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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur yang digunakan oleh peneliti berpacu pada model ADDIE  karena 

model ADDIE merupakan model prosedural sederhana dan mudah untuk memproduk 

media pembelajaran untuk jangka pendek maupun berkesinambungan (Hasyim, 

2016:97). Langkah-langkah dalam penelitian pengembangan menurut ADDIE 

meliputi: Analisis kebutuhan (analyze), perancangan (design), pengembangan 

(development),  (implementation), evaluasi (evaluation). Dari prosedur tersebut 

adapun prosedur penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut 

3.2 Prosedur penelitian dan pengembangan 

Secara prosedural langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut 

ADDIE terdiri dari beberapa langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam 

mengembangkan suatu media pembelajaran PANGAN 3D, berikut prosedur dalam 

penelitian yang akan ditempuh. 

1) Analisis

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis  kebutuhan di SDN Watutulis 2

dengan cara mengumpulkan informasi tentang proses belajar mengajar di SD tersebut 

dengan cara mewawancarai kepala sekolah serta mengamati kegiatan belajar-

mengajar di kelas. Berdasarkan hasil yang di dapatkan bahwa: 1) media  

pembelajaran yang terbatas 2) guru hanya menggunakan media yang belum 

melibatkan siswa secara keseluruan seperti gambar dengan ukuran yang tidak terlalu 
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besar sehingga tidak semua siswa dapat melihat dengan jelas hal ini sangat 

berdampak pada pembelajaran di kelas; 3) pembelajaran terkesan tidak terintegrasi 

satu sama lain; 4) siswa menyukai permainan yang bersifat nyata atau 3D.  

2) Desain  

Setelah mendapatkan informasi yang ada maka langkah yang diambil peneliti 

adalah peneliti merancang sebuah media pembelajaran berupa media papan 

lingkungan untuk tema Lingkungan di sekitarku yang mengintegrasikan 3 mata 

pelajaran yakni ipa,ips, dan bahasa indonesia hal ini dilakukan untuk mengatasi 

penyampaian mata pembelajaran yang masih terlihat terpisah. Selain itu, media ini di 

buat dengan sistem 3D sehingga terlihat lebih nyata dan menarik serta dalam 

penggunaan melibatkan daya kreatif siswa sehingga semua siswa akan aktif dalam 

proses pembelajaran. 

 
3) Pengembangan  

Pada tahap ini peneliti mulai memproduksi produk awal dari media media 

Pangan  3D di kelas IV SD guna menunjang keaktifan siswa ataupun meningkatkan 

respon positif pada pembelajaran  dikelas. Pengembangan produk yang akan di 

kembangkan oleh peneliti dengan melakukan pengumpulan bahan, pembuatan design 

dan mencetak produk serta melakukan validasi dengan  bantuan beberapa ahli yakni 

ahli media,ahli materi, maupun ahli pembelajaran. Desain media Papan Lingkungan 

berbentuk tiga dimensi  berisi materi yang  mengacu pada Kompetensi Dasar (KD) 

dan Indikator yang terdapat pada buku guru dan materi terdapat pada buku siswa di 

Kurikulum 2013. Media di buat  layaknya lingkungan aslinya sehingga dapat 

menanamkan konsep secara langsung pada siswa melalui kekonkretan media tersebut. 
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4) Implementasi 

 

Tahap selanjutnya  adalah mengimplementasikan produk media yang telah di 

buat oleh peneliti. Media ini di implementasikan guna mengetahui keefektifan, 

kemenarikan dan keefesiensi dari media tersebut. Keefektifan berkenan dengan 

esiensi berkaitan sejauh mana media pembelajaran dapat mencapai tujuan dari 

pembelajaran. Kemenarikan berkenaan dengan bagaimana  produk dapat menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan. efesiensi berkaitan dengan penggunaan segala 

sumber seperti dana, waktu dan tenaga untuk mencapai tujuan.. 

5) Evaluation  

 

Pada tahap terakhir peneliti melakukan evaluasi guna mengumpulkan data 

apakah penggunaan media yang dibuat oleh peneliti sudah berhasil atau tidak. 

Evaluasi ada 2 macam yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif 

merupakan pengumpulan data yang dilakukan pada setiap tahapan yang digunakan 

untuk penyempurnaan dan evaluasi sumatif merupakan pengumpulan data yang 

dilakukan di akhir program untuk mengetahui hasil peserta secara luas. Dikarenakan 

adanya batasan materi yang akan di teliti oleh peneliti maka peneliti hanya 

menggunakan evaluasi formatif. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Tempat dan waktu penelitian yang  dilakukan peneliti yakni di SDN Watutulis 

2 pada bulan Mei. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

1) Langkah-Langkah dan Teknik yang Dilakukan dalam Pengumpulan data 

 Teknik yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data berdasarkan fakta 

yang sedang terjadi dilapangan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan 

peneliti dalam pengumpulan data. 

a) Wawancara 

Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang pentingnya 

dilakukan pengembangan media pembelajaran Pangan 3D, kepada siswa kelas IV SD 

materi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi tentang pembelajaran di 

kelas IV SD. 

 
b) Angket  

Angket  yang digunakan oleh peneliti adalah angket validasi ahli yang terdiri 

dari angket validasi ahli pembelajaran, angket validasi ahli media, angket validasi ahli 

materi, serta angket respon siswa. 

 
c) Observasi 

Teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan mengamati faktor 

penghambat, dan faktor pendukung pada saat pelaksaan uji coba media  

 
d) Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian pengembangan ini adalah foto 

pada saat uji coba media, dan video pada saat proses penggunaan media, serta 

kefektifan siswa setelah menggunakan media Pangan 3D dengan menggunakan alat 

bantu kamera. 
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2) Kualifikasi dalam Pengumpulan Data 

 

Jumlah kualifikasi dalam pengumpulan data ini terdiri dari dosen ahli media, 

dosen ahli materi, dan ahli pembelajaran di kelas IV SD, serta siswa yang berjumlah  

20  siswa di SDN Watutulis 2. Adapun keterangan lebih jelas dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 
Tabel 3.1Kriteria Validator Penelitian 

 No Validator Penelitian kriteria Bidang Ahli 

 1. Dosen media pembelajaran  Lulusan S2 Ahli media pembelajaran 

 2. Dosen materi pembelajaran  Lulusan S2 Ahli materi 

 

 

3) Jadwal dan waktu pengumpulan data 

 

Pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti pada bulan Mei di SDN 

Watutulis 2 

3.5 Intrumen penelitian 

1) Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang pentingnya 

dilakukan pengembangan media pembelajaran Pangan 3D, kepada guru kelas IV SD 

materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam ekosistem, dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang berisi tentang pembelajaran di kelas IV SD, metode mengajar 

yang digunakan, respon siswa terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru, kesulitan 

yang dihadapi guru saat pembelajaran, media yang digunakan guru saat ini, serta media 

yang cocok digunakan. Daftar pertanyaan analisis kebutuhan digunakan sebagai langkah 

awal dalam penelitian pengembangan ini untuk memperoleh data mengenai kebutuhan 

media yang diharapkan oleh Sekolah Dasar. Adapun wawancara selanjutnya yang 

dilakukan oleh peneliti adalah pada saat melakukan analisis kebutuhan. 
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2) Angket  

Angket  yang dibuat peneliti berupa lembarana berisikan pertanyaan yang akan 

dijawab oleh oleh responden berdasarkan kejadian yang terjadi dilapangan. Adapun 

bentuk dari angket yang digunakan peneliti sebagai berikut: 

a. Angket Validasi 

Angket validasi dalam penelitian digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang ketepatan desain media, ketepatan materi, dan ketertarikan media 

pembelajaran yang dikembangkan. Pemberian angket dilakukan saat uji coba produk. 

Selanjutnya angket yang digunakan dianalisis untuk kelayakan dan dijadikan untuk 

merevisi media Pangan 3D untuk memperoleh produk yang lebih baik. Berikut adalah 

kisi-kisi instrumen yang digunakan: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Validasi Ahli Materi 

 

No Indikator  Deskriptor Jumlah 

Pertanyaan 

Jumlah 

No. Item 

1 Kesesuaian 

tujuan 

a. Materi yang disajikan sesuai dengan 

kompetensi dasar 

b. Materi yang disajikan sesuai dengan 

indikator 

c. Indikator sudah mencakup semua 

materi 

d. Materi sudah sesuai pada 

pembelajaran 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4 

2 Kurikulum  a. Media relevan dengan  materi yang 

harus dipelajari siswa 

b. Materi yang disajikan sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku 

c. Tujuan dan manfaat pembelajaran 

disampaikan dengan jelas  

1 

 

1 

 

 

1 

3 

3 Isi Materi a. Isi media sesuai dengan kompetensi 

dasar dan indikator  

b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

pemahaman siswa 

3 

 

2 

2 

4 Interaksi Media mudah digunakan 4 1 

 Jumlah Total   10 

(Diadopsi dari Sa’adun dan Akbar, 2013:127) 
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Tabel 3.3 Kisi-Kisi Validasi Ahli Media 

No Indikator  Deskriptor Jumlah 

Pertanyaan 

Jumlah 

No. Item 

1 Tampilan media a. Kombinasi warna pada media  

b. Ukuran media 

c. Media jelas dan mudah 

dipahami 

d. Tampilan media menarik 

e. Media dapat digunakan sebagai 

alternatif pembelajaran 

f. Media tahan lama dan tidak 

mudah rusak 

g. Media mudah dibawa dan 

dipindahkan. 

1 

 

1 

1 

 

4 

1 

 

 

1 

 

1 

7 

2 Media dalam 

pembelajaran 

a. Kesesuaian media dengan 

tujuan, karakteristik, dan 

sumber belajar 

b. Kemampuan media untuk 

mengulang apa yang telah 

dipelajari 

2 

 

2 

 

2 

3 

3 Keterlibatan 

siswa dalam 

menggunakan 

media 

a. Media yang dikembangkan 

dapat membuat siswa ikut dalam 

proses pembelajaran 

b. Media dapat digunakan oleh 

guru dan siswa 

a. Media dapat memotivasi siswa 

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

3 

 Jumlah Total   13 

(Diadopsi dari Sa’adun dan Akbar, 2013:134) 

 

N
o. 

Aspek Penilaian Indikator Jumlah 

Pertanyaan 

Jumlah 

No.Item 

1. Tampilan Media a. Kombinasi warna pada media 1 7 
  b. Ukuran media 1  

  c. Media jelas dan mudah dipahami 1  

  d. Tampilan media menarik 4  

  e. Media dapat digunakan sebagai 1  

  alternatif pembelajaran   

  f. Media tahan lama dan tidak 2  

  mudah rusak   

  g. Media mudah dibawa dan 1  

  Dipindahkan   

2. Media dalam a. Kesesuaian media dengan tujuan 3 2 

 pembelajaran Pembelajaran   

  b. Kemampuan media untuk 3  

  mengulang apa yang telah   

  Dipelajari   
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b. Angket Respon Siswa 

  Angket ini digunakan untuk mengumpulkan beberapa pendapat siswa 

mengenai media Pangan 3D, berikut ini adalah instrumen respon siswa yang dibuat 

oleh peneliti. 

Tabel 3.5 Indikator Respon Siswa 

 Aspek  Indikator  

1 Tampilan  Media a. Apakah warna pada media pembelajaran menarik? 

b. Apakah kalian dapat melihat bentuk dan ukuran media 

pembelajaran 

2 Pengoperasikan  

Media 

a. Apakah media dapat digunakan dengan mudah? 

b. Apakah petunjuk penggunaan media sudah jelas? 

3 Reaksi Pengguna 

Media 

a. Apakah kalian merasa senang menggunakan media 

Pangan 3D? 

b. Apakah kalian tidak merasa bosan mengunakan media 

Pangan 3D? 

c. Apakah kalian bersemangat belajar dalam 

menggunakan media pangan 3Dr? 

d. Apakah kalian sudah bisa memahami tentang subtema 

keberagaman mahlk hidup dilingknganku setelah 

menggunakan media pangan 3D? 

e. Apakah kalian sudah terampil dalam menggunakan 

media pangan 3D? 

f. Apakah kalian sudah mengerti tentang materi yang 

diajarkan 

4 Keamanan media Apakah media yang digunakan aman? 

 

a. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan 

pembelajaran yang ada di SDN Watutulis II. Observasi yang dilkukan oleh peneliti 

bersifat bebas sehingga tidak ada panduan atau batasan. 

No. Aspek 
Penilaian 

Indikator Jumlah 

Pertanyaan 

Jumlah 

No.Item 

3. Keterlibatan a. Media yang dikembangkan dapat 2 3 

 siswa dalam membuat siswa ikut dalam proses   

 Menggunakan Pembelajaran   

 media b. Media dapat digunakan oleh guru 3  

  dan siswa   

  c. Media dapat memotivasi siswa 3  

Jumlah Total 12 

(Diadopsi dari Sa’adun Akbar, 2013) 
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b. Dokumentasi 

 

Dokumentasi yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini berupa foto 

proses penggunaan media Pangan 3D serta video proses pembelajaran dengan 

menggunakan media Pangan 3D dengan menggunakan alat bantu yakni kamera 

telepon genggam dan kamera digital. Adapun alat dokumentasi tersebut digunakan 

pada saat implementasi produk di lapangan oleh guru dan siswa. 

c. Teknik Analisis Data  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik analisis data 

deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Teknik analisis ini bertujuan untuk 

menjelaskan data yang diperoleh. Data yang diperoleh berasal dari validasi media, 

validasi materi dan respon siswa sebagai subjek uji coba. Langkah analisis yang 

dilakukan peneliti adalah sebagai berikut. 

1. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitstif digunakan untuk mengumpulkan data informasi yang 

berupa saran, kritik yang terdapat pada angket yang sesuai dengan pengembangan 

media, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, ketepatan kurikulum, ketepatan isi 

media, pemakaian bahasa, desain tampilan serta penggunaan media. Analisis ini 

dikembangkan secara deskriptif kualitatif yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan  

media yang akan dikembangkan. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui hasil 

kemenarikan produk yang dikembangkan. 

2. Analisis Kuantitatif 
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Analisis kuantitatif diperoleh dari data pengumpulan angket. Data angket akan 

dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang media pembelajaran yang digunakan. 

Adapun analisis kuantitatif yang digunakan ada dua, yaitu :  

a. Analisis Data Angket Validitas Ahli 

Validitas  ahli digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. 

Pengembangan media Papan lingkungan 3D, menggunakan validitas untuk menguji 

kelayakkan dan kesesuaian media dengan KI dan KD apakah media tersebut sesuai 

dan layak digunakan dalam proses pembelajaran. 

Tabel 3.6 Kategori Skor dalam Skala Likert 

No. Skor Keterangan 

1. 4 Sangat Baik/ Sangat Setuju 
2. 3 Baik/ Setuju 
3. 2 Tidak Baik/ Tidak Setuju 
4. 1 Sangat Tidak Baik/ Sangat Tidak Setuju 

 

 Sedangkan penilaian pencapaian dan kualifikasi produk media pangan 3D 

dijabarkan dalam rumus sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

P = Persentase skor yang dicari (hasil dibulatkan hingga mencapai bilangan bulat) 

∑R= Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator/ pilihan yang terpilih  

N = Jumlah skor maksimal atau ideal. 

 Kriteria validasi atau tingkat ketercapaian yang digunakan dalam 

pengembangan media dijelaskan pada tabel sebagai berikut. 

 
Tabel 3.7 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

 No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

  (%)   

∑ R 
 

P = N x 100% 
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Keterangan : 

 

P  = Persentase respon siswa 

 

ƩX = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih siswa (ya atau tidak) 

 

N = Jumlah skor ideal 

 

Kriteria validasi atau tingkat ketercapaian yang digunakan dalam pengembangan 

media dijelaskan pada tabel sebagai berikut 

Tabel 3.9 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

 (%)   

1. 81 - 100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu 

   direvisi 
2. 61 - 80% Baik Layak, tidak perlu revisi 
3. 41 - 60% Cukup baik Kurang layak perlu direvisi 
4. 21 - 40% Kurang baik Tidak layak, perlu revisi 
5. <20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu revisi  

(Sumber: Arikunto, 2010: 35) 

 

Media pembelajaran yang sedang dikembangkan mendapat respon positif dari 

siswa apabila persentase yang diperoleh dari angket respon siswa mencapai skor ≥ 61 

%. 
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