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1. BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan 

Model penelitian dan pengembangan ini menggunakan menggunakan 

metode penelitian dan pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan 

merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan 

antara penelitian dasar dan penelitian terapan (Arifin, 2011:126). Penelitian dan 

pengembangan yang menghasilkan produk tertentu untuk bidang pendidikan 

masih sangat rendah, padahal produk tertentu dalam bidang pendidikan dan sosial 

yang perlu dihasilkan melalui penelitian dan pengembangan.. Tujuan dari 

penelitian dan pengembangan ini untuk menghasikan produk yaitu media 

pembelajaran yang berguna membantu peserta didik di dalam pembelajaran. 
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B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Langkah-langkah penggunaan metode penelitian dan pengembangan Borg 

and Gall adalah : 

1. Potensi Masalah 

Pada penelitian ini terdapat potensi masalah, potensi dan masalah yang di 

dapat dari observasi awal adalah media yang digunakan di dalam proses belajar 

mengajar bahasa Jawa di SDN Lowokwaru III Malang hanya menggunakan media 

gambar bertuliskan aksara Jawa legena saja sehingga dalam hal ini peserta didik 

kurang cepat tanggap memahami pembelajaran bahasa Jawa yang diajarkan oleh 

guru. 

2. Pengumpulan Data 

Perlu adanya pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan 

produk yang dibuat guna sebagai bahan perencanaan yang sangat diharapkan 

untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi dengan melakukan 

observasi dan wawancara langsung di SDN Lowokwaru III Malang, dan 

menanyakan sesuai dengan pokok permasalahan pada guru kelas III. Selanjutnya 

data hasil wawancara dan observasi yang diperlukan berguna untuk memenuhi 

analisis kebutuhan dari penelitian. informasi yang didapat difungsikan sebagai 

bahan dalam perncanaan pembuatan sebuah media pembelajaran yang lebih 

efektif di kelas III. 

3. Desain Produk 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa media pembelajaran 

bahasa Jawa, yaitu media Puzzle Jawa. dalam membuat desain produk diperlukan 

tahap-tahap sebagai berikut: 
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a. Menentukan jenis media yang akan dibuat sesuai dengan materi bahasa 

Jawa yang diajarkan kepada siswa. 

b. Menyususn rencana pembuatan media pembelajaran yang diperlukan guna 

mempermudah proses pembuatan produk agar tidak terdapat kesulitan 

terhadap pembuatan media pembelajaran. 

c. Membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan 

dapat menarik minat siswa untuk belajar aktif di dalam proses 

pembelajaran dan memahami materi yang disampaikan oleh guru lewat 

media pembelajaran. 

4. Validasi Desain 

Dalam validasi desain untuk mevalidasi produk dilakukan dengan cara 

menghadirkan beberapa ahli/pakar yang sudah berpengalaman dibidang nya untuk 

menilai produk baru yang dirancang dan dikembangkan tersebut. Validator 

diminta untuk menilai dan memberikan masukan terhadap produk yang 

dikembangkan. Para ahli/pakar tersebut yaitu ahli media Maharani Putri 

Kumalasani, M.Pd, dosen ahli materi Bapak Bambang Santoko, M.Pd dan ahli 

pembelajaran atau guru kelas III SDN Lowokwaru III Malang.  

5. Revisi Desain 

Setelah desain produk divalidasi oleh para ahli/pakar, maka selanjutnya 

adalah tahap revisi desain dengan memperbaiki sesuai dengan arahan dan 

masukan dari validator media dan validator materi pembelajaran. 

6. Uji Coba Produk  

Uji coba tahap awal dilakukan setelah media divalidasi oleh validator. 

Media diuji cobakan pada kelompok kecil yang berjumlah 5 siswa di kelas III 
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SDN Lowokwaru III Malang. Uji coba dilakukan dengan melalui pengamatan di 

kelas observasi tentang penggunaan media yang diuji cobakan. Selanjutnya 

dilakukan ujicoba dikelompok besar dengan jumlah 80 siswa.  

7. Revisi Produk 

Revisi produk dilakukan ketika melihat ujicoba dalam kelompok kecil dan 

kelompok besar terdapat kelemahan yang harus diperbaiki. Revisi ini dilakukan 

guna menyempurnakan media yang dikembangkan. Penelitian ini hanya terbatas 

sampai 7 (tujuh) yaitu revisi produk karena menurut Ardhana (2002:9) “setiap 

peneliti tentu saja dapat memilih dan menemukan langkah-langkah yang paling 

tepat bagi peneliti tersebut, berdasarkan pada kondisi khusus yang dihadapinya 

dalam proses pengembangan produk”. dari langkah-langkah yang diketahuinya 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terbaik. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Lowokwau III Malang. Penelitian 

dilaksanakan pada pembelajaran bahasa Jawa kelas III materi huruf Jawa legena. 

Lokasi ini dipilih berdasarkan observasi awal tanggal 21 november 2017. Waktu 

penelitian bulan Februari-Maret Tahun 2018. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik di dalam mengumpulkan data pada penelitian pengembangan ini 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, angket/kuisioner, lembar kerja serta 

dokumentasi. 

1.  Observasi dilakukan sebelum media yang dikembangkan jadi guna 

sebagai analisis kebutuhan alat bantu dalam mengajar di kelas tersebut 
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2. Wawancara  

Wawancara dilakukan kepada guru kelas yakni kelas III SDN Lowokwaru 

III Malang dengan menanyakan pembelajaran bahasa Jawa materi aksara 

Jawa seperti apa di sekolah tersebut dan kebutuhan alat bantu dalam 

belajar dan mengajar. Selain itu menyakan beberapa pertanyaan tentang 

bagaimana hasil produk media yang sudah di uji cobakan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Angket untuk ahli media, materi, dan pembelajaran yang digunakan untuk 

mengetahui tentang kelayakan media yang dikembangkan.  

a.Kisi-kisi angket ahli media 

Tabel 1.1 Kisi-kisi angket ahli media 

No Kisi-kisi 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Bagaimana kemenarikan tampilan media      

2 Bagaimana kesesuaian media dengan materi      

3 Bagaimana keamanan dalam penggunaan media bagi 

peserta didik. 

     

 

b. Kisi-kisi angket ahli materi 
Tabel 1.2 Kisi-kisi angket ahli materi 

 

No 
Kisi-kisi 

Skor 

1 2 3 4 5 

1 Bagaimana kesesuaian kurikulum dengan media 

Puzzle Jawa 

     

2 Bagaimana kesesuaian isi materi dengan media      

3 Bagaimana kesesuaian media dengan tujuan  

pembelajaran bahasa Jawa 

     

 

c. Kisi-kisi angket ahli pembelajaran 
Tabel 1.3 Kisi-kisi angket ahli pembelajaran 

No Kisi-kisi 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Bagaimana kesesuaian kurikulum dengan media 

Puzzle Jawa 

     

2 Bagaimana Penyajian materi pada media       

3 Bagaimana keamanan media pembelajaran      

4.  Bagaimana keterlibatan peserta didik dalam 

penggunaan media 
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2. Angket respon peserta didik yang berguna untuk mengumpulkan pendapat dari 

siswa setelah menggunakan media pembelajaran. 

a. Kisi-kisi angket respon peserta didik 

Tabel 1.4 Kisi-kisi angket respon peserta didik 

No Kisi-kisi 
Skor 

1 2 

1 Bagaimana respon peserta didik terhadap kemenarikan media puzzle 

Jawa 

  

2 Bagaimana respon peserta didik terhadap kejelasan petunjuk media 

puzzle Jawa 

  

3 Bagaimana respon peserta didik terhadap penggunaan media puzzle 

Jawa 

  

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. 

1. Analisis Data Kualitatif 

Kegiatan di dalam menganalisis data kualitatif ini dilakukan terus menerus 

sampai selesai dan dalam analisi data kualitatif ini menggunakan 4 teknik analisis 

data yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penyimpulan 

Data 

2. Analisis Data Kuantitatif 

a. Validitas Oleh Ahli Angket 

Pengembangan validitas adalah sebuah ukuran yang dapat menunjukan 

kevalidan instrumen. Media Puzzle Jawa ini validitasnya dikembangkan dan 

disesuaikan dengan materi berdasarkan (KI/KD) sehingga dapat diketahui 

kelayakan dan ketepatan penggunaan media tersebut. Jawaban angket 

menggunakan skala likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel.  
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Skala likert yang digunakan terdiri dari 5 kategori yaitu : 

Tabel 1.5  Penilaian Skala Likert 

No. Skor Keterangan 

1. Skor 5 Setuju/selalu/sangat positif/sangat baik/sangat 

layak/sangat tertarik. 

2. Skor 4 Setuju/sering/positif/baik/layak/tertarik. 

3. Skor 3 Ragu-ragu/kadang-kadang/netral/cukup setuju/cukup 

baik/cukup layak/cukup tertarik. 

4. Skor 2 Tidak setuju/hampir tidak pernah/ negatif/tidak 

baik/tidak layak/tidak tertarik. 

5. Skor 1 Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat tidak 

baik/sangat tidak layak/sangat tidak tertarik. 

(Sumber: Sugiyono, 2013:135) 

  
  

 
      Pada penelitian ini, uji angket validitas ahli dengan 

membandingkan antara jumlah nilai yang diberikan validator menggunakan rumus 

: 

Keterangan : 

P   = Persentase skor  

Σ R  = Jumlah Jawaban yang diberikan tiap responden 

N   = Jumlah skor maksimal 

 

Tabel 1.6 Konversi Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

No. 
Tingkat 

Pencapaian 
Kualifikasi Keterangan 

1. 81-100 % Sangat baik 
Media sangat membantu proses 

pembelajaran 

2. 

3. 

4.  

5. 

61-80 % 

41-60 % 

21-40 % 

<20 % 

Baik 

Cukup baik 

Kurang 

baik 

Tidak baik 

Media membantu proses 

pembelajaran 

Media cukup membantu proses 

pembelajaran 

Media kurang membantu proses 

pembelajaran 

Media tidak membantu proses 

pembelajaran 

(Sumber: Endang, 2013:86) 

Jika hasil validasi menunjukan angka lebih dari 61% maka produk 

penelitian dan pengembangan  ini boleh dinyatakan mendapat respon yang positif 

dari siswa dan sangat layak digunakan untuk sarana belajar dan mengajar. 

 

b. Analisis angket respon peserta didik 
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Data yang didapat dari hasil angket respon peserta didik dianalisis dengan 

menggunakan data kuantitatif yang berguna untuk menguji kelayakan media 

tersebut apakah sudah layak difungsikan untuk pembelajaran bagi siswa. Hasil 

dari itu diukur dengan skala Guttman yang terdiri dari dua pilihan checklist dan 

ganda 

Tabel 1.7 Skala Guttman 

No. Skor Keterangan 

1. Skor 1 Ya 

2. Skor 0 Tidak 

(Sumber: Sugiyono, 2013:139) 

Penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut : 

Keterangan : 

P = Persentase skor  

Σ R = Jumlah Jawaban yang diberikan tiap responden 

N = Jumlah skor maksimal  

Tabel 1.8 Kriteria Respon Peserta didik 

No. 
Tingkat 

Pencapaian 
Kualifikasi Keterangan 

1. 81-100 % Sangat baik 
Sangat layak/ sangat valid/ tidak perlu 

revisi. 

2. 61-80 % Baik Layak/ valid/ tidak perlu revisi. 

3. 41-60 % Cukup baik 
Kurang layak/ kurang valid/ perlu 

revisi. 

4. 21-40 %
Kurang 

baik 
Tidak layak/ tidak valid/ perlu revisi. 

5. <20 % Tidak baik 
Sangat tidak layak/ sangat tidak valid/ 

perlu revisi. 

(Sumber: Endang, 2013:86) 

Jika hasil validasi menunjukkan persentase lebih dari 61% maka produk 

tersebut dinyatakan mendapat respon positif, sehingga media pembelajaran yang 

dikembangkan layak digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 


