahasa jawa di 

kelas 

 

 

3. Penggunaan permainan dalam 

proses pembelajaran bahasa 

jawa di kelas 

 

4. Kesulitan pembelajaran dikelas 

 Guru memberikan awal pembelajaran yang 

memotivasi 

 Guru melibatkan peserta didik dalam setiap 

proses pembelajaran 

 Terdapat media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran bahasa jawa 

 Media dapat menumbuhkan sikap 

antusiasme siwa 

 Terdapat permainan dalam proses 

pembelajaran bahasa jawa 

 Permainan dapat menumbuhkan sikap 

antusiasme siwa 

 Siswa kesulitan untuk fokus pada 

pembelajaran 

 Siswa mengalami kesulitan ketika 

mengerjakan soal tes bahasa jawa 

1 

 

2 

 
 

3-5 

 

6 

 

7 

 

8 

 
 

9 

 

10 

 

2.  Pedoman Wawancara 

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Guru Kelas III. Berikut 

kisi-kisi Pedoman Wawancara : 

 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Guru Kelas 

No. Indikator 

1. Minat siswa terhadap Bahasa Jawa 

2. Media yang pernah digunakan pada proses pembelajaran bahasa jawa 

3. Permainan yang pernah digunakan dalam proses pembelajaran bahasa jawa 

4. Keaktifan siswa dalam setiap proses pembelajaran bahasa jawa 

5. Kesulitan siswa dalam proses pembelajaran bahasa jawa 

6. Solusi guru dalam mengatasi kesulitan siswa dalam proses pembelajaran bahasa jawa 

 

3.  Angket 

Angket akan diberikan oleh siswa kelas III, ahli media pembelajaran dan 

ahli materi pembelajaran. Kriteria ahli media dan ahli materi adalah sebagai berikut 

: 

Tabel 3.3  Kriteria Para Ahli 

No. Validator Jenjang Pendidikan Bidang Ahli 

1. 

2. 

Dosen Ahli Media 

Dosen Ahli Materi 

S2 

S2 

Ahli Media Pembelajaran 

Ahli Materi Pembelajaran 
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Kisi-kisi angket yang akan diberikan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.4  Kisi-Kisi Lembar Angket Respon Siswa 

No. Indikator 

1.  Penggunaan media pembelajaran dan permainan dalam proses pembelajaran bahasa jawa 

2.  Bentuk media pembelajaran  

3.  Warna media pembelajaran 

4.  Membantu proses pembelajaran dan belajar siswa 

5.  Penggunaan buku petunjuk 

 

Selain itu, angket juga diberikan untuk wali kelas III pada saat uji coba 

produk. Adapun kisi-kisi observasi uji coba produk : 

Tabel 3.5  Kisi-Kisi Lembar Angket Respon Guru 

No. Indikator 

1. Antusiasme siswa terhadap media Korawa dan Permaianan Bola Salju 

2. Cara penggunaan media Pasanganku dan Permainan Bola Salju 

3. Motivasi siswa 

4. Sikap siswa 

 

Instrumen penelitian mengenai kriteria penilaian media pembelajaran 

disusun berdasarkan pendapat Walker & Hess (Azhar Arsyad, 2011 : 175-176). 

kriteria yang dimaksud sebagai berikut : 

Tabel 3.6  Kisi-Kisi Lembar Angket untuk Ahli Media Pembelajaran Menurut Walker &  

Hess 

No. Aspek Indikator 

1. Kualitas isi dan tujuan Ketepatan 

Kepentingan 

Kelengkapan 

Keseimbangan 

Minat/perhatian 

Keadilan 

Kesesuiaian dengan situasi siswa 

2.  Kualitas instruksional Memberikan kesempatan belajar 

Memberikan bantuan belajar 

Kualitas motivasi 

Fleksibilitas instruksional 

Hubungan dengan program pembelajaran lain 

Kualitas sosial interaksi instruksional 

Kualitas tes dan penilaiannya 

Dapat memberi dampak bagi siswa 

Dapat membawa dampak bagi guru dan pembelajarannya 

3. Kualitas teknik Keterbacaan 

Mudah digunakan 

Kualitas tampilan / tayangan 

Kualitas penayangan jawaban 

Kualitas pengelolaan programnya 

Kualitas pendokumentasiannya 
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Berdasarkan kriteria diatas, maka peneliti membuat instrumen yang telah 

dimodifikasi sesuai kebutuhan penelitian sebagai berikut : 

Tabel 3.7  Kisi-Kisi Angket untuk Ahli Media Pembelajaran 

No. Indikator Instrumen 
Nomor 

instrumen 

1.  

 

 

 

 

2.  

 

 

3.  

 

Desain  

 

 

 

 

Penggunaan  

 

 

Kekuatan  

Huruf aksara 

Penggunaan jarak 

Tampilan keseluruhan 

Warna  

Bentuk  

Petunjuk penggunaan 

Aturan permainan  

Tujuan media pembelajaran 

Tahan lama 

Berat  

1 

2 

3 

4-6 

7-8 

9-10 

11-12 

13 

14 

15 

 

Tabel 3.8  Kisi-Kisi Angket untuk Ahli Materi Pembelajaran 

No. Aspek yang dinilai 
Indika 

tor 

Nomor 

instrumen 

1.  

 

 

 

2. 

 

Aspek Materi 

 

 

 

Aspek pembelajaran 

Kesesuaian materi dengan SK dan KD  

Kebenaran konsep 

Urutan penyajian materi 

Penggunaan bahasa  

Tujuan pembelajaran 

Motivasi siswa 

Penggunaan buku petunjuk 

Penggunaan media pembelajaran 

1-2 

3 

4 

5 

6 

7-8 

9 

10 

 

4.  Foto dan Video 

 Peneliti akan melakukan dokumentasi foto pada saat observasi awal, 

wawancara dengan wali kelas III, sampai proses pembelajaran pada saat 

implementasi produk di dalam kelas. Selain itu, peneliti akan mendokumentasikan 

lingkungan kelas dan sekolah. Dokumentasi berguna sebagai bentuk memori dan 

bukti penelitian. 

 

 

 



41 
 

 

F.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data yang digunakan 

dalam penelitian. 

1. Analisis data kualitatif 

Analisis data kualitatif akan digunakan untuk mengolah data dari 

wawancara analisis kebutuhan, observasi analisis kebutuhan, serta kritik dan 

saran perbaikan yang didapat dari angket. Hasil data wawancara yaitu tentang 

media pembelajaran, proses pembelajaran, fasilitas sekolah, dan karakteristik 

siswa, kemudian hasil data observasi yang didapat pada saat proses 

pembelajaran, serta kritik dan saran yang telah didapatkan akan diolah dengan 

cara deskriptif kualitatif.  

 

2. Analisis data kuantitatif 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Linkert. 

Skala linkert terdiri dari lima kategori pencapaian, yaitu : 

Tabel 3.9 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi Respon Siswa dan Para Ahli 

No. Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1. 81 - 100% Sangat baik Sangat layak/ sangat valid, tidak perlu direvisi 

2. 61 - 80% Baik Layak/ valid, tidak perlu direvisi 

3. 41 - 60% Cukup baik Cukup layak/ cukup valid, perlu direvisi 

4. 21 - 40% Kurang baik Tidak layak/ tidak valid, perlu direvisi 

5. < 20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak/ sangat tidak valid, perlu 

direvisi 

(Sumber: Arikunto, 2010:244) 

Sedangkan rumus distrubusi persentase menurut Anas Sudjono 

(2012:43) sebagai berikut : 
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Keterangan : 

f  =  frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

N =  Number of Case (jumlah frekuensi) 

p  =  angka presentase 


