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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian & Pengembangan 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian dan pengembangan atau (Research and 

Development) metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk dan 

menguji keefektifan produk. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu 

media papinka yang akan dujicobakan sebagai tingkat pemahaman peserta didik pada 

mata pelajaran matematika secara mudah. Produk yang sudah ada atau sudah pernah 

dibuat oleh oarang terdahulu akan dikembangkan lagi dengan pengemasan dan 

tampilan yang berbeda dengan pengamplikasian yang berbeda pula.  

Model pengembangan yang dipilih ada adalah ADDIE karena pada tahap 

pengembangan ADDIE mudah untuk dipahami dan pengembangan media yang 

sederhana. Produk yang berkualitas dan efektif adalah produk yang menghasilkan 

manfaat bagi peserta didik.  

 

Gambar 3.1 Model pengembangan ADDIE 
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B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

    Sesuai dengan model yang dikembangkan pada penelitian ini 

menggunakan model penelitian ADDIE yang memiliki 5 tahap yaitu (1) analisis, 

(2) perancangan, (3) pengembangan, (4) implementasi, (5) evaluasi. 

1. Tahap analisis 

Pada tahap analisis dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan 

identifikasi masalah dan perumusan tujuan. Tahap analisis mengidentifikasi 

antara kondisi pembelajaran, pengetahuan peserta didik, keterampilan yang 

dimiliki oleh peserta didik dan  analisis tugas yang mengeluarkan output 

karakteristik peserta didik.   

Hasil observasi dilapangan kondisi pembelajaran yang terjadi adalah pada 

saat guru menjelaskan materi didepan kelas peserta didik kurang 

memeprhatikan. Guru menjelaskan materi dengan menggunakan buku sebagai 

sumber media pembelajaran sehingga peserta didik menjadi bosan dan peserta 

didik kurang aktif pada saat pembelajaran. Pengetahuan yang dimiliki oleh 

peserta didik masih kurang maksimal dalam satu kelas hanya beberapa peserta 

didik yang memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Ini terjadi karena 

peserta didik kurang memperhatikan pada saat proses pembelajaran dikelas. 

Keterampilan yang dimiliki peserta didik dalam hal membaca, menulis dan 

berhitung sudah sangat baik semua peserta didik sudah bisa berhitung perkalian 

dengan benar dan menulis dengan baik, begitu pula dalam membaca. Pada 

tahap analisis terdapat dua hal yang harus dilakukan dalam prosedur penelitian. 

a. Tahap awal 

Pada tahap analisis awal dilakukan observasi untuk melihat secra 

langsung proses pembelajaran dikelas dan dilakukan wawancara terhadap 

guru kelas 4. Kegiatan observasi ini melakukan pencatatan hal – hal yang 



34 

 

 

berkaitan dengan kondisi pembelajaran, karakteristik peserta didik, motivasi 

belajar dan penggunaan media pada proses pembelajaran. 

Hasil dari wawancara dengan guru kelas 4 kondisi pembelajaran yang 

ada dikelas sudah berjalan dengan baik. Karakter dari peserta didik dikelas 

hampir rata – rata suka bermain dan kurang cepat menangkap materi yang 

disampaikan oleh guru. Hanya ada kurang lebih 3 peserta didik yang 

memilki kemampuan cepat menangkap materi yang disampaikan oleh guru. 

Motivasi belajar peserta didik kurang maksimal peserta didik masih 

suka bermain ketika proses pembelajaran dikarenakan pembelajaran yang 

menggunakan metode ceramah sehingga peserta didik merasa bosan. Dari 

penjelasan tersebut dapat disimpulkan jika proses pembelajaran 

menggunakan media papinka sebagai alat untuk belajar semangat dan 

motivasi belajar peserta didik akan kembali meningkat. 

b. Tahap analisis kebutuhan 

Pada tahap analisis kebutuhan dilakukan observasi dengan guru kelas 4 

dan melihat secara langsung kondisi yang ada dilapangan. Pada kegiatan 

observasi dilakukan pencatatan mengenai materi. Materi yang disampaikan 

oleh guru sudah sesuai dengan silabus dan RPP. Strategi pembelajaran yang 

dilakukan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

Pada saat proses pembelajaran kelipatan perekutuan terkecil dikelas 

guru menjelaskan materi menggunakan metode ceramah dan mencontohkan 

cara mencari nilai kelipatan persekutuan terkecil menggunakan pohon faktor 

yang dirasa oleh guru itu mudah untuk dipahami oleh peserta didik, namun 

yang terjadi dengan peserta didik sendiri kurang memahami konsep materi 
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yang di berikan oleh guru, proses pembelajaran kelipatan persekutuan 

terkecil (KPK) dikelas sebenarya sudah baik, peserta didik juga sudah bisa 

berhitung perkalian dengan baik dan benar hanya perlu perubahan dan 

penambahan konsep yang memudahkan peserta didik memahami.  

Dalam kegiatan wawancara dilakukan pencatatan perihal penggunaan 

media pada saat proses pembelajaran. Guru kelas belum menggunakan 

media untuk menyampaikan materi yang membuat peserta didik mudah 

memahami. Dikarenakan keterbatasan beberapa hal seperti waktu 

pembuatan media yang memrlukan waktu lama dan memerlukan banyak 

biaya sedangkan saran dan prasaran sekolah masih minim.  

Guru kelas hanya menggunakan buku dan LKS sebagai sumber belajar. 

Sehingga dapat diketahui bahwa perlu adanya pengembangan media 

papinka untuk meningkatkan motivasi dan memudahkan peserta didik 

dalam memahami materi yang disampaikan.  

2. Tahap perancangan  

Pada tahap perancangan atau desain media yang akan dikembangkan 

peneliti menentukan hal – hal yang akan dimuat dalam media pembelajaran 

yang akan dikembangkan. Pengembangan media papinka merupakan isi dari 

media secara umum yang meliputi desain dan materi. Pada tahap ini 

menentukan media yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik 

setelah melakukan tahap analisis media yang dikembangkan berupa alat peraga 

yang dirancang dalam sebuah papan permainan atau papinka. 

Setelah materi sudah terkumpul dilakukan perancangan media kemudian 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, revisi dan perbaikan akan 
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dilakukan jika perancangan media belum selesai dan jika perancangan media 

telah dinilai baik maka proses pengembangan media akan bertahap 

keselanjutnya yaitu tahap development.  

Rancangan media yang digunakan adalah sebagai berikut Papinka dibuat 

dari papan triplek (kayu) yang ditempel dengan angka – angka berjumlah 30 

angka dan setiap angka dibawahnya terdapat sebuah kotak kecil yang 

transparan untuk menaruk sebuah batu hias sebagai alat hitung. Media ini 

diberi dengan hiasan yang menarik minat siswa ikut aktov dan andil dalam 

proses belajar mengajar khususnya materi kelipatan perskutuan terkecil (KPK). 

Panjang papan berukuran 1 ½ meter, tinggi 40 cm dan ketebalan papan 1 cm, 

dengan angka – angka yang tertempel dimulai dari angka 1 sampai 30, adanya 

Kotak – kotak kecil yang dibawah setiap angka diberi warna yang teransparan 

agar batunya terlihat dan manik – manik yang digunakan terbuat dari batu hias 

yang berwarna – warna. 

3. Tahap pengembangan 

Pada tahap pengembangan media yang dikembangkan sesuai dengan 

materi dan tujuan yang akan disampaikan pada proses pembelajaran, dan 

lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran. Tahap ini 

merupakan proses pembuatan media. Tahap ini melanjutkan dari tahap 

perancangan desain  yang telah dibuat untuk mengetahui media yang 

digunakan layak untuk diujicobakan atau tidak, media yang diuji cobakan 

harus sesuai dengan materi dan tujuan pemebelajaran. Tahap ini pembuatan 

materi dan soal – soal latihan, pembuatan desain papan dan pembuatan angka 

pada papan. 
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Media yang telah dibuat dan tersusun rapi kemudiaan akan dikaji ulang 

oleh dosen ahli media dan dosen ahli materi. Penilaian atau revisi media 

dilakukan guna memperoleh perbaikan dan penilaian tampilan maupun isi 

materi yang disajikan. Hasil dari  perbaikan digunakan untuk pedoman revisi 

sehingga menhasilkan media yang layak untuk diujicobakan dengan baik dari 

segi tampilan ataupun materi. 

4. Tahap implementasi 

Pada tahap implementasi media pembelajaran yang telah dikembangkan 

dan sudah layak untuk diuji cobakan oleh dosen ahli media dan dosen ahli 

materi, maka media papinka akan di ujicobakan terbatas hanya untuk peserta 

didik kelas 4 yang jumlah peserta didik dalam satu kelas ada 20 siswa dan guru 

kelas 4 di SDN Ampeldento 1. Hal ini untuk menunjukkan tingkat kevalidan 

dosen dan keteterapan layak tidaknya media papinka ini untuk diproduksi dan 

dipersebarluaskan.Proses pengimplementasian pada tahap ini adalah dalam satu 

kelas ada 20 peserta didik. Dari 20 peserta didik akan dibentuk menjadi 

kelompok kecil yang berjumlah 4 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 

peserta didik. 

5. Tahap evaluasi 

Tahap  ini akan diketahui hasil uji coba yang diperoleh dari penilaian dan 

hasil angket oleh peserta didik dan guru yang mengikuti. Hasil tes akan di 

analisis dan akan dievaluasi kelanjutannya. Dari hasil tersebut akan diketahui 

kualitas dan tingkat kemudian dan keterapan peserta didik terhadap media 

pembelajaran. Hasil analisis dan evaluasi akan digunakan sebagai tolak ukur 

ada tidaknya revisi  media pada tahap akhir. 



38 

 

 

 

C. Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas IV SDN Ampeldento 1 Malang. 

Penelitian dilakukan pada kelas IV yang berjumlah 20 peserta didik. Penelitian 

dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2018. 

 

D. Teknik pengumpulan data 

1. Teknik observasi 

Kegiatan obeservasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung 

hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan secara langsung 

khususnya pada saat proses pembelajaran di kelas 4. Kegiatan ini dilakukan 

untuk mengetahui aspek – aspek yang dibutuhkan terkait pengembangan media 

pembelajaran dan mengetahui secara langsung masalah yang ditemukan di 

kelas dan tindakan yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. 

Obsevasi yang digunakan dalam hal ini yaitu observasi yang tidak 

terstruktur. Observasi dilakukan dua kali, observasi awal dan uji lapangan. 

Observasi awal tujuannya untuk mengetahui permasalahan yang terjadi 

disekolah dan analisis kebutuhan baik dari guru, peserta didik, maupun 

sekolah. Sedangkan tahap uji coba lapangan tujuannya sebagai bahan masukan 

perbaikan media papinka yang dikembangkan. 

Dalam kegiatan observasi awal diketahui secara langsung yang terjadi di 

lapangan pada waktu proses pembelajaran adalah pembelajaran yang diberikan 

oleh guru masih menggunakan metode ceramah sehingga peserta didik merasa 

bosan dan pembelajaran menjadi monoton, pada waktu menjalaskan materi 
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guru masih belum menggunakan media sebagai alat bantu untuk proses 

pembelajaran yang memudahkan peserta didik mudah memahami materi yang 

di sampaikan oleh guru, oleh karena itu perlu tindakan lanjut untuk 

kedepannya. 

Observasi juga dilakukan pada kegiatan implementasi media papinka. 

Pada tahap ini dilakukan untuk menguji kefektifan media papinka. Observasi 

kedua diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada berupa penggunaan 

media pada proses belajar mengajar. 

2. Teknik wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data di lapangan mengenai 

materi yang diberikan penggunaan media dan jumlah peserta didik dikelas 4 

SDN Ampeldento 1, wawancara dilakukan dengan guru kelas pada saat 

observasi di awal. Kegiatan wawancara dengan guru dilakukan untuk 

mengetahui kondisi dan kebutuhan yang dilakukan pada saat proses 

pembelajaran. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi apakah di 

sekolah tersebut utamanya di kelas 4 menggunakan media pembelajaran 

sebagai penunjang kegiatan proses pembelajaran dan pentingnya 

dikembangkan media pembelajaran di sekolah tersebut. 

3. Teknik angket  

Teknik angket ini dilakukan untuk mengevaluasi media papinka yang telah 

dikembangkan. Angket ini diberikan kepada dosen ahli media dan dosen ahli 

materi untuk mengetahui media papinka ini sudah valid atau masih 

memerlukan revisi lagi sebelum di ujicobakan. 



40 

 

 

Angket ini tidak hanya diberikan kepada dosen ahli materi dan dosen ahli 

media saja tetapi diberikan pada peserta didik dan guru kelas 4. Untuk peserta 

didik angket ini diberikan untuk mengetahui respon jika pembelajaran 

menggunakan media papinka. Guru diberikan angket untuk uji kelayakan dari 

materi yang dikembangkan dengan media papinka.  

4. Teknik dokumentasi 

Teknik dokumentasi menunjukkan bukti – bukti nyata yang telah dilakukan 

setelah melakukan beberapa kegiatan uji coba media papinka. Kegiatan ini 

dilakukan dari awal observasi hingga uji coba media papinka tahap akhir yang 

berupa sebuah foto. 

E. Instrumen penelitian 

1. Lembar observasi  

Lembar observasi digunakan sebagai panduan ketika mengamati proses 

pembelajaran matematika materi kelipatan persekutuan terkecil (KPK) 

dikelas. Data yang diperoleh dari hasil observasi seperti respon peserta 

didik pada saat proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran 

matematika dan media yang digunakan oleh guru pada saat 

pemeblajaran. Berikut kisi – kisi pada saat observasi.  

Tabel 3.1 kisi – kisi instrumen observasi  

Aspek  Aspek penelitian  Keterangan  

Peserta didik  a. Jumlsh pesrta didik dalam satu kelas  

b. Karakteristik peserta didik  

 

Kurikulum  a. Kurikulum yang digunakan oleh sekolah 

b. Kendala yang dialami saat menerapkan kurikulum 

 

Media  a. Media yang digunakan untuk proses pembelajran 

b. Kelebihan dan kelemahan media yang digunakan 

c. Sarana dan prasarana sekolah yang menunjang 
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2. Lembar wawancara 

Wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur karena pada kegiatan ini 

memerlukan informasi yang lebih detail tentnag proses pembelajaran 

dikelas, yang meliputi keterampilan peserta didik dalam berhitung 

perkalian dan media yang digunakan oleh guru pada proses 

pembelajaran. Berikut kisi – kisi instrumen wawancara.  

Tabel 3.2  kisi – kisi instrumen wawancara 

Aspek  Pertanyaan 

Aspek pembelajaran 

a. Proses pembelajaran matematika dikelas 

b. Respon peserta didik terhadap media pembelajaran 

c. Media yang digunakan guru 

d. Kendala dalam proses pembelajaran 

Penggunaan media  a. Penggunaan media dalam pembelajaran matematika  

 

3. Angket  

Lembar angket digunakan pada saat tahap impelementasi. Lembar angket 

diberikan kepada ahli media, ahli materi dan peserta didik. Kemudian 

lembar angket akan dianalisis untuk mengetahui layak tidaknya media 

yang dikembangkan. Berikut kisi – kisi instrumen ahli media untuk 

mengetahui tingkat kevalidan media yang digunakan. 

Tabel 3.3 kisi – kisi ahli media  
No Aspek Indikator Jumlah pertanyaan 

1. 

Tampilan media 

a. Kesesuaian warna pada media 

b. Ukuran media  

c. Media mudah dipahami 

d. Kesesuaian angka pada media 

e. Penataan letak 

f. Keamanan media 

g. Kualitas media 

h. Tampilan media  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2. Media dalam 

pembelajaran 

a. Kesesuaian media dengan tujuan, 

karakteristik, dan usia peserta didik 
3 

3. 

Keterlibatan 

menggunakan 

media 

a. Media dapat digunakan oleh guru dan 

peserta didik 

b. Media dapat meningkatkan minat belajar 

peserta didik 

c. Media dapat membuat peserta didik aktif 

dalam pembelajaran  

2 

 

1 

1 
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Instrumen angket yang kedua diberikan kepada ahli materi 

digunakan untuk mengetahui kesesuaian materi dengan penilaian yang 

sudah ditetapkan. Berikut kisi – kisi ahli materi. 

Tabel 3.4 kisi – kisi ahli materi 
No Aspek Indikator Jumlah pertanyaan 

1. 

Isi materi 

a. Keseuaian isi materi dengan KD dan 

indikator 

b. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

peserta didik 

2 

 

2 

2. 

Kurikulum 

a. Materi relevan dengan media  

b. Materi sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku  

1 

1 

3. 

Tujuan 

a. Materi sesuai dengan KD 

b. Kesesuaian indikator dengan KD 

c. Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan 

KD 

1 

1 

1 

Angket respon peserta didik digunakan untuk mengetahui respon 

peserta didik terhadap kemenarikan media. Papinka dikatakan menarik 

jika respon peserta didik memiliki prsentase yang tinggi. Berikut kisi – 

kisi angket respon peserta didik. 

Tabel 3.5 kisi – kisi respon peserta didik 

No Aspek Indikator Jumlah pertanyaan 

1. Pengaplikasian media a. Kemudahan dalam menggunakan 

media 
2 

2. Ketertarikan media a. Kemenarikan media 2 

3.  Antusias penggunaan 

media  

a. Ingin belajar dengan menggunakan 

media 

b. Memotivasi peserta didik untuk 

kegiatan proses belajar 

1 

 

1 

 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi yang di dapat dari penelitian ini berupa file foto 

sebagai bukti telah melakukan uji coba media dan proses pengaplikasian 

media papinka. Alat yang digunakan untuk membuktikan pada saat 

proses pembelajaran dengan menggunakan kamera.  
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F. Teknik analisis data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyunsun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Menyunsun kedalam bentuk pola dan memilih mana yang penting dan akan 

dipelajari, sehingga analisis datanya mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. Teknik analisis yang digunakan dalam pengembangan media ini 

adalah  

1. Analisis data kuantitatif 

Analisis data kuantitatif merupakan pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan hasil angket yang berfungsi sebagai informasi data. Data 

kuantitatif dalam hal ini berupa skor penilaian yang akan diberikan oleh ahli 

validator yaitu ahli media pembelajaran dan guru kelas IV. Data yang di olah 

merupakan data ordinal yang menunjukkan tingkat keadaan. Teknik analisis 

data untuk data kuantitaif yakni dari beberapa ahli yaitu angket validasi 

media, validasi materi, dan respon peserta didik. Untuk mengetahui data yang 

akan diperoleh dari hasil observasi dilapangan maka analisis datanya sebagai 

Jumlah jawaban responden  

Menentukan skor dengan menghitung rumus mean  

        Jumlah jawaban responden  

Presentase yang diperoleh =                                                     X 100% 

                                                            Jumlah nilai ideal 

Interpretasi hasil analisis 

Tabel 3.6 Ketercapaian 

Tingkat kecapaian Keterangan 

85,01 % - 100 % Sangat valid 

70,01 % - 85 % Valid 

50,01 % - 70,00% Cukup valid 

01.00 % - 50 % Tidak valid 
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          Untuk pengujian atau validasi angket yang tertera pada materi dan 

media digunakan skala likert dimana skala likert mempunyai gradasi dari 

sangat postif sampai sangat negatif. Untuk lembar yang diisi pada validasi 

angket mulai dari,  

Tabel 3.7  Kriteria Angket dengan Skala likert 

No Skor Kriteria  

1 Skor 4 Layak  

2 Skor 3 Cukup layak  

3 Skor 2 Kurang layak  

4 Skor 1 Tidak layak  

         (Sumber: Arikunto,2007) 

2. Analisis data kualitatif 

Analisis data kulitatif ini digunakan untuk mengelola data berupa skor dari 

lembar observasi, wawancara, dokumentasi, kritik dan saran. Analisis data ini 

dijadikan sebagai pedoman untuk memperbaiki media dan mengembangkan 

media pembelajaran yang berkualitas. 

Data kualitatif diambil dari kritik dan saran. Revisi produk yang dianalisis 

sebagai pedoman revisi media papinka. Saran dan kritik media papinka 

didapat dari respon ahli media, guru, maupun peserta didik. Berdasarkan dari 

kedua data tersebut dapat disimpulkan data kuantitatif dan kualitatif srbagai 

dasar revisi produk. Data kuantitatif dalam bentuk presentase sedangkan 

kualitatif sebagai bentuk deskriptif. 

Pada analisis data kulaitatif ini akan dilakukan reduksi data dimana 

reduksi data ini akan mengetahui relevan atau tidaknya antara data yang 

diperoleh dengan tujuan penelitian. Informasi yang dijadikan sebagai data 

diperoleh ketika melakukan wawancara dan observasi di lapangan. Informasi 
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dari lapangan akan disusun kembali lebih rinci dan sistematis agar mudah 

dipahami karena informasi yang diperoleh ketika melakukan wawancara dan 

obervasi adalahh informasi sebagai bahan mentah. Setelah melakukan reduksi 

data akan diketahui dan dapat diklasifikasin data yang sesuai dengan 

permasalahan. Untuk mempermudah dalam memahami dalam menarik 

kesimpulan maka di buatkan matrik atau bagan yang datanya diperoleh ketika 

melakukan wawancara dan obsrvasi di lapangan. Kemudian manarik 

kesimpulan dari data yang diperoleh. 


