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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

3.1 Model Penelitian & Pengembangan 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). Terdapat tiga model dalam penelitian 

pengembangan, yaitu pengembangan teoritik, konseptual, dan prosedural. Model 

pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah model prosedural 

deskriptif yang menggambarkan alur atau langkah-langkah yang harus diikuti 

secara prosedural untuk menghasilkan suatu produk tertentu (Setyosari, 210:221). 

Oleh karena itu peneliti menggunakan ADDIE Model dalam mengembangkan 

media yang merupakan model prosedural sederhana dan mudah untuk memproduk 

media pembelajaran, untuk pelatihan jangka pendek ataupun berkesinambungan 

(Hasyim, 2016:97). Media pembelajaran yang dikembangkan adalah Papan Simetri 

Putar sebagai media pembelarajaran matematika sekolah dasar. 

Langkah proses penelitian pengembangan menunjukan siklus yang diawali 

dengan adanya kebutuhan, permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan 

menggunakan suatu produk tertentu. Model pengembangan ADDIE ini mempunyai 

langkah-langkah sebagai berikut: 1) Analyze 2) Design 3) Development 4) 

Implementation 5) Evaluation (Tegeh, 2014:42).  

3.2 Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Secara prosedural langkah-langkah penelitian dan pengembangan (R & D) 

menurut ADDIE ini menjelaskan beberapa langkah yang akan dan sudah ditempuh 

oleh peneliti dalam mengembangkan suatu media pembelajaran yaitu media papan 

simetri putar. Berikut prosedur dalam penelitian pengembangan yang di tempuh:  
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Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian & Pengembangan Model Addie 

Sumber: (Tegeh, 2014:42) 

 

3.2.1 Tahap I Analisis (Analyze) 

Tahap analisis meliputi kegiatan sebagai berikut: (a) melakukan tahap 

analisis kompetensi yang dituntut kepada peserta didik; (b) melakukan analisis 

karakteristik peserta didik tenang kapasistas belajarnya, pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan aspek lainnya; (c) melakukan analisis materi sesuai dengan 

tuntuan kompetensi (Tegeh, 2014:78) 

Pada tahap ini peneliti menganaisis kondisi nyata dari permasalahan yang 

ada di lapangan. Tahap analisis petama ini yaitu menganalisis kompetensi dasar 

pada pembelajaran matematika khususnya dikelas 3 tentang materi simetri putar. 

Kompetensi dasar yang pertama pada KD 3.8 Menjelaskan simetri lipat dan simetri 

putar pada bangun datar menggunakan benda konkrit. Sedangkan untuk 

keterampilannya yaitu KD 4.8 Mengidentifikasi simetri lipat dan simetri putar pada 

bangun datar menggunakan benda konkret. Tahap analisis yang selanjutnya adalah 

Evaluate Design  Implement 

Develop 

Analyze  
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karakteristik siswa tentang kapasitas belajar, pengetahuan dan keterampilan dalam 

belajar yang masih kurang serta analisis materi yang sesuai dengan tuntutan 

kompetensi. Informasi yang diproleh adalah dikarenakan penggunaan alat bantu 

pembelajaran atau media masih kurang dan hanya menggunakan alat bantu 

disekitar kelas serta minimnya fasilitas yang ada dikelas. 

3.2.2 Tahap II Perencanaan (Design) 

Tahap perencanaan merupakan tahap berfikir visual, perencanaan disini 

peneliti menghasilkan produk media papan simetri putar sesuai dengan 

pengembangan pembelajaran matematika, sehingga menghasilkan produk 

kerangka media. Perencanaan pengembangan dilakukan dengan kerangka acuan 

sebagai berikut. (a) untuk siapa pembelajaran dirancang; (b) kemampuan yang 

diinginkan untuk dipelajari; (c) bagaimana materi pelajaran dan keterampilan dapat 

dipelajari dengan baik (Tegeh, 2014:43). 

Perancangan media pembelajaran ini yaitu, untuk pembelajaran peserta didik 

kelas 3 khususnya SDN Jatimulyo 1 Malng dan SDN Kauman 2 Malang. Langkah 

selanjutnya adalah merancang kerangka acuan tentang materi apa yang dipelajari. 

Bagaimana pembelajaran akan berjalan dengan baik di kelas pada saat penelitian. 

Bagaimana meningkatkan penguasaan pembelajaran yang akan dicapai. 

3.2.3 Tahap III Pengembangan (Development) 

Tahap pengembangan merupakan tahapan peneliti dalam mengembangkan 

media pembelajaran untuk di implementasikan pada saat penelitian (Hasyim, 

2016:99). Pada tahap pengembangan peneliti menerjemahkan spesifikasi produk 

dalam bentuk fisik, sehingga menghasilkan sebuah produk pengembangan media 

pembelajaran. Kegiatan mengasilkan produk pengembangan ini adalah 
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menyempurnakan produk yang sudah ada dan harus dilakukan uji coba oleh para 

ahli. Uji coba media pembelajaran dilakukan oleh ahli media, ahli materi dan 

praktisi pembelajaran kelas 3 sekolah dasar. Hasil dari validasi produk berupa 

penilaian kevalidan media, komentar, saran sebagai dasar dalam pengembangan 

media pada tahap selanjutnya.  

3.2.4 Tahap IV Implementasi (Implementation) 

Kegiatan pada tahap keempat adalah implementasi. Hasil pengembangan 

direalisasikan dan disampaikan materinya untuk mengetahui kualitas media 

pembelajaran (Tegeh, 2014:43)  

Tahap implementasi dilakukan setelah uji coba produk berhasil dan media 

layak digunakan, maka selanjutnya produk atau media pembelajaran dapat 

diterapkan pada sekolah dasar di SDN Jatimlyo 1 Malang dan SDN Kauman 2 

Malang. Penerapan uji coba tersebut bertujuan untuk mengetahui respon siswa 

melalui angket respon siswa yang diisi setelah kegiatan penerapan media 

1.2.5 Tahap V Evaluasi (Evaluation) 

Tahapan evaluasi merupakan tahap terakhir yang dijadikan ukuran bahwa 

produk yang dikembangkan sudah valid dan layak digunakan sebagai media 

pembelajaran Papan Simetri Putar. Dalam menentukan kevalidan produk ini, jenis 

penelitian dalam penelitian pengembangan ini adalah mengunakan data kualitatif 

dan data kuantitatif. Data kualitatif diproleh dari hasil observasi. Hasil tersebut 

dianalisis kembali dengan cara di deskripsikan dan dijadikan sebagai acuan dalam 

5melakkan revisi pada pengembangan produk yang dikembangkan. Data kuantitatif 

diproleh dari hasil validasi para ahli dan angket respon siswa kemudian dianalisis 

dengan teknik persentase. Data yang dianalisis terdiri dari lembar telaah ahli media, 
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ahli materi matematika, dan praktisi pembelajaran. Sedangkan untuk kelayakan 

produk maka evaluasi yang digunakan adalah evaluasi sumatif. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Berdasarkan kegiatan penelitian pengembangan peneliti akan 

mengembangka media papan simetri putar. Kegiatan penelitian ini akan 

dilaksanakan di SDN Jatimulyo 1 Malang dan SDN Kauman 2 Malang. Pada tahun 

ajaran 2017/2018 dalam rentan waktu bulan Jauari sampai Mei di semester II 

(genap). 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah langkah yang yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data 

(Sugiyono, 2015:308). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi awal dilakukan bertempat di SDN Jatimulyo 1 Malang dan SDN 

Kauman 2 Malang. Pada kegiatan ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan 

belajar mengajar dan penggunaan media pembelajaran matematika yang digunakan. 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan disekolah dan memberikan 

solusi yang tepat melalui media pembelajaran yang sesuai dengan persoalan di 

lapangan.  

 

b. Wawancara 

Teknik wawancara ini dilakukan untuk menganalisis kebutuhan dan 

menghimpun data tentang pentingnya pengembangan media Papan Simetri Putar 
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pada pembelajaran kelas 3 sekolah dasar mata pelajaran matematika. Beberapa 

pedoman pertanyaan yang digunakan utuk menghimpun data tersebut, yaitu metode 

mengajar yang digunakan, media pembelajaran yang digunakan, serta media yang 

cocok digunakan. Merupakan langkah awal untuk memproleh kebutuhan yang 

dijadikan sebagai analisis kebutuhan mengenai penggunaan media pembelajaran 

pada sekolah dasar. 

c. Angket 

Angket digunkaan untuk mengetahui dan mengumpulkan data tentang 

tanggapan dari komponen bahan ajar. Pada penelitian ini menggunakan angket 

validasi ahli materi, angket ahli media, angket ahli pembelajaran, dan angket respon 

siswa. 

Dalam teknik pengumpulan data terdapat subjek uji coba untuk pengembangan 

media Papan Simetri Putar. Adapun subjek uji coba pengembangan media Papan 

Simetri Putar, yaitu: 

a) Uji Coba Ahli 

Validasi untuk penelitian pengembangan media Papan Simetri Putar yang 

dikembangkan terdiri dari dosen ahli media pembelajaran, dosen ahli 

materi, dan guru kelas 3 sekolah dasar. Penjelasan validasi uji coba ahli 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 Kriteria Validator 

No  Validasi  Kriteria Bidang 

Keahlian  
1 Dosen Media Pembelajaran Lulusan S-2 Ahli  Media 

Pembelajaran 

2 Dosen Materi Pembelajaran Lulusan S-2 Ahli Materi 

Matematika 

3 Guru Kelas III SD Lulusan S-1 Praktisi 

Pembelajaran  

4 Siswa Siswa SD Siswa SD 
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b) Uji Coba Siswa 

Uji coba dilakukan di SDN Jatimulyo 1 Malang dan SDN Kuman 2 

Malang. Langkah ini dilakukan bertujuan mengetahui respon siswa pada 

media Papan Simetri Putar. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian pengembangan ini berupa foto 

saat uji coba produk yang dilakukkan oleh guru dan siswa. Dokumentasi yang 

digunakan pada saat uji coba pemkaian berbentuk hasil angket validasi ahli media, 

materi, dan pembelajaran, hasil angket respon siswa, foto saat uji coba media 

berlangsung. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini digunakan untuk pengumpulan data. Adapun beberapa 

instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian 

pengembangan media Papan Simetri Putar ini, sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi ini digunakan untuk mengetahui persoalan dilapangan yang 

selanjutnyya dijadikan solusi untuk diberikannya media pembelajaran untuk 

perbaikan dari persoalan di lapangan. Sehingga permasalahan di sekolah dapat 

terpecahkan dengan adanya media pembelajaran. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang pentingnya 

pengembangan media pembelajaran papan simeti putar, kepada guru kelas 3 

SDN SDN Jatimulyo 1 Malang dan SDN Kauman 2 Malang. Beberapa pedoman 

pertanyaan yang digunakan untuk menghimpun data tersebut, yaitu metode 



37 

 

 

 

mengajar yang digunakan, media pembelajaran yang digunakan, serta media 

yang cocok digunakan. Merupakan langkah awal untuk memproleh kebutuhan 

yang dijadikan sebagai analisis kebutuhan mengenai penggunaan media 

pembelajaran pada sekolah dasar. 

3. Angket  

1) Angket Validasi 

Angket validasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, ketepatan dengan kurikulum. 

Kelayakan pengembangan media, meliputi tampilan media, media dalam 

pembelajaran, keterlibatan siswa dalam penggunaan media. Pemberian angket 

dilakukan pada saat validasi sebelum uji coba produk. Selanjutnya angket 

dianalisis sebagai pedoman revisi untuk perbaikan media pembelajaran Papan 

Simetri Putar. Sehingga dapat memperoleh produk yang layak dan valid serta 

bisa digunakan. 

Tabel 3.2 Indikator Validasi Ahli Media 

No Indikator  Deskriptor Jumlah 

Pertanyaan 

Jumlah 

No. Item 

1 Tampilan 

media 

a. Kombinasi warna pada media  

b. Ukuran media 

c. Media jelas dan mudah 

dipahami 

d. Tampilan media menarik 

e. Media dapat digunakan sebagai 

alternatif pembelajaran 

f. Media tahan lama dan tidak 

mudah rusak 

g. Media mudah dibawa dan 

dipindahkan. 

1 

 

1 

 

1 

4 

 

1 

 

1 

 

7 

 Media dalam 

pembelajaran 

a. Kesesuaian media dengan 

tujuan, karakteristik, dan 

sumber belajar 

b. Kemampuan media untuk 

mengulang apa yang telah 

dipelajari 

2 

 

2 

 

2 

3 

3 Keterlibatan 

siswa dalam 

menggunakan 

media 

a. Media yang dikembangkan 

dapat membuat siswa ikut 

dalam proses pembelajaran 

2 

 

 

2 

3 
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b. Media dapat digunakan oleh 

guru dan siswa 

a. Media dapat memotivasi siswa 

 

3 

 

 Jumlah 

Total 

  13 

(Diadopsi dari Sa’adun dan Akbar, 2013:130) 

 
Tabel 3.3 Indikator Validasi Ahli Materi 

No Indikator  Deskriptor Jumlah 

Pertanyaa

n 

Jumlah 

No. Item 

1 Kesesuaian 

tujuan 

a. Materi yang disajikan sesuai dengan 

kompetensi dasar 

b. Materi yang disajikan sesuai dengan 

indikator 

c. Indikator sudah mencakup semua materi 

d. Materi sudah sesuai pada pembelajaran 

1 

 

1 

 

1 

1 

4 

2 Kurikulum  a. Media relevan dengan  materi yang 

harus dipelajari siswa 

b. Materi yang disajikan sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku 

c. Tujuan dan manfaat pembelajaran 

disampaikan dengan jelas  

1 

 

1 

 

 

 

1 

3 

3 Isi Materi a. Isi media sesuai dengan kompetensi dasar 

dan indikator  

b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

pemahaman siswa 

3 

 

2 

2 

4 Interaksi Media mudah digunakan 4 1 

 Jumlah Total   10 

(Diadopsi dari Sa’adun dan Akbar, 2013:127) 

 
Tabel 3.4 Indikator Validasi Ahli Pembelajaran  

No Aspek  Indikator  Jumlah 

Pertanyaan 

Jumlah 

No.Item 

1 Kriteria 

tenapilan media  

a. Kombinasi warna daan ukuran media 

b. Kesesuaian materi dengan komponen 

media. 

c. Media kuat dan tidak retak 

2 

1 

 

2 

3 

2 Penyajian 

materi pada 

media  

a. Penyampaian materi pada media sudah 

sesuai dengan KD dan indikator. 

b. Materi yang disajikan jelas  

2 

 

2 

2 

3 Ketertarikan 

pembelajaran 

a. Media yang dikembangkan dapat 

digunakan sebagai alternatif 

pembelajaran. 

b. Tampilan  media menarik 

c. Media mudah dipahami 

d. Media aman  digunakan 

2 

 

 

2 

1 

1 

4 

4 Keterlibatan 

siswa dalam 

menggunakan  

media 

a. Media yang dignakan  dapat membuat 

siswa aktif dalam proses pembelajaran 

b. Media dapat digunakan guru dan siswa 

c. Media dapat memotivasi siswa 

2 

 

2 

3 

3 

5 Umpan balik a. Penggunaan tidak bosan 

mengguunakan media 

3 1 

 Jumlah Total   12 
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(Diadopsi dari Sa’adun dan Akbar, 2013:134) 

2) Angket respon siswa 

Angket respon siswa digunakan untuk megupulkan data berupa pendapat siswa 

mengenai media pembelajaran Papan Simetri Putar. Angket ini memuat 

penilaian siswa terhadap media pembelajaran, yaitu tentang penilaian, 

komentar dan saran peserta didik terhadap media pembelajaran yang sedang 

dikembangkan. 

Tabel 3.5 Indikator Respon Siswa 

No  Aspek  Indikator  

1 Tampilan  Media a. Apakah warna pada media pembelajaran menarik? 

b. Apakah kalian dapat melihat bentuk dan ukuran 

media pembelajaran 

2 Pengoperasikan  

Media 

a. Apakah media dapat digunakan dengan mudah? 

b. Apakah petunjuk penggunaan media sudah jelas? 

3 Reaksi Pengguna 

Media 

a. Apakah kalian merasa senang menggunakan media 

papan simetri putar? 

b. Apakah kalian tidak merasa bosan mengunakan 

media papan simetri putar? 

c. Apakah kalian bersemangat belajar dalam 

menggunakan media papan simetri putar? 

d. Apakah kalian sudah bisa memahami tentang 

simetri putar setelah menggunakan media papan 

simetri putar? 

e. Apakah kalian sudah terampil dalam menggunakan 

media papan simetri putar? 

f. Apakah kalian sudah mengenali bangun-bangun 

datar yang memiliki jumlah simetri putar? 

g. Apakah kalian sudah mengetahui jumlah simetri 

putar pada setiap bangun datar yang ada di media 

papan simetri putar? 

4 Keamanan media Apakah media yang digunakan aman? 

 

4. Dokumentasi 

Alat dokumentasi digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data 

untuk mendokumentasikan segala kegiatan pada saat uji coba media disekolah. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dari data-data 

yang terkumpul. Analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara 
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sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara 

mengorgaisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menysun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, den membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2015:335). Berikut teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Teknik Data Kualitatif 

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan pada penlitian ini, yaitu 

analisis deskriptif dari hasil observasi, wawancara, dan saran pada angket yang 

berupa tanggapan, kritik, dan saran yang terdapat dari angket tentang kesesuaian 

dengan tujuan pembelajaran. Tujuannya untuk mengelompokan informasi yang 

sudah di dapatkan oleh peneliti. Analisis data kualitatif ini dijadikan sebagai bahan 

evaluasi/perbaikan media yang akan dikembangkan.  

2. Teknik Data Kuantitatif 

Teknik analisis data kuantitatif ini digunakan untuk mengetahui kelayakan produk 

yang akan dikembangkan melalui hasil angket para ahli. Data yang diperoleh di 

dapat dari angket validasi para ahli dan angket respon siswa dalam praktik 

penggunaan media. 

1) Analisis angket untuk para ahli menggunakan skala likert 

Data kevalidan diambil dari hasil validator ahli media, materi, dan pembelajaran 

di kelas. Data kuantitatif yaitu berdasarkan hasil angket berupa validasi ahli 

media, materi, dan pembelajaran. Jawaban untuk angket hasil instrumen para 

ahli menggunakan skala likert. Berikut kategori skor dan skala likert pada tabel 

berikut:  
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Tabel 3.6 Skala Likert 

No  Keterangan  Skor 

1.  Sangat Setuju/ Selalu/ Sangat Positif/ Sangat Baik 5 

2.  Setuju/ Sering/ Positif 4 

3.  Ragu-ragu/ Kadang-kadang/ Netral 3 

4.  Tidak setujuh/Hampir tidak pernah/Negatif 2 

5.  Sangat tidak setuju/Tidak Pernah/Sangat Negatif 1 

Sumber: (Sugiyono, 2015:135) 

1) Rumus yang digunakan untuk menghitung uji angket validasi media sebagai 

berikut: 

P =∑𝑋  X 100% 

     SMI 

Keterangan :  P = Persentase  

 ∑X = Jumlah skor 

      SMI =Skor maksimal ideal 

Pengambilan keputusan dari kualitas produk media papan simetri putar, 

yaitu menggunakan konversi pencapaian dengan skala seperti dibawah ini: 

Tabel 3.7 Konversi Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

No.  Persentase %  Kualifikasi Keputusan 

1 81-100% Baik Sekali Sangat layak, tidak pelu revisi 

2 61-80% Baik Layak, tidak perlu revisi 

3 41-60% Cukup Kurang layak, perlu direvisi 

4 21-40% Kurang Tidak layak, perlu revisis 

5 <20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu revisi 

Sumber: (Arikunto, 2010:35) 

 

Jika hasil persentase menunjukan lebih dari 61% maka produk sudah layak dan 

artinya mendapat respon positif. Dengan demikian produk tidak perlu direvisi dan 

sudah layak dikembangkan serta digunakan sebagai media dan menjadi pendukung 

dalam proses pembelajaran. 

2) Analisis angket kelayakan media 

Jawaban dari angket kelayakan media ini diukur menggunakan skala Guttman. 

Skala ini dibuat dalam bentuk checklist yang memiliki dua jawaban yang tegas yaitu 

”Ya-Tidak” dan memiliki skor yang berbeda. Penilaian berupa hasil angket siswa 
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mengenai kelayakan suatu media stelelah menggunakan media pembelajaran di 

sekolah dasar (Sugiyono, 2015:139). 

Tabel 3.8 Skala Guttman 

No  Keterangan  Simbol  Skor  

1 Ya 
 

1 

2 Tidak 
 

0 

Sumber: (Sugiyono, 2015:139) 

 

1) Rumus yang digunakan untuk menghitung uji angket kelayakan media sebagai 

berikut: 

P =∑𝑋  X 100% 

     SMI 

 Keterangan : 

 P = Persentase  

 ∑X = Jumlah skor 

      SMI =Skor maksimal ideal 

 

Pengambilan keputusan dari respon siswa terhadap penggunaan media papan 

simetri putar, yaitu menggunakan konversi pencapaian dengan skala seperti 

dibawah ini: 

Tabel 3.9 Konversi Pencapaian Tingkat Hasil Respon Siswa 

No.  Persentase %  Kualifikasi Keputusan 

1 81-100% Baik Sekali Sangat layak, tidak pelu revisi 

2 61-80% Baik Layak, tidak perlu revisi 

3 41-60% Cukup Kurang layak, perlu direvisi 

4 21-40% Kurang Tidak layak, perlu revisis 

5 <20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu revisi 

Sumber: (Arikunto, 2010:35
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