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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Metode penelitian dan pengembangan atau Research and 

Development (R&D) yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 

mengembangkan produk – produk yang digunakan dalam pendidikan dan 

pembelajaran (Sugiono, 2015: 297). Model yang digunakan dalam 

pengembangan media pembelajaran ini adalah ADDIE. Menurut Beckschi 

(2000: 28) model ini memiliki lima langkah, yaitu: (1) analisis (analyze), 

(2) perancangan (design), (3) pengembangan (development), (4) 

implementasi (implementation), (5) evaluasi (evaluation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.1  Tahap Model ADDIE, Beckschi (2000)  

1. Analyze 

Feedback 

2. Design 3. Develop 

5. Implement 4. Evaluate 

CONSTRAINTS 

CONSTRAINTS 

LEGEND  : Curriculum Loop 

   Feedback and Interaction Loop 
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Alasan memilih model ADDIE dikarena model ADDIE mudah 

untuk dipahami, model ADDIE berpijak pada landasan teoritis desain 

pembelajaran yang sedang di kembangkan secara sistematis. Sehingga 

terpecahlah masalah belajar yang berhubungan dengan media 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa (Tegeh 

2014: 41).   

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

1. Analisis (Analyze) 

  Pada tahap analisis dilakukan untuk menentukan produk yang 

dikembangkan. Menganalisis kesulitan siswa dalam memahami dan 

mempelajari basa ngoko dan krama. Menganalisis kurikulum yang 

digunakan di SDN Butun 01 dan SDN Gandusari 2. Menganalisi 

kebutuhan siswa untuk menunjang proses belajar mengajar. Selanjutnya 

analisis materi pembelajaran yang telah dipilih pada tahap analisis materi 

yang memungkinkan disajikan dalam media pembelajaran berupa media 

papan kartu Jawa. Media pembelajaran papan kartu Jawa menyajikan 

pembelajaran yang menyenangkan melalui penerapan permainan edukasi 

sehingga para siswa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. 

2. Perancangan (Design) 

a. Menyusun Instrumen Penilaian Kualitas Media Pembelajaran  

 Untuk menilai kualitas media papan kartu Jawa menggunakan 

instrument penilaian berupa angket. Tahap ini peneliti membuat kisi – 

kisi instrument angket penilaian produk. Instrumen penilaian dalam 



32 

 

angket ini berupa daftar check list  untuk ahli media, ahli materi, Guru 

kelas 2 SD serta untuk siswa kelas 2 SD. Selain itu juga terdapat 

kolom komentar dan saran di tujukan kepada para validator serta di 

berikan daftar check list kelayakan media. 

b. Perancangan Produk (Prototype)  

 Rancangan dari  media pembelajaran papan kartu Jawa perlu 

adanya gambaran kasar dari media tersebut. Gambaran kasar tersebut 

dibentuk dalam  prototype. Prototype adalah gambaran dari media  

yang akan di buat, prototype pengembangan media ini dapat dilihat 

sebagai berikut: 

1. Papan terbuat dari triplek dengan ukuran panjang 84,5 cm dan lebar 

49  cm 

2. Papan di plitur serta di peri setiker ajakan untuk belajar unggah 

ungguh basa. 

3. Papan di beri pegangan  serta pengunci di bagian samping papan  

4. Media kartu dilengkapi dengan kemasan dan petunjuk penggunaan 

kartu. 

5. Media kartu Jawa berukuran Lebar 6 cm  dan Panjang 9 cm. 

6. Jenis kertas menggunakan kertas Art paper 310 gram 

7. Kartu ini terdiri atas tiga bagian yaitu judul kategori, keterangan, dan 

gambar 

8. Kemasan kartu berlatarkan batik dan terdapat gambar anak serta 

bertuliskan kartu Jawa 

9. Nama siswa serta nama kelompok dari kayu berukuran panjang 6 cm 

dan lebar 4 cm di lengkapi magnit 
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3. Pengembangan (Development)  

a. Membuat Produk Media Pembelajaran Berupa Media Papan 

Kartu Jawa  

Pada tahap development produk media pembelajaran dibuat sesuai 

dengan gambaran kasar yang telah di buat yang ditentukan 

sebelumnya dalam prototype. Prodak ini didesain dalam corel draw 

X7 yang nantinya di cetak dalam bentuk kartu. Kartu tersebut akan 

diaplikasikan dengan menggunakan papan. Produk media 

pembelajaran akan divalidasi oleh para validator yaitu: ahli media dan 

ahli materi untuk mendapatkan saran-saran terkait dengan pengembangan 

media pembelajaran tersebut.  

b.   Validasi Ahli Materi dan Ahli Media  

Validasi dilakukan oleh para validator yaitu: ahli media, ahli 

materi. Hasil validasi tersebut berupa persentase dari hasil check list 

angket penilaian media dan berupa saran, kritik  atau masukan yang 

menjadi landasan untuk melakukan pengamatan dan revisi kepada 

media yang dikembangkan dan sebagai landasan untuk melakukan 

tahap uji coba produk pada guru dan siswa.  

4. Implementasi (Implementation) 

 Tahap implementasi ini produk akan diujicobakan 3  siswa terhadap 

uji coba kelompok kecil, dan 10 siswa terhadap uji coba kelompok besar 

dari SDN Butun 01 dan diujicobakan kepada 4 siswa terhadap uji coba 

kelompok kecil, dan 21 siswa terhadap uji coba kelompok besar dari SDN 
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Gandusari 02 . Selanjutnya siswa akan dibagikan angket untuk mengetahui 

pendapat/respon siswa terhadap kemenarikan dan kepraktisan media 

pembelajaran papan kartu Jawa untuk pembelajaran basa ngoko dan 

krama. Angket respon guru juga di berikan kepada guru dari SDN Butun 

01 dan SDN Gandusari 02. Bila di perlukaannya revisi maka akan 

dilakukan revisi terhadap media tetapi, tidak mengesampingkan masukan 

dan saran dari para validator supaya tidak bertentangan dengan hasil 

perbaikan sebelumnya.   

5. Evaluasi (Evaluation) 

 Pada tahap evaluasi adalah tahap membandingkan hasil yang 

didapatkan dari uji coba yang di lakukan dan diperoleh dari hasil validasi 

oleh validator yaitu: ahli materi dan ahli media. Peneliti juga menganalisis 

data yang diperoleh dari respon guru dan siswa terhadap media papan 

kartu Jawa untuk mengetahui persentase yang di peroleh dari aspek 

kemenarikan dan kepraktisan media papan kartu Jawa. Nantinya akan 

menghasilkan  produk media pembelajaran berupa Media Papan Kartu 

Jawa untuk pembelajaran Bahasa jawa  yang sudah direvisi pada tahap 

implementasi. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN Butun 01 yang berlokasi 

di Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dan di SDN 

Gandusari 02 yang berlokasi di Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, 

Kabupaten Blitar. Penelitian ini dilakukan pada Februari 2018. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara dalam penelitian ini mencakup beberapa 

pertanyaan yang digunakan dalam wawancara mengenai analisis 

kebutuhan yang terdapat di Sekolah Dasar. Pedoman wawancara ini, 

diajukan kepada guru kelas 2 yang mengetahui informasi mendalam 

mengenai kebutuhan dalam pembelajaran dan karakteristik siswa. Teknik 

ini dilaksanakan guna mengumpulkan data mengenai pengembangan 

media pembelajaran papan kartu Jawa pada mata pelajaran Bahasa Jawa 

kelas 2 materi ungah – ungguh bahasa dengan menggunakan pedoman 

draf yang berisi pembelajaran Bahasa Jawa dikelas 2, metode mengajar 

yang digunakan, media yang pernah digunakan pada pembelajaran Bahasa 

Jawa, serta memberikan masukan media yang cocok di gunakan dalam 

pembelajaran.  

2. Lembar Observasi  

Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung proses 

pembelajaran khususnya pembelajaran bahasa Jawa kelas II SDN Butun 

01 dan SDN Gandusari 02. Observasi  yang dilakukan yaitu observasi 

secara langsung terhadap objek yang diselidiki tanpa melalui perantara dan 

tidak melibatkan diri dalam situasi objek yang diselidiki. 
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Lembar observasi ini juga digunakan untuk memantau setiap 

perkembangan siswa mengenai keterampilan berbicara menggunakan 

bahasa Jawa  serta mengamati hal apa yang menarik dunia siswa saat ini. 

3. Angket  

Salah satu instrument yang digunakan dalam menilai media papan 

kartu Jawa yaitu berupa angket. Angket dalam penelitian dan 

pengembangan media papan kartu Jawa diberikan kepada validator untuk 

menilai kevalidan dari media papan kartu Jawa. Angket yang di gunakan  

terdiri dari 2 macam angket yang digunakan, pertama angket untuk 

validator dan yang kedua angket untuk guru dan siswa. 

            Tabel 3.1 Kriteria Validator  

No Ahli Kriteria Validator 

1. Materi Dosen bahasa Jawa 

2.  Menguasai materi unggah – ungguh basa 

3.  Telah menempuh jenjang pendidikan S-2. 

4. Media Dosen yang berkaitan dengan media 

5.  Mengerti akan media pembelajaran 

6.  Telah menempuh jenjang pendidikan S-2. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah 

angket untuk (1) ahli materi, (2) ahli media, (3) respon guru dan (4) angket 

respon siswa. Sebelum instrumen penelitian disusun, perlu dibuat kisi-kisi 

terlebih dahulu. Kisi-kisi tersebut disusun menjadi sebuah instrumen 

penelitian. Adapun kisi – kisi instrument sebagai berikut. 
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           Tabel 3.2 Kisi – Kisi Instrument Ahli Media 

No Aspek yang diamati Indikator 

1 Font, spasi, dan bentuk huruf a. Font yang digunakan sesuai dengan desain 

b. Variasi huruf yang digunakan sesuai 

c. Spasi yang dipakai sesuai dengan tata 
letak desain 

d. Perbandingan huruf yang digunakan 

proporsional 

e. Penggunaan huruf dan warna dalam 

penulisan kartu sesuai 

2 Tata letak/layout f. Tata letak gambar pendukung materi 

pembelajaran sesuai 

g. Tata letak materi pembelajaran sistematis 

3 Kesesuaian gambar h. Ukuran gambar proporsional 

i. Warna gambar kontras dengan warna 

desain  latar belakang kartu 

4 Kemampuan memotivasi siswa j. Kartu jawa memotivasi dan memudahkan 

siswa dalam memahami materi pelajaran 
bahasa ngoko dan krama 

 

            Tabel 3. 3 Kisi – Kisi Instrument Ahli Materi 

No Aspek yang diamati Indikator 

1 Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar 

a. Materi sesuai dengan Standar 

kompetensi 

b. Materi sesuai dengan Kompetensi 

dasar 

2 Tujuan pembelajaran c. Tujuan pembelajaran sesuai dengan 

SK dan KD 

3 Materi yang disajikan d. Materi pembelajaran dipaparkan 

secara sistematis 

e. Materi yang dipaparkan 
berkesinambungan 

f. Pengemasan materi belajar ke dalam 

unit-unit kecil / sub bab sudah sesuai 

g. Aplikasi dari materi yang dipaparkan 

berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari 

h. Gambar sesuai dengan materi 

i. Kemudahan memahami materi 

melalui media papan kartu Jawa 

j. Ketepatan kalimat dengan materi 

  

              Tabel 3.4 Kisi – Kisi Instrument  Respon Guru 
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No Aspek yang diamati Indikator 

1 Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar 

a. Materi sesuai dengan Standar 

kompetensi 

b. Materi sesuai engan 

Kompetensi dasar 

2 Tujuan pembelajaran c. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan SK dan KD 

3 Materi yang disajikan dalam kartu jawa d. Pengemasan materi belajar ke 

dalam unit-unit kecil/sub bab 

sudah sesuai 

e. Aplikasi dari materi yang 
dipaparkan berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

4 Layout f. Layout kartu jawa menarik 

untuk digunakan dalam 

pembelajaran 

5 Kemampuan memotivasi dan memudahkan 

siswa 

g. Kartu jawa memotivasi siswa 

dalam memahami materi 

pelajaran bahasa ngoko dan 

krama. 

h. Kartu jawa memudahkan siswa 

dalam memahami materi 

pelajaran bahasa ngoko ndan 

krama. 

 

           Tabel 3.5 Kisi – Kisi Instrument  Respon Siswa 

NO                                           ASPEK PENILAIAN 

1. Kejelasan materi yang di pelajaran 

2. Kemenarikan penyampaian materi 

3. Kemudahan memahaman materi 

4. Kemenarikan warna dalam media papan kartu Jawa 

5. Kemenarikan gambar dalam media papan kartu Jawa 
6. Kemenarikan tulisan dalam media papan kartu Jawa 

7. Kemudahan dalam penggunaan media papan kartu Jawa 

8. Media papan kartu Jawa dapat memotivasi siswa 

9. Kemenarikan media papan kartu Jawa 

10. Kemudahan dalam memahami kalimat 
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       Tabel 3.6  Kisi – Kisi Intrumen Pedoman Wawancara 

No ASPEK PENILAIAN 

1. Apakah siswa kelas 2 di sd ini menyukai mata pelajaran bahasa jawa 

2. Bagaimana keaktifan siswa saat pembelajaran bahasa jawa 

3. Bagaimana karakteristik siswa kelas 2 

4. Bagaimana keterampilan bahasa siswa pada materi unggah ungguh bahasa 

5. Metode atau model pembelajaran apa yang di gunakan dalam pembelajaran 

bahasa jawa 

6. Apakah pembelajaran bahasa jawa selama ini sering menggunakan media 

7. Apakah ada faktor penghambat dan pendukung saat pembelajaran bahasa 

jawa 

 

        Tabel 3.7  Kisi – Kisi Intrumen Lembar Observasi 

No ASPEK PENILAIAN 

1. Apa siswa antusias mengikuti pembelajaran bahasa jawa 

2. Apakah pembelajaran sering menggunakan metode ceramah 

3. Apakah pembelajaran masih berpusat pada guru 

4. Apa siswa senang bermain kartu 

5. Apakah selama pembelajaran menggunakan media 

6. Apakah media yang digunakan dapat memotivasi siswa 

7. Apakah siswa antusias belajar jika menggunakan media 

8. Apakah interaksi siswa dengan teman sangat erat ketika pembelajaran 

9. Apakah media yang di gunakan memudahkan siswa 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian pengembangan ini di gunakan dua teknik analisis 

data yaitu deskriptif  kualitatif dan deskriptif kuantitatif. 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

  Analisis deskriptif kualitatif di gunakan untuk mengolah data hasil 

kritik dan saran  ahli media, ahli materi, ahli pembelajar dan siswa kelas 2 

SD. Analisis data ini dapat di peroleh dari pengumpulan informasi dari 

data kualitatif yang berupa kritik dan saran mengenai media papan kartu 
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Jawa dan hasil wawancara. Hasil ini nantinya untuk merevisi produk 

media papan kartu Jawa. 

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

a. Mengukur Kevalidan 

 Analisis yang digunakan untuk mengolah data yang di peroleh 

dari hasil angket dalam bentuk deskripsi persentase untuk mengukur 

kevalidan. Rumus yang di gunakan untuk menghitung presentase dari 

masing masing angket adalah sebagai berikut (Tegeh,2014:82) 

Presentase =  
∑x

SMI
× 100% 

Keterangan: 

∑x = Jumlah skor 

SMI = Skor maksimal ideal 

Selanjutnya, untuk menghitung presentase keseluruan subyek 

digunakan  rumus: 

Presentase  = F: N 

Keterangan: 

F  = Jumlah presentase keseluruan subyek 

N  = Banyak subyek 

 

 

 

 



41 

 

Untuk dapat memberikan makna dan pengambilan keputusan di 

gunakan keterangan sebagai berikut. 

 Tabel  3.8 Keterangan Kriteria Data Vakidasi 

Tingkat Pencapaian Kualitas Kevalidan Keterangan 

90% - 100%  Sangat valid Tidak perlu revisi 

75% - 89%  Valid Direvisi seperlunya 

65% - 74%  Cukup valid Cukup banyak  direvisi 

55% - 64%  Kurang valid Banyak direvisi 

0% - 54%  Sangat kurang valid Direvisi total 

(Sumbe: Tegeh,2014:82) 

b. Mengukur Kemenarikan 

 Analisis yang digunakan untuk mengolah data yang di peroleh dari 

hasil angket dalam bentuk deskripsi persentase untuk mengukur 

kemenarikan. Rumus yang di gunakan untuk menghitung presentase dari 

masing masing angket adalah sebagai berikut (Tegeh,2014:82) 

Presentase =  
∑x

SMI
× 100% 

Keterangan: 

∑x = Jumlah skor 

SMI = Skor maksimal ideal 

Selanjutnya, untuk menghitung presentase keseluruan subyek 

digunakan  rumus: 

Presentase  = F: N 

Keterangan: 

F  = Jumlah presentase keseluruan subyek 

N  = Banyak subyek 
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 Untuk dapat memberikan makna dan pengambilan keputusan di 

gunakan keterangan sebagai berikut. 

  Tabel 3.9 Keterangan Kriteria Data Kemenarikan 

Tingkat Pencapaian Kualitas Kemenarikan Keterangan 

90% - 100%  Sangat menarik Tidak perlu revisi 

75% - 89%  Menarik  Direvisi seperlunya 

65% - 74%  Cukup menarik Cukup banyak  direvisi 

55% - 64%  Kurang menarik Banyak direvisi 

0% - 54%  Sangat kurang menarik Direvisi total 

(Sumbe: Tegeh,2014:82) 

c. Mengukur Kepraktisan 

 Analisis yang digunakan untuk mengolah data yang di peroleh dari 

hasil angket dalam bentuk deskripsi persentase untuk mengukur 

kepraktisan. Rumus yang di gunakan untuk menghitung presentase dari 

masing masing angket adalah sebagai berikut (Tegeh,2014:82) 

Presentase =  
∑x

SMI
× 100% 

Keterangan: 

∑x = Jumlah skor 

SMI = Skor maksimal ideal 

Selanjutnya, untuk menghitung presentase keseluruan subyek digunakan  

rumus: 

Presentase  = F: N 

Keterangan: 

F  = Jumlah presentase keseluruan subyek 

N  = Banyak subyek 

Untuk dapat memberikan makna dan pengambilan keputusan di 

gunakan keterangan sebagai berikut. 
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Tabel 3.10 Keterangan Kriteria Data Kepraktisan 

Tingkat Pencapaian Kualitas Kemenarikan Keterangan 

90% - 100% Sangat praktis Tidak perlu revisi 

75% - 89% Praktis   Direvisi seperlunya 

65% - 74% Cukup praktis Cukup banyak  direvisi 

55% - 64% Kurang praktis Banyak direvisi 

0% - 54% Sangat kurang praktis Direvisi total 

(Sumbe: Tegeh,2014:82) 


