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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Metode Penelitian dan Pengembangan  

Pemilihan model pengembangan yang baik akan menghasilkan produk 

yang efektif dan efisien. Ketepatan pemilihan model pengembangan akan 

menghasilkan produk yang tepat. Penelitian ini menggunakan model 

pengembangan ADDIE, model pengembangan ADDIE merupakan istilah 

sehari-hari yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan sistematis 

untuk pengembangan pembelajaran (Molenda, 2003 : 34). Pemilihan model ini 

didasarkan atas pertimbangan bahwa model ini dikembangkan secara 

sistematis dan berpijak pada landasan teoritis desain pembelajaran. Model ini 

disusun secara terperogram dengan memiliki urutan-urutan kegiatan yang 

sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan 

sumber belajar namun disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik 

pebelajar (Made dkk, 2014 : 41).   

Model ADDIE terdiri atas lima langkah, yaitu : 1) Analisis (Analiyze), 

2) perancangan (Design), 3) pengembangan (Development), 4) implementasi 

(Implementation), 5) Evaluasi (Evaluation). Model ADDIE memberi peluang 

untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas pengembangan pada setiap tahap-

tahap. Dampak positif yang ditimbulkan dengan evaluasi pada setiap tahap 

adalah meminimalisisir tingkat kesalahan atau kekurangan produk pada tahap 

akhir model ini. 
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE. Media 

pembelajaran yang dikembangkan memiliki lima tahap, diantaranya sebagai 

berikut : 

a. Analisis (Analyze) 

Pada tahap analisis biasanya meliputi pelaksanaan analisis 

kebutuhan, identifikasi masalah dan merumuskan tujuan. Pada tahap 

analisis, pengembang mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi 

pembelajar saat ini seperti pengetahuan, keterampilan dan perilaku dengan 

hasil yang diinginkan. Selain itu juga untuk mempertimbangkan 

karakteristik pebelajar, tujuan, pengalaman dan bagaimana hal ini dapat 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan 

analisis tujuan sesuai dengan kebutuhan yang dicapai. 

Hasil dari observasi awal di SDN Kauman 3 Kota Malang. Peneliti 

melakukan wawancara dengan guru kelas V terkait dengan proses 

pembelajaran. Hasil yang diperoleh meliputi a) Kompetensi dasar yang 

dicapai oleh siswa adalah Menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya 

pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan pernapasan 

manusia. Dan indikator pencapaiannya adalah menjelaskan organ 

pernapasan dan fungsinya pada manusia. Dari kompetensi diatas siswa 

dapat menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada manusia dengan 

baik, b) siswa tertarik dengan pembelajaran yang interaktif dengan 

menggunakan gambar, suara yang dipadukan dengan permainan 

kolaboratif. Pembelajaran yang kurang inovatif akan menyebabkan 
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kurangnya minat belajar siswa, oleh karena itu siswa membutuhkan media 

pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan minat belajar siswa, c) 

materi yang dipelajari adalah materi organ pernapasan.  

b. Perancangan (Design) 

Pada tahap desain ini terdapat beberapa kegiatan yang akan 

dilakukan peneliti antara lain adalah :  

1. Menentuan subjek penelitan yakni siswa kelas V SDN Kauman 3 Kota 

malang dengan melakukan observasi awal sebagai acuan untuk 

merumuskan masalah. 

2. Menentukan kompetensi dasar yang akan digunakan dalam menyusun 

media pembelajaran yaitu materi organ pernapasan manusia serta 

menentukan tujuan pembuatan media. 

3. Menetukan batasan materi yang akan diajarkan sesuai dengan buku 

tematik tema 2 subtema 1 pembelajaran 5  kurikulum 2013. 

4. Membuat storyboard bertujuan memberikan gambaran mengenai 

media pembelajaran yang akan disusun. 

5. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pengembangan 

media pembelajaran video fotografi yakni : 

Bahan : 

1) Video tentang UMM 

2) Logo UMM 

3) Gambar fotografi organ pernapasan manusia 

4) Dubbing mengenai materi organ pernapasan manusia 

5) Instrumen lagu  
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Alat : 

1) Leptop  

2) Kamera DSLR 

6. Menentukan instrumen penelitian, desain uji coba produk, validator 

media, validator materi dan mencari referensi atau sumber yang 

terkait dengan media video pembelajaran guna mengukur 

kelebihan/kekurangan media sebelum diujikan dalam pembelajaran.  

c. Pengembangan (Development) 

Pada tahap pengembangan peneliti mencari dan mengumpulkan 

segala sumber referensi yang dibutuhkan untuk pengembangan materi dan 

tujuan yang sesuai dengan pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah 

merancang pengembangan media dilakukan dengan menggunakan 

program aplikasi Adobe premiere. Kegiatan pengembangan ini berupa 

menyusun rancangan tampilan pada media dan materi yang 

dikembangkan. 

d. Implementasi (Implementation)  

Tahap Implementasi merupakan tahap untuk menerapkan atau 

menguji cobakan media pembelajaran video fotografi yang telah dirancang 

kepada subyek yang akan diteliti yakni siswa kelas V SDN Kauman 3 Kota 

Malang. Untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran video 

fotografi uji coba produk dilakukan pada kelompok besar atau dalam satu 

kelas. Dilakukan uji coba produk pada kelompok besar guna menguji coba 

keefektifan media pembelajaran video fotografi dengan materi organ 

pernapasan pada manusia. 
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e. Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi merupakan tahap yang dilakukan untuk mengetahui 

tingkat keefektifan media pembelajaran video fotografi yang diterapkan 

pada siswa kelas V SDN Kauman 3 Kota Malang. Evaluasi yang dimaksud 

berupa kritik dan saran dari ahli media dan materi guna menyempurnakan 

media yang telah di uji cobakan. Melalui angket validitas ahli materi, 

media dan pembelajaran juga dapat mengevaluasi untuk memperbaiki 

produk pengembangan yang dihasilkan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Kauman 3 Kota Malang yang 

berlokasi di Jl. Wahid Hasyim 2 No.20, Kauman, Klojen, Kota Malang, 

Jawa Timur. 

b. Waktu penelitian 

Penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. 

D. Teknik Penumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

observasi, wawancara, angket dan dokumentasi yaitu sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi adalah cara menghimpun baha-bahan keterangan (data) 

yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan atau pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan 

(Anas Sudijono, 2005 : 76). Penelitian ini melakukan observasi untuk 

memperoleh data mengenai multimedia interaktif dalam pembelajaran 
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tematik dan kebutuhan siswa akan media pembelajaran yang di laksanakan 

pada tanggal 27 Febuari 2018 di SDN Kauman 3 Kota Malang. Observasi 

yang dilakukan untuk memperoleh data implementasi penggunaan media 

dalam pembelajaran.  

b. Wawancara 

Wawancara  dilakukan untuk mengetahui tanggapan, komentar dan 

saran. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

informasi awal mengenai kebutuhan siswa kelas V pada pembelajaran 

tematik dan kebutuhaan media berbasis multimedia interaktif pada materi 

organ pernapasan pada manusia. Wawancara dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 27 Febuari 2018 di SDN Kauman 3 Kota Malang. Teknik 

wawancara digunakan karena peneliti dapat lebih dekat dengan 

narasumber sehingga informasi yang diperoleh lebih mendalam dan lebih 

valid. 

c. Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui penilaian. Peneliti 

menggunakan angket untuk mengumpulkan data pada saat pembuatan 

media seperti angket validasi ahli media, ahli materi dan ahli 

pembelajaran. Angket digunakan oleh peneliti untuk menguji kelayakan 

media pembelajaran video fotografi dengan materi organ pernapasan pada 

manusia sebelum di implementasikan disekolah. Angket validasi ahli 

media diajukan kepada dosen ahli media sedangkan angket ahli materi 

diajukan kepada dosen ahli materi. Angket ahli pembelajaran diberikan 

kepada guru kelasa saat implementasi media dalam pembelajaran. Angket 
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yang digunakan dalam penelitian dan penembangan ini menggunakan 

skala Likert.  

d. Tes 

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

efektivitas media pembelajaran video fotografi. Media dapat dikatakan 

efektif dilihat dari ketuntasan hasil belajar siswa.  

E. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan instrumen penelitian bersifat tes dan non tes yang berupa lembar 

observasi, pedoman wawancara, angket, serta lembar kisi-kisi tes sebagai 

berikut : 

a. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data awal 

tentang proses pembelajaran Tematik dikelas V Sekolah Dasar Negeri 

Kauman 3 Kota Malang. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Observasi 
Aspek Pernyataan 

Pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran 

Suasana pembelajaran dalam kelas 

Media yang digunakan dalam pembelajaran 

Kelengkapan sumber belajar 

Efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu 

Peserta Didik 

Keaktifan siswa 

Karakteristik siswa 

Motivasi belajar siswa  

Interaksi antar siswa dengan siswa 

Pendidik Gaya penyampaian materi oleh guru 

Interaksi antar guru dan siswa 
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b. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah pedoman wawancara untuk guru. Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data ketika peneliti melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui 

hal-hal yang lebih mendalam. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara 
Aspek Pernyataan 

Pembelajaran Kurikulum yang diterapkan 

Sumber belajar yang digunakan 

Media yang digunakan 

Kelebihan media yang digunakan 

Kelemahan media yang digunakan 

Faktor pendukung pembelajaran 

Pendidik 

Jumlah siswa kelas V 

Karakter siswa 

Keaktifan siswa 

Kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran 

Peserta Didik Metode mengajar yang digunakan guru 

Media pendukung yang pernah dibuat  guru 

Hambatan guru dalam mengajar  

Solusi menghadapi hambatan 

 

c. Angket 

Instrumen angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

tanggapan dari komponen media pembelajaran. Angket yang dibutuhkan 

dalam penelitian pengembangan ini diantara lain : 

1. Lembar angket penilaian atau tanggapan ahli materi 

Angket ini digunakan peneliti untuk penilaian atau tanggapan 

ahli materi. Ahli materi menilai berkaitan dengan materi yang 

digunakan pada media pembelajaran. 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Untuk Ahli Materi 
Indikator Penilaian Butir Penilaian 

Materi / Isi Kelengkapan materi 

Kedalaman materi 

Kesatuan antar materi 

Kebenaran isi materi 

Kejelasan isi materi 

Kesesuaian gambar fotografi dengan materi 

Ketepatan pemilihan gambar fotografi 

Kesesuaian materi dengan Kompetensi Dasar 

Kecukupan penjelasan materi 

Bahasa Ketepatan struktur kalimat 

Keefektifan kalimat 

Pemahaman terhadap pesan atau informasi 

Kesesuaian bahasa dengan siswa 

      Kesesuaian bahasa dengan kaidah bahasa Indonesia 

Ketepatan tata bahasa 

Konsistensi penggunaan istilah 

Ketepatan ejaan 

Ketepatan pemilihan gaya bahasa 

Penyajian Kualitas penyajian 

Keruntutan penyajian materi 

Konsistensi sistematika sajian 

Keterautan sajian materi dalam kegiatan belajar 

Mendorong keterlibatan siswa 

Kemudahan dalam memahami materi 

Komponen  Media Kelengkapan komponen media 

Kejelasan pengguna produk media 

Kecukupan contoh yang diberikan untuk penjelasan 

Kecukupan latihan yang diberikan dalam 

pembelajaran 

Kesesuaian tes dengan materi 

 

2. Lembar angket penilaian atau tanggapan ahli media 

Angket ini digunakan peneliti untuk penilaian atau tanggapan 

ahli media. Ahli memberi penilaian dan tanggapan yan berkaitan pada 

komponen-komponen media yang baik seperti kesesuaian, 

keterpaduan, kemudahan dan lain sebagainya. 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket untuk Ahli Media 

Indikator Penilaian Butir Penilaian 

Kemenarikan  Tampilan Pembuka 

Penggunaan judul menarik dan membuat peserta didik 

termotivasi untuk belajar 

Teks dan tulisan dapat dibaca 

Kombinasi warna 

Peletakan gambar fotografi 

Kualitas tampilan gambar 

Kesesuaian musik pengiring 

Media yang dikembangkan menarik untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran 

Penggunaan media melibatkan partisipasi peserta 

didik 

Menarik perhatian siswa 

Tata letak teks dan gambar 

Kualitas tampilan layar 

Kejelasan suara dubbing 

Penutup 

Kemudahan Media mudah digunakan dan dioperasikan 

Media mudah disimpan, tahan lama dan tidak mudah 

rusak 

Gambar fotografi yang disajikan mudah dipahami 

Materi yang disampaikan mudah dimengerti dan 

dipelajari oleh peserta didik 

Media mudah digunakan dalam pembelajaran 

Kesesuaian Materi sudah sesuai dengan kompetensi dasar. 

Gambar fotografi sesuai dengan materi yang dipelajari 

peserta didik. 

Media dapat digunakan dalam kelompok kecil dan 

kelompok besar. 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan kemampuan 

berbahasa peserta didik sekolah dasar 

 

3. Lembar angket penilaian atau tanggapan ahli pembelajaran 

Angket ini digunakan peneliti untuk penilaian atau tanggapan 

ahli pembelajaran. Ahli memberi penilaian dan tanggapan yang 

berkaitan media pembelajaran Video fotografi dalam proses 

pembelajaran.  
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Angket untuk Ahli Pembelajaran 
Indikator Penilaian Butir Penilaian 

Kelengkapan materi Materi yang disajikan mencakup semua materi yang 

terkandung dalam KD  

Materi memuat definisi yang sesuai dengan kebutuhan 

pokok untuk ketercapaian KD 

Keefektifan kalimat Kalimat yang digunakan merupakan kalimat sederhana 

Kalimat yang digunakan mewakili informasi yang ingin 

disampaikan yang sesuai dengan tata kalimat bahasa 

Indonesia 

Penggunaan ejaan yang digunakan mengacu yang EYD 

Kemenarikan Tampilan Desain tampilan media menarik 

Kombinasi warna  

Penggunaan judul menarik dan membuat peserta didik 

termotivasi untuk belajar 

Teks dan tulisan dapat dibaca 

Peletakan gambar fotografi 

Kesesuaian musik pengiring 

Media yang dikembangkan menarik untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran 

Penggunaan media melibatkan partisipasi peserta didik 

Kejelasan suara dubbing 

Kesesuaian Materi sudah sesuai dengan KD 

Gambar fotografi sesuai dengan materi yang dipelajari 

peserta didik 

Media dapat digunakan dalam kelompok kecil dan 

kelompok besar. 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan kemampuan 

berbahasa peserta didik SD 

 

Angket penilaian untuk validator menggunakan skala likert 

dengan lima alternatif jawaban, kriteria penilaiannya adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3.6 Skala Likert 

Skor Keterangan 

5 
Sangat setuju/ selalu/ sangat positif/ sangat layak/ sangat baik/ sangat 

bermanfaat/ sangat memotivasi.  

4 Setuju/ baik/ sering/ positif/ sesuai/ mudah/ layak/ bermanfaat/ memotivasi.  

3 
Ragu-ragu/ kadang-kadang/ netral/ cukup setuju/  cukup mudah/ cukup 

menarik/ cukup layak/ cukup bermanfaat/ cukup memotivasi. 

2 

Tidak setuju/ hampir tidak pernah/ negative/ kurang setuju/ kurang baik/ 

kurang sesuai/ kurang menarik/ kurang paham/ kurang layak/ kurang 

bermanfaat/ kurang memotivasi.  

1 

Sangat tidak setuju/ sangat kurang baik/ sangat kurang sesuai/ sangat 

kurang menarik/ sangat kurang paham/ sangat kurang layak/ sangat kurang 

bermanfaat.  

(Sugiyono, 2008: 135) 
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Tabel 3.7 Interpretasi Skor Angket Validasi 

No 
Tingkat 

Pencapaian 
Kualifikasi Keterangan 

1 80 < x < 100% Sangat Baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

2 60 < x < 80% Baik Layak, tidak perlu direvisi 

3 40 < x < 60% Cukup Baik Kurang layak, perlu direvisi 

4 20 < x < 40% Kurang Baik Tidak layak, perlu direvisi 

5 <20% 
Sangat 

Kurang Baik 
Sangat tidak layak, perlu direvisi 

(Arikunto, 2010 : 35) 

 

Jika hasil evaluasi menunjukkan presentase kurang dari 60% 

maka produk dinyatakan tidak valid, maka diperlukan revisi lebih 

mendalam terhadap produk yang dikembangkan. Sebaliknya, jika 

hasil validasi dan uji coba produk menunjukkan presentase lebih dari 

61% maka produk tersebut mendapat tanggapan positif dari validator 

dan responden serta dapat dinyatakan layak untuk digunakan sebagai 

media pembelajaran. 

d. Tes 

Penelitian ini menggunakan tes hasil belajar. Tes hasil belajar 

biasanya disebut dengan tes prestasi belajar, mengukur hasil belajar yang 

dicapai peserta didik selama kurun waktu tertentu. Selain mengukur hasil 

belajar, dalam penelitian ini tes digunakan untuk mengetahui keefektifan 

media pembelajaran Video Fotografi yang dikembangkan. 

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian 

dan pengembangan ini sebagai berikut :  

a. Analisis Deskriptif 

Data-data yang terkumpul dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu, 

data kualitatif dan data kuantitatif. 
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1. Data kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil review berupa

tanggapan, kritik, dan saran perbaikan oleh ahli materi, ahli desain,

dan praktik pembelajaran di kelas. Data tersebut disusun dalam bentuk

kalimat, sehingga diperoleh kesimpulan umum.

2. Data kuantitatif digunakan untuk mengolah data berbentuk angka- 

angka yang diperoleh melalui angket-angket penilaian produk

menggunakan skala likert kemudian dianalisis melalui perhitungan

persentase skor item pada setiap pertanyaan dalam angket. Adapun

rumus persentase yang digunakan dalam penelitian produk

pengembangan sebagai berikut:

P =  
∑x

∑Xi
 x 100% 

Keterangan : 

P : Persentase kelayakan/kevalidan 

∑x : Jumlah skor yang diperoleh dari validator 

∑xi : Jumlah skor maksimal 

b. Analisis Hasil Tes Siswa

Keefektifan media pembelajaran Video Fotografi dilihat dari 

ketuntasan hasil belajar peserta didik. Data hasil belajar diketahui melalui 

hasil tes peserta didik setelah menggunakan media Video Fotografi. 

Terdapat dua kriteria hasil belajar peserta didik yaitu ketuntasan individu 

dan ketuntasan klasikal. Ketuntasan individu dapat tercapai apabila hasil 

belajar peserta didik mencapai ≥ 75 dari skor maksimum 100. Sedangkan 

ketuntasan klasikal dapat dicapai jika ≥ 75% dari jumlah peserta didik 

dikelas telah mencapai skor ≥ 75 .  




