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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian & Pengembangan 

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya 

Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji kevalidan produk tersebut. (Sugiono 

2015:407) penelitian ini merupakan penelitian yang menghasilkan sebuah produk 

tertentu, disamping itu juga diuji kevalidannya melalui validasi dari beberapa ahli. 

Sehingga produk tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alat yang dapat 

dimanfaatkan fungsi sebagaimana mestinya. Jadi sangat penting jika dilakukan uji 

kevalidan dan kemenarikan dari produk yang dihasilkan tersebut, sehingga media 

yang telah dirancang dan dibuat dapat digunakan sebagaimana mestinya.  

Model Penelitian dan pengembangan ini menggunakan model ADDIE. 

Pemilihan model ADDIE karena beberapa pertimbangan bahwasannya model ini 

mudah untuk dipahami, dikembangkan secara sistematis dan berpijak pada 

landasan teoritis. Sistematis karena disusun secara terprogram dengan urutan-

urutan kegiatan yang sistematis dalam sebuah upaya pemecahan masalah dalam 

pembelajaran. Tahap penelitian dan pengembangan model ADDIE terdiri dari lima 

tahapan yaitu: (Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation). Hal 

ini sesaui dengan dasar tujuan dari penelitian yang ingin dicapai yaitu tujuan utama 

menghasilkan sebuah produk, dimana produk tersebut dapat membuat pelajaran 

dapat diterima dengan baik. Secara garis besar tahap ADDIE dapat dilihat pada 

table berikut ini: 
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Gambar 3.1 Tahap pengembangan model ADDIE 

  Sumber: Tegeh dkk, 2014:42 

 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan  

Dalam buku tegeh (2014:42) Prosedur penelitian dan pengembangan 

(research and development), model ADDIE dilaksanakan dalam lima langkah atau 

lima tahapan. Lima tahapan tersebut antara lain: 

a. Tahap analisis (analyze)  

Pada tahapan analisis peneliti melakukan observasi yang terhadap 

pembelajaran yang telah ada di sekolah tersebut. Salah satunya adalah 

melakukan analisis kompetensi, peneliti mengambil Kompetensi Dasar 3.4 

mengenal, memahami dan mengidentifikasi isi cerita sederhana tentang bermain 

dilingkungan rumah dan sekolah, dan 4.4. memperagakan teks cerita sederhana 

indikator yang dikembangkan 3.4.1. mengidentifikasi isi cerita folklore (asal-

Implemen evaluate  Design   

Develop  

Analyze  
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usul aksara jawa) dan 4.4.1. menceritakan kembali isi cerita folklore (asal-usul 

aksara jawa. Indikato tersebut dikembangkan dari kompetensi yang ada dibuku. 

Selanjutnya analisis karakteristik peserta didik dari analisis peserta didik melalui 

wawancara dan observasi ternyata peserta didik usia kelas 2 lebih menyukai 

pembelajaran yang nyata atau melalui sebuah gambar. Dengan demikian peneliti 

menyesuaikan materi serta mengembangkan media dari materi yang ada.  

b. Tahap perancangan (Design) 

Tahap perancangan (design) dilkaukan dengan kerangka acuan sebagai 

berikut: untuk siapa pembelajaran dirancang. Jadi dari tahap ini peneliti 

memfokuskan untuk siapa pembelajaran itu dirancang tentunya untuk peserta 

didik. Peneliti membatasi yaitu untuk siswa kelas 2 Di SDN Jatimulyo 1 Malang.  

Kemampuan apa yang ingin dipelajari.  Dari pertanyaan semacam ini tentunya 

kemampuan apa yang dipelajari merujuk pada kompetensi yang telah ditentukan 

jadi peneliti memilih serta peneliti menetapkan kompetensi dari buku yang ada. 

Kemudian pada tahap ini ada juga peneliti berusaha memilih strategi dan 

metode yang sesuai dengan pembelajaran dan karakteristik siswa kelas 2 sekolah 

dasar, contoh dalam pembelajaran bahasa jawa. Peneliti menggunakan metode 

tanya jawab. Jadi pada saat peneliti mempraktikkan media dan bercerita 

menggunkan pop-up, peneliti melakukan tanya jawab dengan siswa agar 

pembelajaran terkesesan tidak monoton tujuan lain lain agar pemahaman siswa 

utuh terhadap materi yang belum dimengerti.  

c. Tahap pengembangan (Development) 

Tahap ketiga yaitu tahap pengembangan (development) dimana pada intinya 

tahapan ini menjelaskan spesifikasi desain kedalam bentuk nyata atau fisik, 
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sehingga meghasilkan sebuah prototype produk pengembangan. Segala hal yang 

telah dilakukan pada tahap perancangan yakni pemilihan materi sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan tuntutan kompetensi, strategi dan pembelajaran 

yang diterapkan dan juga evaluasi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk 

prototype. 

 Pada kegiatan peneliti melakukan antara lain:  pencarian dan pengumpulan 

segala sumber atau referensi yang dibutukan untuk pengumpulan materi, 

pembuatan bagan dan table pendukung dan lain-lain. Pembuatan gambar 

ilustrasi, pengetikan, pengaturan layout, penyusunan instrument dan lain-lain. 

Jadi pada tahap ini peneliti melakukan beberapa point penting, antara lain yaitu:  

a) Pembuatan desain/ prototype sekaligus media secara fisik sudah jadi beberapa 

persen kemudian dikembangkan terus agar media yang layak untuk 

digunakan  

b) Kemudian peneliti membuat instruemen untuk mengukur kelayakan produk, 

pada tahap ini peneliti membuat angket untuk mengetahui kevalidan dari 

media yang telah dibuat serta untuk mengukur seberapa besar respon peserta 

didik terhadap media yang telah dibuat.  Kisi-kisi instrumen serta angket yang 

buat ditujukan kepada ahli media, ahli materi, praktisi pembelajaran, serta 

angket respon siswa.  

c) Revisi produk, Setelah memvalidasi dari para ahli peneliti melakukan revisi 

produk, dengan tujuan media Pop-up layak dan dapat digunakan dalam 

pembelajaran dikelas. Revisi produk di produk dilakukan selama dua tahap 

yaitu tahap 1 dan tahap II. Jika sudah memenuhi kriteria maka peneliti tidak 

melakukan revisi lagi. Validasi dilakukan terhadap 2 tim ahli yaitu dari ahli 
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materi bahasa jawa yaitu bapak Davit Harijono, M.Pd dan ahli media dari 

bapak Ari Dwi Haryono, M.Pd. 

d) Untuk selanjutnya yaitu di uji coba lapangan sebelum di implementasikan. 

Uji coba disini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan kelompok kecil 

terlebih dahulu, setelah hasil dari kelompok kecil memuaskan baru di 

ujicobakan secara klasikal.   

d. Tahap implementasi (Implementation) 

Tahap keempat adalah tahap Impementasi. Hasil pengembangan diterapkan 

dalam pembelajaran untuk untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas 

pembelajaran yang meliputi: kevalidan, kemenarikan.  prototype perlu 

diujicobakan secara nyata untuk memperoleh gambaran tentang tingkat 

kemenarikan. Kemenarikan berkenaan dengan menciptakan susasana belajar 

yang menyenangkan, dan memotivasi peserta didik serta pada tahap ini harapan 

peneliti mengetahui bagaimana respon dari siswa saat pembelajaran dan guru 

pada saat menggunakan Pop-up.   

Jadi pada dasarnya di tahap implementasi semua komponen mulai dari 

materi dan media sudah siap untuk digunakan dalam proses pembelajaran secara 

nyata. Implementasi disini diujicobakan terhadap kelompok kecil terlebih 

dahulu. Jika respon siswa kurang baik maka peneliti berusaha untuk 

memperbaiki Semua yang berkenaan dengan pembelajaran sudah disiapkan 

dengan matang, baru media dapat diimplementasikan sesuai dengan skanario 

yang telah ditentukan dari awal oleh peneliti.  
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e. Tahap evaluasi (Evaluation) 

Tahap kelima adalah tahap evaluasi yang meliputi evaluasi formatif dan 

subamatif. evaluasi formatif dilakukan untuk mengumpulkan data setiap tahapan 

yang digunakan untuk penyempurnaan, evaluasi submatif dilakukan pada akhir 

program untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didikdan 

kualitas pembelajaran secara luas. Jadi peneliti pada tahap ini melaukan dua 

evaluasi yaitu formatif dan submatif. Formatif dari hasil data-data yang 

dikumpulkan peneliti daria awal sampai akhir pembelajaran. sedangkan 

submatif dari evaluasi yang diberikan kepada siswa, seberapa paham siswa 

terhadap materi yang dipelajari dengan mengerjakan soal-soal.    

C. Tempat dan waktu penelitian  

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran pop up berbasis cerita 

folklor di uji cobakan di SDN jatimulyo 1 Malang. Kegiatan penelitian dilakuakan 

pada semester Genap tahun ajaran 2017-2018 yaitu pada tanggal 13 dan 15 maret 

2018. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

teknik pengumpulan data pada penelitian dan pengembangan menggunakan 

beberapa teknik antara lain: wawancara, angket dan observasi 

a. wawancara  

pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak 

terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan data apa saja yang dibutukhan 

pada saat penelitian berpedoman pada permasalahan yang ada di lapangan dan 

dengan kondisi ideal yang ada. Wawancara dilakuakn pada tangga 27 Novemver 

2017. 
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b. Angket  

Pada penelitian dan pengembangan yang akan dilkukan peneliti 

menggunakan angket. Angket berkenaan dengan ahli materi dan ahli media. Angket 

digunakan untuk mengetahui validitas dari media yang telah dibuat. Angket 

tersebut diisi oleh beberapa ahli. Validasi merupakan point penting dalam sebuah 

penelitian dan pengembangan karena berkaitan dengan valid atau tidaknya media 

yang telah dibuat oleh peneliti agar layak digunakan dalam pembelajaran. Kegiatan 

validasi memerlurkan beberapa ahli yang benar-benar berkompeten di bidangnya. 

Hasil validasi dari tim ahli digunakan peneliti sebagai acuan untuk memperbaiki 

produk sebelum dilkukan uji coba. Validasi meliputi: 

a) Validasi ahli materi 

Validasi ahli materi merupakan, sebuah langkah untuk mengetahui 

kevalidan metari. Apakah materi sudah sesuai dengan konsep, dan isi 

kompetensi yang ada. Validasi materi dilakukan oleh seseorang berkompeten 

di bidangnya sehingga mampu memberi saran dan masukan terdahap materi 

yang ada pada media yang telah dibuat sebelum dilakukan uji coba. Angket 

validais telah disediakan oleh peneliti untuk diisi oleh tim ahli. Tabel berikut 

merupakan kriteria validator tim ahli Materi:  

Tabel 3.1 kriteria validator tim ahli materi 
Nama Instansi Ahli bidang Kriteria 

Davit Harijono, 

M.Pd 

Kepala 

sekolah 

SMPN 2 

Tirtoyudo 

Materi bahasa 

jawa 

1. Berkompeten dalam 

bidang Bahasa jawa 

2. Menjadi pengamat bahasa 

jawa tingkat jawa timur   

3. Lulusan S1 dan S2 

bahasa jawa  

(Tabel Kisi-kisi Validator olahan Peneliti) 
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b) Validasi media  

Validasi media dilakukan oleh tim yang memang benar-benar ahli 

dibidangyan. Validasi media ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kevalidan dari media yang telah dibuat. Angket validasi telah disiapkan oleh 

peneliti dengan mengacu pada point-point yang telah ditetapkan. Tujuan 

validasi media dapat memperbaiki produk sehingga produk dapat digunakan 

dengan layak pada saat pembalajaran 

Table 3.2 kriteria validator tim ahli media 

Nama Instansi Ahli bidang Kriteria 

 

Ari Dwi 

Haryono, M.Pd 

Dosen UMM Materi Media 1. Dosen UMM 

2. Berkompeten dalam 

bidang media  

3. Pernah melakukan 

penelitian tentang 

pengembangan media 

dalam pembelajaran  

4. Lulusan S2  

(Tabel Kisi-kisi Validator olahan Peneliti) 

 

c) Validasi praktisi pembelajaran  

Validasi ahli pembelajaran dilakukan oleh tim ahli dalam proses 

pembelajaran. validasi pembelajaran dilakukan agar mengetahui tingkat 

kevalidan daripada media Pop-up yang telah dibuat oleh peneliti untuk 

pembelajaran. 

Table 3.3 kriteria validator praktisi Pembealajaran 

Nama Instansi Ahli bidang Kriteria 

Naming 

Wahyuningsih, 

S.Pd  

Guru Kelas Pembelajaran  1. Berkompeten dalam 

bidang pembelajaran  

2. Guru kelas 2 di SDN 

Jatimulyo  

3. Mengetahui kondisi kelas  

(Tabel Kisi-kisi Validator olahan Peneliti) 
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a. Observasi 

Observasi merupakan tahap awal yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengetahui keaadaan serta permasalahan yang terdapat dikelas. Kegiatan 

observasi meliputi pengamatan secara langsung bagaimana keadaan 

pembelajaran yang sedang terjadi. Sehingga peneliti dapat mengetahui inti dari 

permasalahan yang ada.   

b. Dokumetasi  

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data selama proses penelitian 

berlangsung sebagai bukti untuk memperkuat penelitian yang telah dilakukan 

dokumentasi dimulai pada saat proses observasi awal sampai akhir penelitian. 

Dokuntasi berupa foto kegiatan penelitian dan juga mencakup hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian.   

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa data 

angket. Angket digunakan sebagai alat untuk mengukur kevalidan suatu media yang 

telah dikembangkan. Jadi instrumen pada penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data bebarapa tim ahli dan juga siswa sebagai pertimbangan untuk 

bahan evaluasi.   

Adapun kisi-kisi instrument validasi untuk ahli materi yang dikembangkan 

oleh peneliti dari Tegeh, dkk (2014:58) dan sanjaya (widiana 2016:40) adalah 

sebagai berikut:   
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Tabel 3.4 kisi-kisi Instrumen ahli materi 
Kriteria Indikator No 

soal  

Jumlah butir 

Kesesuaian a. Sesuai Cerita dengan Standar 

Kompetensi  

b. Kesesuaian dengan indikator 

c. Kesesuaian dengan karakteristik 

siswa  

d. Kesesuaian pemilihan gambar 

dengan materi 

1 

 

2 

3 

 

4 

4 

Bahasa  e. Ketepatan struktur kalimat  

f. Ketepatan penggunaan bahasa 

pada pop up 

g. Ketepatan penggunaan bahasa 

pada pop up 

h. Kesesuaian bahasa dengan 

karakter siswa 

i. Ketepatan ejaan  

 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

5 

Penyajian  j. Keruntutan penyajian cerita  

k. Kemudahan dalam memahami 

materi  

l. Membantu siswa memamhami 

materi dengan baik 

m. Konsistensi penyajian  

10 

11 

 

12 

 

13 

4 

(Tabel Kisi-kisi angket olahan Peneliti) 

 

Tabel 3.5 kisi-kisi Instrumen ahli media 

Kriteria Indikator No 

soal  

Jumlah butir 

Kesesuaian Isi   1. Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

2. Sesuai dengan indikator yang 

ingin dicapai 

1 

 

2 

2 

Keterpaduan desain 

produk pop-up   

3. Desain cover mdia  

4. Pemilihan warna dan unsur tata 

letak  

5. Penggunaan gambar ilustrasi 

sesuai dengan materi  

6. Penempatan gambar pada pop-up 

7. Tampilan media pop-up 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

5 

Keterpaduan desai 

meja dengan sound  

8. Pemilihan warna pada meja 

9. Unsur tata letak soun pada meja  

8 

9 

2 

Bahan  10. Ketepatan bahan yang digunakan 

pada pop up  

11. Ketepatan meja yang digunakan 

pada meja  

10 

 

11 

2 
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Penggunaan  12. Keamanan media  12 1 

Bentuk  13. Ketepatan ukuran pop-up 

14. Ketepatan ukuran pop-up dengan 

meja  

13 

14 

2 

Kesesuaian media  15. Kesesuai media dengan 

karakteristik siswa 

16. Kemampuan media menciptakan 

sussana  

15 

 

16 

2 

(Tabel Kisi-kisi angket olahan Peneliti) 

 

Tabel 3.6 kisi-kisi Instrumen praktisi Pembelajaran 

Kriteria Indikator No 

soal  

Jumlah butir 

media pop-up 

dalam 

pembelajaran  

a. Kemenarikan media 

b. Menambah motivasi belajar 

c. Penggunaan gambar ilustrasi 

sudah sesuai 

d. Tokoh mudah diingat 

e. Kesesuaian pemilihan warna 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

Kejelasan  f. Kejelasan penyampaian materi  

g. Kemenarikan penyampaian materi  

h. Kemudahan penyampaian materi 

7 

8 

9 

 

 

3 

 

 

Kebenaran isi i. Kesesuiaian media dengan dengan 

kompetensi dasar 

j. Kejelasan urutan cerita 

k. Kemudahan siswa dalam 

memahami cerita  
l. Contoh sudah sesuia dengan apa 

yang akan dikerjakan 

m. Kesesuiaian media dengan dengan 

Indikator 

n. Kesesuian dengan tingkat kognitif 

siswa 

 

10 

 

11 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

6 

Kegunaan media  o. Kegunaan media untuk 

memahami materi  

p. Kemudahan penggunaan 

17 

 

18 

2 

(Tabel Kisi-kisi angket olahan Peneliti) 

 

Tabel 3.7 kisi-kisi Instrumen Angket siswa  

No.  Indikator No 

soal  

Jumlah 

butir 

1.  materi bahasa jawa pada Pop-up mudah dipahami peserta didik 1 1 

2.  materi yang disajikan dalam Pop-up menyenangkan bagi peserta 

didik 

2 1 

3.  bahasa yang digunakan mudah dimengerti bagi peserta didik 3 1 

4.  gambar yang digunakan dalam Pop-up sudah bagus  4 1 
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5.  pembelajaran menggunakan Pop-Up menyenangkan 5 1 

6.  gambar Tokoh pada Pop-up mudah dikenal 6 1 

7.  contoh gambar tokoh pada Pop-up mudah diingat 7 1 

8.  Pop-up menambah semangat belajar 8 1 

9.  gambar tokoh yang ada sudah jelas 9 1 

10.  cerita pada pop-up mudah untuk dipahami 10 1 

(Tabel Kisi-kisi angket olahan Peneliti) 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

a. Analisis Deskriptif Kualitatif  

Data kualitatif digunakan untuk mengolah data-data yang dinyatakan dalam 

bentuk kata-kata atau bisa juga berbentuk uraian dalam lembar observasi, 

wawancara, dokumentasi serta angket yang dijlelaskna dalam bentuk uraian. 

b. Analisis Deskriptif kuantitatif  

Data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data-data yang dinyatakan 

dalam bentuk angka. Data tersebut diperoleh dari angket validasi dari beberapa 

ahli dan juga angket respon siswa. Analisis data angket validasi ahli  

Angket validasi ahli materi media serta angket respon siswa dianalisi 

menggunakan skala likert dengan menggunakan skor 1-4 dengan pedoman 

penilaian seperti pada tabel skala likert dibawah ini. Skala likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan juga persepsi seseorang mengenai suatu 

fenomena (sugiyono, 2016:93). Namun pada penilaian inian ini diukur untuk 

mengetahui penmdapat sesorang terhapat materi yang telah didesain oleh 

peneliti. katagori skor dijelaskan pada tabel skala likert dibawah ini.  
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Tabel 3.8 Kriteria penilaian 

Skor  Kriteria terhadap produk 

  

4 Baik / menarik/ layak/ mudah/ sesuai/ tepat  

3 Cukup Baik / cukup menarik/ cukup layak/ cukup mudah/ 

cukup sesuai 

2 Kurang Baik / kurang menarik/ kurang layak/ kurang 

mudah/ kurang sesuai/ kurang tepat 

1 Tidak Baik / tidak menarik/ tidak layak/ tidak mudah/ 

tidak sesuai/ tidak tepat 

(Sumber Sugiyono,2016 :93) 

Perolehan presentasi data dari hasil penilaian validator dianalisis 

dengan menggunakan rumus dibawah ini:  

P = 
∑𝑥𝑖

𝑛
  x 100  

Keterangan: 

P : Presentasi skor yang dicari  

 xi : jumlah skor penilaian   

n : jumlah skor maksimal  

Jadi dari hasil analisis lembar evaluasi yang digunakan dalam 

penelitian Pengembangan media Pop-up berbasis cerita folklore untuk 

pelajaran bahasa jawa di Sekolah dasar Negeri Jatimulyo 1 Malang. 

Rumus tersebut digunakan untuk mengetahui kevalidan dan kemenarikan  

dari media yang telah dikembangkan menggunakan ketercapaian sebagai 

berikut: 

Tabel 3.9 presentase ketercapaian  

Presentase  Tingkat 

validitas  

Katagori 

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

70,00% - 85,00% Cukup valid  Dapat digunakan namun perlu direvisi  

50,01% - 70,00%  Kurang valid  Disarankan agar tidak digunakan karena 

revisi besar 

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

(Sumber: Akbar, 2013:41) 
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Apabila presentasi hasil evaluasi yang harus diperoleh dari angket 

minimal 70,01% dengan katagori “cukup Valid” jadi jika hasil evaluasi dari 

beberapa ahli dan juga angket respon siswa mencapai 70,01% maka media 

pengembangan Pop-up berbasis cerita folklore dapat digunakan namun 

perlu adanya direvisi.  


