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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan 

(Research and Development). Penelitian ini menggunakan model 

pengembangan ADDIE yang meliputi 5 tahapan, yaitu: Analyze (Analisis),  

Design (Perancangan),  Development (Pengembangan), Implementation 

(Implementasi), dan Evaluation (Evaluasi). Berikut langkah-langkah 

penelitian dengan menggunakna model ADDIE 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah penelitian model ADDIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Anglada dalam Tegeh, 2014:42 

Penelitian ini menggunakna model pengembangan ADDIE karena model 

ADDIE merupakan model prosedural yang sederhana dan mudah untuk 

memproduk bahan ajar, untuk pelatihan jangka pendek atau 

berkesinambungan (Hasyim, 2016:97). Sehingga peneliti menggunakan 

model ADDIE sebagai bahan acuan untuk mengembangkan produk, yakni
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media pembelajaran Wall Chart berbasis Open-Ended yang memberikan 

peluang untuk dilakukannya evaluasi pada setiap tahapannya. 

a. Analisis (Analyze) 

Tahap analisis dilakukan untuk menentukan kebutuhan belajar, apa 

yang akan diajarkan, dan kompetensi apa yang diharapkan dikuasai siswa 

setelah belajar (Gafur, 2012:39). Tahap analisis dari penelitian ini 

menganalisis kondisi nyata ynag ada di lapangan. Tahapan ini dilakukan 

di kelas 4 SDN Jatimulyo 1 Malang. 

Tahap analisis kebutuhan yang dilakukan pada tanggal 13 November 

2017 bertujuan untuk mengetahui perlunya pengembangan media 

pembelajaran. Tahap ini peneliti melakukan penelitian pendahuluan yaitu 

observasi terhadap kondisi sarana belajar, guru dan siswa. Penelitian 

pendahuluan ini diharapkan memperoleh beberapa aspek analisis 

kebutuhan, yaitu: 

a) Analisis kurikulum, yaitu menganalisa kurikulum yang berlaku di 

SDN Jatimulyo 1 Malang. Setelah mengetahui kurikulum yang 

berlaku maka dapat diketahui kompetensi apa yang dicapai pada 

mata pelajaran Matematika, maka didapatkan ketepatan materi yang 

ingin dikembangkan. 

b) Analisis media pembelajaran yang digunakan, bertujuan untuk 

menentukan media pembelajaran apa yang tepat untuk 

dikembangkan. 

c) Analisis materi, dilakukan dengan cara mengidentifikasi materi 

pokok KPK dan FPB yang tercantum pada silabus mata pelajaran 
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Matematika kelas 4 pada kurikulum 2013 dengan KD “3.6 

Menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan, Faktor Kelipatan 

Terbesar (FPB), kelipatan persekutuan, dan Kelipatan Persekutuan 

Terkecil (KPK) dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari”, “4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

faktor persekutuan, Faktor Persekutuan Terbesar (FPB), kelipatan 

persekutuan, dan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari dua 

bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari” yang 

digunakan di SDN Jatimulyo 1 Malang. Materi pokok tersebut 

kemudian disusun secara sistematis untuk ditampilkan pada media 

pembelajaran. 

b. Perencanaan (Design) 

Design merupakan tahap berfikir visual, dimana guru dapat 

menghasilkan produk sesuai dengan pengembangan pembelajaran 

Matematika dan menghasilkan produk kerangka media. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap Design meliputi: menentukan materi pembelajaran, 

strategi, media, evaluasi, dan sumber (Gafur, 2012:40). 

Tahap perancangan media ini peneliti merancang media dan 

mendesain bahan ajar sedemikian rupa dengan merumuskan tujuan 

pembelajaran baik secara umum maupun secara khusus. Tahapan ini 

mulai dirancang struktur media, dan kerangka media yang selanjutnya 

mengembangkan butir soal atau evaluasi untuk mengukur tingkat 

kemajuan siswa dan tingkat pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. 

Pengembangan media pembelajaran yang berbasis Open-Ended ini juga 
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didesain dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain agar pesan dapat 

diterima dengan baik oleh siswa seperti halnya siswa mampu berfikir 

terbuka, kreatif, dan merangsang minat belajar siswa 

c. Pengembangan (Development) 

Langkah pengembangan berupa memproduksi atau mewujudkan 

spesifikasi  pembelajaran yang telah ditentukan pada tahap desain. Tahap 

ini merupakan tahap develop (Pengembangan) dimana guru telah 

memiliki kerangka produk pembelajaran Matematika, lalu proses ini 

dilanjutkan dengan pengembnagan kerangka media yang dikemas dan 

diedit menjadi media pembelajaran yang menarik dan kreatif, sehingga 

menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan siswa (Tegeh, 

2014:43). 

Tahap develop (pengembangan) ini kegiatan yang dilakukan adalah 

mengembangkan media visual 2D pada pembelajaran Matematika 

dengan validasi ahlimateri, ahli media, dan ahli pembelajaran.sebagai 

berikut: 

1) Pembuatan media visual 2D 

Pembuatan media visual 2D dengan bantuan aplikasi CorelDraw X7 

2) Validasi ahli (matei, media, dan pembelajaran) 

Setelah melakukan pembuatan media, tahap selanjutnya adalah 

melakukan validasi produk kepada ahli media, ahli materi, dan ahli 

pembelajaran. Validasi ahli media dan ahli materi dilakukan oleh 

dosen PGSD Universitas Muhammadiyah Malang sedangkan dengan 

validasi ahli pembelajaran oleh guru kelas 4 SDN Jatimulyo 1 
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Malang. Hasil dari validasi produk berupa media penilaian kevalidan 

media, komentar, serta saran sebagai dasar untuk pengembangan 

media tahap selanjutnya. Validasi dilakukan agar peneliti 

memngetahui kekurangan dan kelebihan media pembelajaran yang 

sedang dirancang. Berikut kriteria validator ahli materi, ahli, media, 

dan ahli pembelajaran. 

     Tabel 3.1 Validasi Penelitian dan Pengembangan 

No. Validasi Penelitian Kriteria Bidang Ahli 

1. Dosen media 

pembelajaran 

Minimal lulusan S2 

pendidikan 

Ahli media 

pembelajaran 

2. Dosen materi 

pembelajaran 

Minimal lulusan S2 

Pendidikan 

Ahli materi 

pembelajaran 

3. Guru Kelas IV SDN 

Jatimulyo 1 Malang 

Minimal lulusan S1 

pendidikan 

Ahli 

pembelajaran di 

Sekolah Dasar 

 

d. Implementasi (Implementation) 

Kegiatan tahap ke empat adalah implementasi. Hasil pengembangan 

diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

kualitas pembelajaran yang meliputi keefektifan, kemenarikan dan 

efisiensi pembelajaran (Tegeh, 2014:43). 
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Implementasi merupakan tahap penggunaan produk pengembangan 

media pembelajaran Matematika untuk diaplikasikan dalam proses 

pembelajaran yang sudah didesain. Tahapan ini dimulai dengan 

menyiapkan peralatan belajar dan lingkungan yang dikondisikan, 

sehingga peneliti bisa mengimplementasikan produk berupa media 

pembelajaran yang dikembangkan dalam proses pembelajaran di kelas 4 

SDN Jatimulyo 1 Malang yang berjumlah 28 siswa. Tahap implementasi 

yaitu melakukan ujicoba lapangan yang pada tahapannya dilakukan revisi 

untuk perbaikan dalam mengembangkna media tahap selanjutnya, yaitu 

evaluasi. 

e. Evaluasi (Evaluation) 

Tahap terakhir atau tahap kelima adalah evaluasi yang meliputi 

evaluasi internal (formatif) yang dilaksanakan untuk mengetahui 

efektifitas dan kualitas pembelajaran, dan evaluasi eksternal (sumatif) 

untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang 

telah diajarkan ( Gafur, 2012:40). 

Evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini adlaah menggunakan 

evaluasi formatif karena pada fase pengembangan selanjutnya dilakukan 

revisis untuk mengetahui apakah produk pengembangan sudah valid 

untuk dilakukan dalam aplikasi pembelajaran 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran visual Wall Chart 2D 

ini dilaksanakan di SDN Jatimulyo 1 Malang yang berada di Jl. Pisang Kipas 
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No. 36 Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang. Penelitian dilaksanakan di 

Semester Genap. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakna dalam penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Trianto (2010, 277-278) peranan yang paling penting dalam 

menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli 

dalam mengamati proses atau gerak dan kejadian. Observasi dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran. 

Informasi awal yang peneliti peroleh mengenai pembelajaran Matematika 

di kelas 4 SDN Jatimulyo 1 Malang. 

Berdasarkan paham observasi diatas peneliti memperoleh 

pengalaman secara langsung dengan melakukan observasi untuk 

mengetahui bagaimana proses penelitian dan pengembanagan media 

pembelajaran. Penggunaan media belajar Wall Chart adalah untuk 

mengetahui bagaimana respon guru dan siswa terhadap produk hasil 

penelitian dan pengembangan yang digunakan pada saat proses belajar 

mengajar di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

2. Wawancara  

Secara garis besar terdapat dua pedoman wawancara, yaitu pedoman 

wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya 

memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan (Trianto, 
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2010:277). Tahap ini kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan 

hasil wawancara dengan jenis pedoman ini sangat tergantung dari 

pewawancara. Jenis yang kedua adalah pedoman wawancara terstruktur, 

yaitu pedoman wawancara disusun dengan pedoman terperinci sehingga 

menyerupai check list (Trianto,2010:277) 

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara yang tidak 

terstruktur setelah observasi untuk mengetahui respon efektifitas dari 

penggunaan bahan produk yaitu bahan ajar Wall Chart yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar. Wawancara tersebut tidak hanya 

dilakukan dengan guru saja, melainkan juga siswa selaku peserta didik 

yang menerima materi. 

3. Dokumentasi  

Tidak kalah penting dengan metode-metode yang lain, metode 

dokumentasi yaitu untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkip, serta buku-buku yang digunakan baik oleh 

guru maupun siswa di kelas 4 SDN Jatimulyo 1 Malang. Pengamatan 

yang dilakukan menggunakan metode dokumentasi merupakan 

pengamatan bukan untuk benda hidup, melainkan benda mati. 

4. Angket 

Penyebaran angket digunakan untuk mengetahui hasil kevalidan serta 

kemenarikan media pembelajaran yang dikembangkan. Sasaran angket 

ini digunakan untuk ahli media, ahli matei, serta ahli pembelajaran. 

Angket juga diberikan kepada guru dan peserta didik kelas IV SDN 
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Jatimulyo 1 Malang untuk mengetahui bagaimana respon terhadap media 

pembelajaran yang telah dikembangkan. 

a. Lembar angket validasi 

Lembar angket validasi berisi tentang penilaian terhadap media 

pembelajaran yang telah dikembangkan. Penilaian pengembangan 

media ini dilakukan oleh ahli media, ahli materi, dan ahli 

pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan untuk penyempurnaan media 

yang telah dikembangkan. 

b. Lembar angket respon guru dan siswa 

Lembar angket respon guru dan siswa bertujuan untuk mendapatkan 

informasi atau data tentang bagaimana respon guru dan siswa 

terhadap pengembangan media pembelajaran Wall Chart. Lembar 

angket yang digunakan berupa pernyataan yang dibuat seperti 

checklist. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam pengumpulan data agar kegiatan penelitian lebih 

suistematis dan mudah. Sedangkan menurut Sugiyono (2014:102) Instrumen 

penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Berdasarkan definisi di atas suatu instrumen 

berfungsi untuk menjaring data-data hasil penelitian.  
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Validasi 

Aspek Instrument yang 

Diperlukan 

Indikator Keterangan 

kevalidan Pedoman Validasi 

Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedoman Validasi 

Materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedoman Validasi 

Pembelajaran 

1. Kesesuaian 

dengan KI dan 

KD 

2. Kesesuaian 

dengan 

kebutuhan 

Siswa 

3. Penggunaan 

huruf 

 

 

4. Kesesuaian 

dengan KI dan 

KD 

5. Kesesuaian 

dengan tujuan 

pembelajaran 

6. Keterkaitan 

dengan dengan 

dunia nyata 

siswa 

 

 

 

7. Kejelasan 

materi yang 

diajarkan 

8. Urutan 

penyajian 

materi 

9. Media relevan 

dengan materi 

yang dipelajari 

siswa 

Validasi media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validasi materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validasi 

pembelajaran 

Respon  Pedoman 

Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Media yang 

digunakan 

menyenangkan 

untuk 

digunakan, baik 

individu 

maupun 

kelompok 
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Pedoman 

Wawancara 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi  

 

2. Media yang 

digunakan 

membantu 

pemahaman 

siswa dalam 

proses belajar 

 

 

-- 

Berikut beberapa instrument penelitian yang peneliti gunakan sebagai 

berikut: 

a. Pedoman Observasi 

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan 

perhatian terhadap objek yang melibatkan seluruh indra untuk 

memperoleh data. Instrumen yang biasa digunakna dalam observasi 

biasanya berupa tes, rekaman, dan kuesioner. Instrument observasi yang 

berupa pedoman pengamatan biasa digunakan dalam observasi sistematis 

dimana pelaku observasi bekerja sesuai dengan pedoman yang telah 

dibuat. 

Berdasarkan hasil observasi yang sesuai dengan pedoman observasi, 

maka akan terdapat hasil observasi yang tertulis dilembar observasi oleh 

pelaku observasi atau peneliti. Lembar observasi tersebut bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran Matematika SDN 

Jatimulyo 1 Malang yang didukung oleh bahan ajar Wall Chart produk 

dari hasil penelitian dan pengembangan ynag telah dilakukan oleh 

peneliti. 
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b. Pedoman wawancara 

Instrument wawancara disebut juga pedoman wawancara. 

Pelaksanaan wawancara dapat dilaksanakan secara bebas, artinya 

pewawancara bebas menanyakan apasaja kepada terwawancara tanpa 

harus membawa pedoman wawancara, akan tetapi pewawancara harus 

mengingat pertanyaan apasaja yang harus ditanyakan untuk mengisi data. 

c. Angket/Kuesioner 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket unuk 

validasi ahli materi, angket untuk validasi ahli media, angket untuk 

validasi ahli pembelajaran, serta angket respon guru dan angket respon 

siswa. Instrumen angket disusun menggunakan skala likert 4 (empat) 

jawaban. Lembaran angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis 

yang tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden 

E. Teknik Analisis Data 

Trianto (2010:279) mengatakna bahwa setiap aktivitas penelitian tidak 

lepas dari data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan 

gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data yang telah diperoleh 

maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkanny akedalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

oranglain (Sugiyono, 2015:335). 

Berdasarkan analisis diatas, teknik analisis data adalah proses menyusun 

dan mencari data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, 
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catatan lapang, dan dokumentasi. Tahap penelitian ini analisis data yang 

digunakna adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif, yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis Data Menggunakan Pendekatan Kualitatif 

Analisis data deskripsi kualitatif digunakan untuk mengelola data 

hasil wawancara, observasi, kritik dan saran dari para ahli. Data 

dianalisis dengan mengelompokkan data dari data kualitatif yang berupa 

kritik, saran dan tanggapan perbaikan yang terdapat pada angket. Analisis 

data kualitatif dijadikan acuan untuk memperbaiki produk pengembangan 

media visual 2D matapelajarna Matematika di kelas 4 SD materi KPK 

dan FPB. 

2. Analisis Data Menggunakan Pendekatan Kuantitatif 

a. Skala likert 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persespsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dalam penelitian fenomena ini sudah ditentukan oleh peneliti yang 

selanjutnya disebut dengan variable penelitian. Jawaban setiap item 

yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari yang positf 

sampai ke yang negative, berikut gradasi yang digunakan oleh 

peneliti: 

1= Kurang 

2= Cukup 

3= Baik 

4= Sangat Baik 
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Instrument penelitian yang menggunakan skala likert dapat 

dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Analisis data 

dari hasil penilaian evaluator/validator dilakukan dengan rumus 

sebagai berikut. 

 

 

 

     (Sumber: Tegeh, 2014) 

 

Tabel 3.3 Interpretasi Skor Angket Validasi  

Kriteria Validasi Tingkat Validasi 

85,01% - 100% 
Sangat valid, atau digunakan tanpa revisi 

70,01% - 85,00% 

Cukup valid, atau dapat dipergunakan 

namun perlu revisi 

50,01% - 70,00% 

Kurang valis, disarankan tidak dipergunakan 

karena perlu revisi besar 

01,00% - 50,00% 
Tidak valid, atau tidak boleh dipergunakan 

         (Akbar, 2016:155) 

Tabel 3.4 Pedoman kevalidan Analisis Data dalam Presentasi  

Kriteria Validitas Tingkat Validitas 

85,01% - 100% Sangat Positif 

Skor yang dicari = 
Σ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 x 100% 
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70,01% - 85,00% Cukup Positif 

50,01% - 70,00% Positif 

01,00% - 50,00% Negatif 

Sumber: Akbar, 2016: 155 

b. Skala Guttman

Skala pengukuran dengan tipe ini, akan didapat jawaban yang 

tegas, yaitu “ya-tidak”; “benar-salah”; “pernah-tidak pernah”; 

“positif-negatif”, dan lain-lain. Pengukuran menggunakan skala 

Guttman hanya ada dua pengukuran interval, yaitu “setuju” atau 

“tidak setuju”. Selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga 

dapat dibuat dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 

satu dan terendah nol 


