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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Salah satu model pengembangan yang dapat digunakan dalam penelitian 

pengembangan (research and develodment) ini adalah model ADDIE. Model 

ADDIE merupakan salah satu model desain pembelajaran sistematik. Pemilihan 

model ini didasari atas pertimbangan bahwa model ini dikembangkan secara 

sistematis dan berpijak pada landasan teoritis desain pembelajaran. model ini 

disusun secara terprogram dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis dalam 

upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan sumber belajar yang 

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelajar.  

 Model ini memiliki lima langkah atau tahapan yang mudah dipahami dan 

diimplementasikan untuk mengembangkan produk pengembangan seperti buku 

ajar, modul pembelajaran, video pembelajaran, multimedia dan lain sebagainya. 

Model ADDIE memberi peluang untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas 

pengembangan pada setiap tahap sehingga dengan adanya evaluasi pada setiap 

tahapan maka dapat meminimalisir tingkat kesalahan atau kekurangan produk. 

Model ini juga sederhana dan mudah dipelajari serta strukturnya yang sistematis. 

Jadi dari lima komponen yang ada dalam model ADDIE dari analisis, desain, 

pengembangan, implementasi dan evaluasi saling berkaitan dan terstruktur secara 

sistematis yang artinya dari tahapan yang pertama sampai tahapan yang kelima 

dalam pengaplikasiannya harus secara sistematik.  
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 Hal tersebut menjadi alasan peneliti untuk memilih model tersebut dalam 

mengembangkan produk bahan ajar yang akan dikembangkan oleh peneliti. 

Gambar 3.1 Langkah Umum Desain Pembelajaran ADDIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tahap Analisis  

Tahap analisis merupakan suatu proses needs assessment (analisis 

kebutuhan), mengidentifikasi masalah (kebutuhan) dan melakukan analisis 

tugas (task analyze). Out put yang dihasilkan berupa karakteristik atau profile 

calon peserta didik, identifikasi kebutuhan dan analisis tugas yang rinci 

didasarkan kebutuhan.  

b. Tahap Desain 

Tahap ini dikenal dengan istilah membuat rancangan (blue print), ibarat 

bangunan maka sebelum dibangun harus ada rancang bangun diatas kertas 

terlebih dahulu. 

  

Analyze 

Develop 

Design Evaluate Implement 
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c. Tahap Pengembangan 

Merupakan proses mewujudkan blue print alias desain tadi menjadi 

kenyataan. Artinya pada tahap ini segala sesuatu yang dibutuhkan atau yang 

akan mendukung proses pembelajaran semuanya harus disiapkan.  

d. Tahap Implementasi 

Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran 

yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini semua yang telah 

dikembangkan diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau 

fungsinya agar bisa diimplementasikan. Setelah produk siap, maka dapat diuji 

cobakan melalui kelompok besar kemudian dievaluasi dan direvisi. Kemudian 

uji coba dapat dilakukan pada kelompok besar kemudian dievaluasi kembali 

dan direvisi sehingga menghasilkan produk akhir yang siap didiseminasikan.  

e. Tahap Evaluasi 

Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang 

sedang dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak. Tahap 

evaluasi bisa dilakukan pada setiap empat tahap diatas yang disebut evaluasi 

formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Misalnya pada tahap 

rancangan kita memerlukan review ahli untuk memberikan input terhadap 

rancangan yang sedang kita buat.  
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Sebagaimana diuraikan diatas penelitian ini menggunakan model penelitian 

Pengembangan ADDIE. Bahan ajar ini dikembangkan dengan menggunakan 

beberapa tahap pengembangan yaitu : 

1. Tahap Analisis 

 Pada tahap ini analisis , peneliti melakukan studi pendahuluan yang ditujukan 

untuk memperoleh informasi yang akan digunakan sebagai dasar bagi peneliti 

dalam melakukan penelitian. Studi pendahuluan dilaksanakan melalui studi 

lapangan dan studi literatur. 

a.  Studi Lapangan 

 Pada studi lapangan yang dilaksanakan melalui kegiatan wawancara dengan 

guru kelas IV SDN Temas 01 Batu  dan pengamatan (observasi) terkait 

dengan proses pembelajaran serta ketersediaan bahan ajar untuk mendukung 

proses pembelajaran tematik. Studi lapangan bertujuan untuk memperoleh 

informasi atau data mengenai kondisi subjek penelitian di lapangan, 

kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran 

tematik. Informasi atau data-data yang telah diperoleh dari kegiatan studi 

lapangan tersebut, selanjutnya akan dianalisis untuk keperluan tahap 

penelitian selanjutnya. 

b.  Studi Literatur 

 Selain melakukan studi lapangan, peneliti juga melakukan studi literatur 

dengan mengkaji buku-buku untuk menemukan teori atau landasan teoritis 

terkait dengan pengembangan produk bahan ajar yang akan dilakukan. 

Disamping itu pelaksanaan studi literatur bertujuan untuk meningkatkan 



36 
 

pemahaman secara teoritis tentang produk buku ajar Tematik yang akan 

dikembangkan. 

2. Tahap Desain 

Pada tahap desain atau tahap perencanaan ini terdapat beberapa kegiatan yang 

akan dilakukan antara lain adalah :  

a. Penyusunan rencana penelitian yang meliputi kegiatan menentukan subjek 

penelitian, mengembangkan instrumen penelitian, menentukan desain uji 

coba produk, menentukan validator media, validator materi, mencari 

referensi/sumber yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan bahan 

ajar berbasis buku cerita bergambar dsb. Semua rencana penelitian tersebut 

dikemas dalam bentuk proposal penelitian. 

b. Merencanakan, menyusun dan mempersiapkan konsep pengembangan 

produk bahan ajar berbasis buku cerita bergambar yang meliputi kegiatan 

merancang desain Buku Ajar (tampilan) dan merancang materi Buku Ajar. 

c. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pengembangan bahan 

ajar berbasis buku cerita bergambar. 

3. Tahap Pengembangan  

  Pada tahap pengembangan ini peneliti harus membuat rancangan 

produk bahan ajar yang akan dikembangkan dengan menentukan 

kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai oleh peserta didik. 

Setelah membuat rancangan pengembangkan produk ajar, langkah 

selanjutnya yaitu melakukan validasi produk. Validasi produk ini 

dilakukan melalui dua tahap, validasi desain dan validasi produk (bahan 

ajar).  
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  Validasi desain dilakukan oleh dosen pembimbing. Validasi ini 

bersifat judgement expert. Validasi produk dilakukan oleh dosen ahli. 

Pengujian validitas produk menggunakan lembar angket 

kevalidan/kelayakan bahan ajar. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

tingkat kevalidan bahan ajar sehingga didapatkan  informasi bahwa bahan 

ajar ini layak atau tidak digunakan sebagai bahan ajar untuk siswa dalam 

proses pembelajaran. Apabila bahan ajar dinyatakan valid maka bahan ajar 

siap untuk diuji cobakan.  

4. Tahap Implementasi 

 Tahap Implementasi adalah tahap untuk menerapkan atau menguji 

cobakan buku ajar yang telah di rancang kepada subyek yang akan diteliti. 

Uji coba pada penelitian ini dilakukan melalui uji coba kelompok besar. 

Melalui uji coba kelompok besar maka akan diketahui keefektifan bahan 

ajar berbasis buku cerita bergambar untuk siswa SD kelas IV ini. 

5. Tahap Evaluasi 

 Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui respon dan penilaian 

berupa masukan, kritik dan saran dari ahli media dan ahli materi terhadap 

modul yang telah dikembangkan. Selain itu, evaluasi sangat diperlukan 

untuk mengetahui tingkat kelayakan, kekurangan dan kesalahan dalam 

buku ajar. Tahap evaluasi dalam penelitian ini dilakukan pada setiap tahap 

(Analisis, Desain, Pengembangan, dan Implementasi). Misalnya pada 

tahap pengembangan terjadi kekurangan atau kekeliruan dalam 

pengembangan produk, maka evaluasi diperlukan untuk memperbaiki 

produk. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini bertempat di SDN Temas 01 Batu yang berlokasi di jalan 

Pattimura No 23 Batu. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena 

memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan 

baik. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 8 samapi 9 Februari 2018. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yang sesuai dengan 

variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Pengumpulan Data Aspek Pengembangan Bahan Ajar 

Aspek Indikator Teknik Instrumen Sumber 

 1.Analisis   

(Analyze) 

1. Observasi 

2. Wawancara 

1. Lembar 

Observasi 

2. Pedoman 

wawanara 

1. - Guru Kelas  

IV SDN 

Temas 01 

Batu 

   - Siswa Kelas 

IV SDN 

Temas 01 

Batu 

2. Guru Kelas  IV 

SDN Temas 

01 Batu 

 

Pengembangan 2. Perencanaan 

    (Desaign) 

1. Wawancara 1. Pedoman 

Wawancara 

 

1. Guru Kelas IV 

 3. Pengembangan  

(Development)  

1. Angket 1.Angket Validasi 1. Dosen Ahli 

Materi 

2. Dosen Ahli 

Bahan Ajar 

 

 4. Implementasi 

(Implementation) 

1.Tes 

2. Dokumentasi 

3. Angket 

1. Soal Uji Coba 

2.Alat 

Dokumentasi 

3. Angket respon 

siswa 

1. 32 siswa kelas 

IV SDN Temas 

01 Batu 

2. Semua siswa 

kelas IV SDN 

Temas 01 Batu  
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Aspek Indikator Teknik Instrumen Sumber 

3.Semua siswa

kelas IV SDN

Temas 01 Batu

Pengembangan 5.Evaluasi

(Evaluation)

1. Angket 1.Angket Validasi 1. Dosen Ahli

Materi dan Dosen 

Ahli Bahan Ajar 

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut didapat dari 

pengamatan peneliti. Teknik observasi yang digunakan peneliti adalah 

observasi langsung yang artinya pengamatan yang dilakukan tidak 

menggunakan media-media transparan. 

2. Wawancara

Wawancara atau yang sering disebut interview merupakan proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan 

bertatapan langsung dengan narasumber. Materi wawancara adalah persoalan-

persoalan yang akan ditanyakan kepada narasumber. 

3. Angket

Angket juga dapat disebut sebagai kuisioner atau dalam bahasa inggris 

questionnaire (daftar pertanyaan). Agket merupakan rangkaian atau 

kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar 

pertanyaan.  

4. Dokumentasi

Dokumentasi ini berupa KKM, Silabus, RPP, nilai hasil belajar dari tes yang 

telah dilakukan oleh guru atau wali kelas sebelum menggunakan bahan ajar 

berbasis buku cerita bergambar (Cergam). 
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5. Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui hasil uji coba bahan ajar berbasis buku 

cerita bergambar ini kepada subyek uji coba. Tes dilakukan dengan 

menggunakan soal-soal yang terdapat di dalam bahan ajar berbasis buku 

cerita bergambar ini. 

E. Instrumen Penelitian 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

instrumen penelitian bersifat non tes yang berupa lembar observasi, pedoman 

wawancara, angket, serta catatan lapangan : 

1. Lembar Observasi 

Lembar Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke 

lapangan untuk mengamati berbagai peristiwa yang terjadi di kelas. Lembar 

observasi digunakan untuk mengumpulkan data awal tentang proses 

pembelajaran tematik di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 01 Temas . Aspek-

aspek pengamatan dalam lembar observasi meliputi: 

a. Proses pembelajara di kelas IV 

b. Kondisi peserta didik saat pembelajaran berlangsung 

c. Kegiatan pendidik saat mengajar 

2. Pedoman Wawancara  

 Pedoman wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah pedoman wawancara untuk guru. Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data ketika peneliti melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan ingin mengetahui hal- hal 

dari responden yang lebih mendalam. Jadi sebelum melakukan 
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pengembangkan bahan ajar dilakukan wawancara kepada guru kelas IV SDN 

Temas 01 Batu di sekolah, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi 

selama proses pembelajaran. Hasil wawancara ini akan dijadikan bahan 

masukan dalam mengembangkan bahan ajar berbasis buku cerita bergambar 

ini. 

 

Indikator Penilaian Butir Penilaian No. Butir 

Pembelajaran Kurikulum yang diterapkan 

Sumber belajar yang digunakan  

Bahan ajar yang dipakai  

Kelemahan bahan ajar yang dipakai 

Faktor pendukung pembelajaran  

1 

2 

3 

4 

5 

Pendidik 

Jumlah siswa kelas IV   

Karakter siswa   

Keaktifan siswa    

Tipe pebelajar (mandiri/dibimbing) 

Kendala yang dihadapi siswa dalam 

pembelajaran 

6 

7 

8 

9 

10 

Peserta Didik Metode mengajar yang digunakan guru 

Bahan ajar pendukung yang pernah 

dibuat  guru    

Hambatan guru dalam mengajar  

Solusi menghadapi hambatan 

11 

12 

 

13 

14 

 

3. Angket 

Instrumen angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang tanggapan 

dari komponen bahan ajar tematik berbasis buku cerita bergambar. Angket 

yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini ada dua macam diantara 

lain adalah angket untuk validasi dan angket untuk respon siswa.  

a. Angket Validasi 

Jenis angket ini yaitu angket penilaian untuk tim ahli dan menguji kevalidan 

produk yang akan digunakan. Angket validasi terdiri dari angket untuk ahli 

materi, angket untuk ahli bahan ajar, dan angket untuk ahli pembelajaran.  
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Tabel 3.1 Kriteria Validator 

Validator Kriteria 

Ahli Materi 1. Dosen jurusan PGSD 

2. Menguasai materi pembelajaran tematik 

3. Telah menempuh jenjang pendidikan minimal S-2 

Ahli Bahan Ajar 1. Dosen mata kuliah media dan sumber 

pembelajaran 

2. Menguasai materi mengenai media dan sumber 

pembelajaran 

3. Telah menempuh jenjang pendidikan minimal S-2 

  

 Hasil dari validasi produk oleh tim ahli selanjutnya akan digunakan 

sebagai acuan untuk melakukan perbaikan sehingga menghasilkan bahan ajar 

yang lebih baik. Angket tanggapan dan peilaian siswa digunakan untuk 

mengetahui kemenarikan dan keefektivitasan bahan ajar yang dikembangkan. 

Kisi-kisi angket untuk masing-masing validator dapat dijabarkan sebagai 

berikut :  

1) Lembar angket penilaian atau tanggapan ahli materi bahan ajar tematik. 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Angket untuk Ahli Materi 

Indikator 

Penilaian 
Butir Penilaian No.Butir 

Pembelajaran Bahan ajar dapat digunakan untuk pembelajaran 

kelompok kecil dan kelas 1 

Penggunaan judul menarik dan membuat peserta 

didik termotivasi 2 

Bahan Ajar relevan dengan materi yang harus 

dipelajari peserta didik 3 

Kurikulum 

(Curiculum) 

Bahan Ajar sudah sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku 4 

 Tujuan dan manfaat disampaikan dengan jelas 5 

Isi Materi (Content 

Of Materi) 

Isi mater memiliki konsep yang benar dan tepat 6 

Isi materi sesuai dengan Kompetensi Inti 7 

Isi materi sesuai dnegan Kompetensi Dasar 8 

   

Interaksi 

(Interaction) Bahan Ajar mudah dioperasikan/digunakan 9 

Umpan Balik 

(Feedback) 

Pengguna tidak mudah bosan menggunakan bahan 

ajar 10 

Penanganan 

Kesalahan 

(Treatment of 

Errors) 

Materi meliputi ilustrasi dancontoh soal 11 

Dalam latihan soal, bahan ajar mendorong peserta 

didik berusaha memperoleh jawaban yang benar 12 1)  
Sumber : Dimodifikasi dari BSNP (Purwono, 2008) 
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Angket dibuat berisi daftar pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh 

informasi atau tanggapan mengenai kemenarikan bahan ajar yang telah 

dikembangkan. Angket penilaian untuk validator menggunakan skala 

likert dengan lima alternatif jawaban, kriteria penilaiannya adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Angket Validasi Ahli 

No Keterangan Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Kurang Baik 

Sangat Kurang Baik 

4 

3 

2 

1 

 (Sumber : Sugiyono, 2001) 

2) Lembar angket penilaian atau tanggapan ahli bahan ajar 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Angket untuk Ahli Bahan Ajar 

Indikator 

Penilaian 

Butir Penilaian No Butir 

Ukuran Buku Ajar Kesesuaian ukuran dengan materi isi Buku Ajar 1 

Desain Sampul 

Buku Ajar (Cover) 

Komposisi dan ukuran unsur tata letak (judul, 

pengarang, ilustrasi, logo, dll) sesuai 
2 

Ukuran huruf judul buku lebih dominan 

dibandingkan ukuran buku, nama pengarang 
3 

Warna judul buku kontras dengan warna latar belakang 4 

Tidak menggunakan terlalu banyak kombinasi jenis huruf 5 

Ilustrasi sampul buku menggambarkan isi/ materi ajar dan 

mengungkapkan karakter objek 
6 

Bentuk, warna, ukuran ilustrasi sampul buku sesuai 7 

Spasi antara teks dan ilustrasi sesuai 8 

Isi Buku 

Tidak menggunakan terlalu banyak jenis huruf 9 

Penggunaan variasi huruf (bold, italic, all capital, small capital) 

tidak berlebihan 
10 

Penempatan judul kegiatan belajar, sub judul kegiatan belajar, 

dan angka halaman tidak mengganggu pemahaman 
11 

Penempatan ilustrasi dan keterangan gambar tidak 

mengganggu pemahaman 
12 
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Indikator 

Penilaian 

Butir Penilaian No Butir 

 Lebar susunan teks normal. 13 

 Spasi antar baris susunan teks normal. 14 

 Spasi antar huruf normal. 15 

 Spasi antara teks dan ilustrasi sesuai 16 

 Penyajian keseluruhan ilustrasi serasi. 17 

 Kreatif dan dinamis. 18 

Sumber : Dimodifikasi dari BSNP (Purwono, 2008) 

b. Angket Respon Siswa 

Angket ini digunakan untuk mengumpulkan respon atau beberapa 

pendapat siswa serta untuk mengetahui kemenarikan bahan ajar berbasis 

buku cerita bergambar (Cergam) ini. Angket ini memuat tentang pendapat 

dan komentar peserta didik mengenai bahan ajar yang sedang 

dikembangkan oleh peneliti. Adapun kisi-kisi angket respo siswa yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 3.7 Kisi-kisi angket respon siswa terhadap Bahan Ajar 

Aspek Indikator Butir 

Tampilan 1. Kejelasan teks 

2. Kejelasan gambar 

3. Kesesuaian gambar 

dengan materi 

1 

2 

3 

Materi 4. Penyajia materi 

5. Kemudahan memahami 

materi 

6. Kejelasan kalimat 

7. Kejelasan simbol 

8. Kesesuaian contoh 

dengan materi 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

Tujuan Pembelajaran 9. Kemudahan belajar 

10. Ketertarikan 

menggunakan bahan ajar 

11. Peningkatan motivasi 

belajar 

9 

10 

 

11 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan mengolah hasil penelitian dan pengembangan ini 

yaitu: 

1. Analisis Deskriptif 

Data-data yang telah terkumpul dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 

data yang bersifat kualitatif dan data yang bersifat kuantitatif. 

a. Data kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil review berupa 

tanggapan, kritik, dan saran perbaikan oleh ahli materi, dan ahli bahan 

ajar. Data tersebut disusun secara logis dan bermakna dalam bentuk 

kalimat-kalimat atau kata-kata, kategori- kategori mengenai suatu 

objek, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Hasil penelitian ini akan 

digunakan untuk merevisi produk bahan ajar tematik berbasis buku 

cerita bergambar (cergam). 

b. Data kuantitatif digunakan untuk mengolah data berbentuk angka- 

angka yang diperoleh melalui angket-angket penilaian produk 

menggunakan skala likert berkriteria empat tingkat kemudian 

dianalisis melalui perhitungan persentase skor item pada setiap 

pertanyaan dalam angket. Adapun rumus persentase yang digunakan 

dalam penelitian produk pengembangan sebagai berikut: 

P =  
∑x

∑Xi
 x 100% 

(Sumber : Pradana, 2013) 

Keterangan: 

P : Persentase kelayakan/kevalidan 

∑x : Jumlah skor yang diperoleh dari validator 
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∑xi : Jumlah skor maksimal 

Hasil yang diperolah dari perhitungan persentase kemudian ditentukan 

tingkat kelayakan dan kevalidannya menggunakan konversi skala tingkat 

pencapaian sebagai berikut:  

Tabel 3.7 Kualifikasi Tingkat Kevalidan dan Revisi Produk 

Presentase (%) Kriteria Validasi 

76-100 

56-75 

40-55 

0-39 

Valid 

Cukup Valid 

Kurang Valid 

Tidak Valid 

 (Sumber : Arikunto, 2006) 

 Berdasarkan tabel diatas, apabila skor validasi yang diperoleh 

minimal 56, maka bahan ajar yang dikembangkan tersebut sudah dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan ajar dalam kegiatan belajar di sekolah karena 

sudah cukup valid. 

 




