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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan. 

Menurut (Sugiyono, 2016) Penelitian pengembangan adalah dalam bahasa 

inggrisnya yaitu Research and Development (R&D) yang dapat 

menghasilkan suatu produk baru tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut. Penelitian suatu pengembangan adalah strategi atau metode 

penelitian yang cukup ampuh untuk memperbaiki sebuah praktik. 

Penelitian dan Pengembangan atau yang dapat disebut dengan Research 

and Development (R&D) adalah sebuah rangkaian suatu proses atau 

langkah-langkah dalam rangka yang dapat mengembangkan suatu produk 

baru atau untuk menyempurnakan suatu produk yang sebelumnya sudah 

ada agar dapat dipertanggung jawabkan (Ahmad Kholiqul, 2015). 

Model ADDIE ada lima tahap yang dapat ditempuh dalam 

penelitian pengembangan yaitu 1) Analisis (Analyze), 2) Perancangan 

(Design), 3) Pengembangan (Development), 4)Implementasi 

(Implementation), dan 5) Evaluasi (Evaluation). Alasan menggunakan 

model tersebut adalah sifatnya yang generic dan model ini dapat 

digunakan untuk mengembangkan seperti metode, model, media dan 

bahan ajar (Sari, 2017: 94) 
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Gambar 3.1 Tahapan Model ADDIE (Tegeh, I Made, 2014:42) 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan Model ADDIE 

Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan 

media pembelajaran untuk mata pelajaran matematika yang layak untuk 

digunakan di sekolah. Berdasarkan prosedur, model ADDIE memiliki 

lima tahap (Tegeh,2014 : 42--43)yaitu : 

1. Analisis (Analyze) 

 Tahapan analisis kebutuhan yaitu kegiatan yang berisi tentang 

menganalisis dibutuhkan atau tidaknya media dan kelayakan media 

pembelajaran. Kegiatan analisis yang dilakukanya itu analisis 

kurikulum, analisis media pembelajaran, dan analisis materi. Setelah 

mengetahui kurikulum yang berlaku di sekolah maka dapat diketahui 

kompetensi yang akan dicapai pada pelajaran matematika. 

Kemudiananalisispembelajaran, analisisiniuntukmenentukan media 

pembelajaran yang tepat untuk pelajaran tersebut. Analisis materi 

yaitu mengidentifikasi materi matematika kemudian disusun untuk 

ditampilkan pada media pembelajaran. 

2. Perancangan (Design) 

Perancangan adalah langkah kedua dari model pengembangan 

ADDIE. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan bentuk 

Analyze 

Design  Evaluasi Implementatio

n 

Develop 



33 
 

 
 

Lift Berhitung, isi Lift Berhitung, tujuan Lift Berhitung, dan untuk 

siapa media Lift Berhitung dikembangkan. 

3. Pengembangan (Development) 

Pengembangan adalah kegiatan yang mewujudkan desain media 

kedalam bentuk fisik yang nyata. Pada tahap ini menghasilkan 

prototype produk pengembangan. Kegiatan tahap pengembangan 

yaitu mencari referensi, pembuatan gambar ilustrasi, dan penyusunan 

instrument evaluasi. Dan dilanjutkan dengan tahap validasi oleh ahli 

materi, media dan pembelajaran. 

4. Implementasi (Implementation) 

Tahap implementasi adalah tahap ketiga yaitu langkah nyata untuk 

menerapkan uji coba Lift Berhitung dilapangan, tepatnya di SDN 

Purwantoro 2 pada siswa kelas 4. 

5. Evaluasi (Evaluation) 

Tahap terakhir adalah evaluasi. Kegiatan ini dilakukan untuk 

menilai media pembelajaran apakah media tersebut valid, menarik, 

dan praktis saatdigunakan. Evaluasi dilihat dari hasil validasi para ahli 

media, materi, dan pembelajaran dan hasil uji coba. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

SDN Purwantoro 2 di JlCipunegara No 58, Purwantoro, Blimbing.  

2. Waktu Penelitian 

Semester 2 pada tahun ajaran 2017/2018. 

 

 



34 
 

 
 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data seperti observasi, wawancara, angket validasi ahli 

materi, ahli media dan angket respon siswa. Hasil dari kegiatan tersebut 

dijadikan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 

Deskriptif kualitatif adalah data yang diambil dari data angket, sedangkan 

kuantitatif yaitu data yang di dapatkan dari penilaian para ahli materi, 

media pembelajaran dan respon siswa. 

E. Uji CobaProduk 

 Uji coba produk ini memiliki tujuanya itu untuk mengumpulkan data 

sebagai dasar untuk mengetahui tingkat kevalidan, kepraktisan, dan 

kemenarikan produk yang sudah dihasilkan. Maka peneliti melakukan 

penelitian secara berurutan yaitu 1) desain uji coba, 2) subjek uji coba, 3) 

instrument pengumpulan data, dan 4) teknik analisis data. 

1. Desain Uji Coba 

 Desain ini digunakan untuk mengetahui kelayakan terhadap media 

pembelajaran yang sudah dikembangkan. Desain uji coba ini dilakukan 

oleh validasi produk dan uji coba produk.Validasi dilakukan tiga ahli 

yaitu ahli media, ahli materi, dan ahli pembelajaran kelas 4 Sekolah 

Dasar. Sedangkan uji coba produk dilakukan dengan dua tahap 

(Sadiman, 2010:183).Uji coba kelompok kecil melibatkan sebanyak 4 

siswa dan uji coba lapangan yang melibatkan seluruh siswa kelas 4 di 

SDN Purwantoro 2. 
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a. Uji Coba Kelompok Kecil  

       Pelaksanaan uji coba produk peneliti menggunakan 4 siswa 

kelas 4 SD. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

reaksi siswa dalam menggunakan media apakah masih ditemukan 

masalah, melalui uji coba tersebut bertujuan agar saat dilaksanakan 

uji coba lapangan tidak ada masalah yang menggangu selama 

proses pembelajaran.  

b. Uji Coba Lapangan 

       Uji coba lapangan yaitu seluruh siswa kelas 4 yang berjumlah 

31 siswa. Dikarenakan 4 siswa sudah mengikuti uji coba kelompok 

kecil. Uji coba ini bertujuan untuk menentukan apakah media yang 

sudah dihasilkan ada kesulitan atau tidak. 

2. Subjek Uji Coba 

 Subjek uji coba ini adalah dosen ahli media, dosen ahli materi, ahli 

pembelajaran matematika SD dan peserta didik kelas 4 SD. Berikut ini 

adalah subjek uji coba produk media Lift Berhitung : 

Tabel 3.1Subjek Uji CobaRespon Siswa 

No Uji Coba Jumlah Siswa Kelas 

1 Kelompok Kecil 4 4 

2 Uji Coba Lapangan  31 4 

 

Tabel 3.2Kriteria Validator 

No Subjek Uji Coba Kriteria  Bidang Ahli  

1 Dosen Ahli Media Lulusan S2 Ahli Media  

2 Dosen Ahli Materi  Lulusan S2 Ahli Materi  

3 Guru Kelas 4  Lulusan S1 Ahli Pembelajaran 
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Subjek uji coba kelompok kecil terdiri dari 4 siswa. 2 siswa perempuan 

dan 2 siswa laki-laki. Dan uji coba lapangan terdiri dari seluruh siswa 

kelas 4 yang berjumlah 35. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data di gunakan untuk mengumpulkan data 

pada pengembangan media Lift Berhitung sebagai berikut : 

1. Pedoman Observasi 

       Observasi ini di lakukan untuk mengetahui apakah media yang 

sudah dikembangkan dibutuhkan atau tidak. Selain itu untuk 

mengetahui bagaimana saran dan prasarana, media yang sering 

digunakan siswa. fungsi dari pedoman observasi yaitu sebagai acuan 

pengembangan media yang sesuai dengan siswa.  

2. PedomanWawancara 

Pengumpulan data dilakukan peneliti dimulai dengan menganalisis 

kebutuhan. Peneliti bertindak sebagai pewawancara sedangkan yang 

memberikan informasi yaitu guru kelas 4 di SDN Purwantoro 2. 

Pedoman berisi tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

matematika yang di lakukan di kelas dan media apa yang sudah 

digunakan pada pembelajaran matematika. 

3. Angket 

Angket validasi digunakan untuk mengumpulkan informasi berupa 

sejumlah pertanyaan. Angket dibagi menjadi dua yaitu  
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a. Angket Validasi 

Angket validasi digunakan untuk mengumpulkan data kesesuaian 

materi dan kesesuaian media Lift Berhitung pada pembelajaran 

matematika. 

                         Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Angket Validasi Ahli Materi 

No Aspek Indikator Nomor 

1 Pembelajaran 1. Kemenarikan dalam   

menggunakan judul   

2. Tujuan dan manfaat disampaikan 

denganjelas 

3. Media mendorong berfikir kritis  

1 

2 

 

3 

2 Muatan Materi 1. Sesuai dengan KI  

2. Sesuai dengan KD 

3. Sesuai dengan Indikator  

4. Sesuai dengan tujuan  

5. Sesuai dengan karakteristik 

6. Materi dekat dengan lingkungan 

sekolah  

7. Materi dikembangkan dari 

masalah kehidupan sehari-hari  

8. Materi menyampaikan materi 

holistic 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

 

 

                           Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Angket  Validasi Ahli Media 

No Aspek Indikator Nomor 

1 Kriteria 

penampilan 

Media  

1. Kejelasan penggunaan media  

2. Media kuat dan tidak cepat rusak  

3. Simbol sesuai dengan kaidah 

bahasa  

1 

2 

3 

2 Penyajian Materi  1. Sesuai dengan KD 

2. Sesuai dengan Indikator  

3. Materi mudah dipahami 

4 

5 

6 

3 Ketertarikan 

Media  

1. Kemenarikan media  

2. Media mudah digunakan  

3. Keamanan media  

4. Media dapat dipindah dan 

dibawa  

7 

8 

9 

10 

4 Keterlibatan 

Siswa dalam 

penggunaan 

Media  

1. Media dapat digunakan guru dan 

siswa  

2. Media memotivasi siswa  

3. Media dapat membantu 

memahami materi 

11 

 

12 

13 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Angket Validasi Ahli Pembelajaran 

No Aspek Indikator Nomor 

1 Pembelajaran 1. kemenarikan dalam   

menggunakan judul   

2. tujuan dan manfaat disampaikan 

denganjelas 

3. media mendorong berfikir kritis  

1 

2 

 

3 

2 Muatan Materi 4. Sesuai dengan KI  

5. Sesuai dengan KD 

6. Sesuai dengan Indikator  

7. Sesuai dengan tujuan  

8. Sesuai dengan karakteristik 

9. Materi dekat dengan lingkungan 

sekolah  

10. Materi dikembangkan dari 

masalah kehidupan sehari-hari  

11. Materi menyampaikan materi 

holistic 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

3 Ketertarikan 

Media 

12. Kemenarikan media  

13. Media mudah digunakan 

14. Keamanan media  

15. Media dapat dipindah dan dibawa 

12 

13 

14 

15 

4 Penyajian Materi 16. Sesuai dengan KD  

17. Sesuai dengan Indikator 

18. Materi mudah dipahami  

16 

17 

18 

5 Keterlibatan 

Siswa dalam 

Pengggunaan 

Media 

19.  Media dapat digunakan Guru 

dan  Siswa  

20. Media memotivasi siswa  

21. Media dapat membantu 

memahami materi  

19 

 

20 

21 

 

b. AngketResponSiswa 

Angket respon siswa adalah alat yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana pendapat siswa tentang pembelajaran matematika. Dengan 

menggunakan media Lift Berhitung. 

                            Tabel 3.6 Kisi-kisi Instrumen Angket Respon Siswa 

No Aspek Penilaian Nomor 

1 Media Lift Berhitung Mudah Digunakan  1 

2 Petunjuk Media Jelas                                 2 

3 Reaksi Menggunakan Media                     3,4 

4 Ketertarikan pada media  5 

5 Kejelasan pada huruf dan angka  6 

6 Kemudahan mengingat materi satuan panjang  7,8 
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G. TeknikAnalisis Data  

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Adalah kegiatan seperti observasi, wawancara, komentar atau saran 

dari validator dan respon siswa . Komentar yang diberikan oleh 

validator dijadikan sebagai perbaikan media pembelajaran Lift 

Berhitung. 

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Analisis kuantitatif ini untuk mengetahui apakah media Lift 

Berhitung layak atau tidak. Data kuantitatif diperoleh dari nilai yang 

diberikan validator. Angket yang diberikan berupa skala likert. Skala 

likert terdiri dari skor satu sampai empat. Penilaian ini dibuat dalam 

bentuk checklist. Sedangkan angket yang digunakan untuk mengetahui 

respon siswa yaitu menggunakan skala Guttman. Skala Guttman ini 

berisi jawaban ya-tidak. 

Tabel 3.7 Kategori Skor dalam Skala Guttman 

No Skor Keterangan 

1 Skor 1 Ya 

2 Skor 0 Tidak 

(Sumber :Sugiyono, 2015:139) 

Presentase rata-rata menggunakan rumus yaitu : 

P =∑ˣ  x 100 %       

n 

Keterangan : 

P     =  Persentase 

∑ˣ= Jumlah jawaban siswa 
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X     = Skor maksimal ideal 

 

Tabel 3.8 PedomanPenilaianAngkaAngketValidasi 

No Skor Keterangan 

1 1 Kurang setuju/kurang sesuai/kurang baik/kurang 

menarik/kurang paham/kurang mengerti/kurang 

mudah/kurang aktif/kurang memotivasi/kurang 

layak/kurang bermanfaat 

2 2 cukup setuju/cukup sesuai/cukup baik/cukup 

menarik/cukup paham/cukup mengerti/cukup 

mudah/cukup aktif/cukup memotivasi/cukup layak/cukup 

bermanfaat 

3 3 setuju/sesuai/baik/menarik/paham/mengerti/mudah/aktif/

memotivasi/layak/bermanfaat 

4 4 Sangat setuju/sangat sesuai/sangat baik/sangat 

menarik/sangat paham/sangat mengerti/sangat 

mudah/sangat aktif/sangat memotivasi/sangat 

layak/sangat bermanfaat 

(Sumber :Sugiyono, 2016:93) 

Presentase rata-rata di hitung dengan menggunakan rumus dibawah ini : 

   P = ∑ x 100 % 

    n 

   Keterangan : 

    P  =  Persentaseskor 

   ∑         = Jumlahjawaban 

     N  =  Skormaksimal 

Pada kriteria validasi dalam pengembangan media Lift Berhitung dapat di 

sajikan dengan menggunakan konversi tingkat pencapaian seperti tabel 

berikut: 

Tabel 3.9 Konversi Tingkat PencapaiandanKualifikasi 

No Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1 76% - 100% Sangat Baik Layak, tidak perlu revisi 

2 51%-75% Baik Cukup perlu revisi 

3 36%-50% Cukup Kurang layak, perlu revisi 

4 <35% Kuranng baik Tidak layak, perlu revisi  

(Sumber :Arikunto, 2010 dan modifikasi peneliti) 


