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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu model pengembangan 4-D 

(Pendefinisian (Define),  perancangan (Design),  pengembanagan (Develop), dan 

Penyebarluasan (Disseminate). Model 4-D merupakan salah satu model desain 

pembelajaran sistematik menurut Thiagarajan (Trianto:2017:65). Peneliti 

menggunakan model 4D sampai pada tahap pengembangan (Develop). Hasil media 

yang dikembangkan pada penelitian ini adalah media kwarted card pada materi 

Tokoh-Tokoh wayang.  

Pemilihan model pengembangan ini karena pertimbangan langkah-

langkah pengembangan pada model 4-D terperinci namun sederhana dan mudah 

diikuti prosedur pengembangannya. Pemilihan jenis model pengembangan ini 

berdasarkan atas pertimbangan secara sistematis dan menuntut pada landasan 

teoritis suatu proses pembelajaran. Model pengembangan ini terprogram dengan 

urutan kegiatan yang sistematis untuk memecahkan masalah belajar yang berkaitan 

dengan suatu media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta 

didik. Kelebihan model pengembagan 4-D yaitu lebih baik dipergunakan sebagai 

pokok utama untuk mengembangkan suatu perangkat pembelajaran bukan hanya 

untuk mengembangkan sistem pembelajaran (Arywiantari Dkk.:2015). 
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B. Prosedur Penelitian Pengembangan  

Peneliti menggunakan model Thiagarajan model 4-D. Tahapan penelitian 

dan pengembangan menurut Thiagarajan terdiri atas empat tahapan diantaranya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Model pengembangan media 4D 

 

Tahapan yang dilakukan pada setiap tahap pengembangan model 4-D dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Define (Pendefinisian) 

Tujuan pada tahapan ini adalah mendefinisikan analisis syarat-syarat 

pembelajaran. Untuk menentukan dan menetapkan syarat pembelajaran diawali 

dengan analisis tujuan atau analisis kebutuhan dari batasan materi yang akan 

dikembangkan.  Tahapan ini meliputi lima langkah pokok, yaitu (a) Analisis 

kurikulum, (b) Analisis peserta didik, (c)Analisis Tugas, (d) Analisis konsep, dan 

(e) Perumusan tujuan pembelajaran. 

Define 

(Pendefinisian) 

Design 

(Perancangan) 

 

Develop 

(Pengembangan) 

Disseminate 

(Penyebarluasan) 
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b. Design (Perancangan) 

Thiagarajan membagi tahap design dalam beberapa kegiatan, yaitu: 

media selection, format selection. Kegiatan yang dilakukan pada setiap tahap 

tersebut antara lain: (1) memilah dan memilih media pembelajaran yang sesuai 

dengan materi dan karakteristik peserta didik, (2) pemilihan bentuk penyajian 

produk  pembelajaran yang disesuaikan dengan media pembelajaran yang akan 

digunakan.  

c. Develop (Pengembangan) 

Tujuan pada tahapan ini ada dua kegiatan yaitu: expert appraisal dan 

developmental testing. Expert appraisal merupakan teknik untuk memvalidasi 

atau menilai kevalidan atau kepraktisan rancangan produk media. Dalam 

kegiatan ini dilakukan evaluasi oleh para ahli dalam bidangya. Saran-saran yang 

diberikan digunakan untuk memperbaiki media dan materi yang telah disusun.   

Developmental testing merupakan suatu kegiatan uji coba rancangan 

produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya yang berjumlah18 siswa. Pada 

saat uji coba lapangan ini dicari data respon peserta didik. 

 

d. Disseminate (Penyebarluasan) 

Thiagarajan membagi tahap dissemination dalam tiga kegiatan yaitu: 

validation testing, packaging, diffusion and adoption. Pada tahap validasi, produk 

media pembelajaran yang sudah selesai direvisi pada tahap pengembangan 

kemudian diaplikasikan pada sasaran yang sesungguhnya. Pengukuran ini 
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dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas produk media pembelajaran yang 

dikembangkan. Setelah produk media pembelajaran diimplementasikan, peneliti 

perlu melihat hasil dari pencapaian tujuan. Tujuan yang belum tercapai perlu 

dijelaskan solusinya sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama setelah produk 

disebarluaskan. Kegiatan terakhir dari tahap pengembangan adalah melakukan 

packaging (pengemasan), diffusion and adoption. Tahap ini dilakukan supaya 

produk media pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh orang lain.
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C. Tempat dan waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di SDN Ampeldento 01 Malang. Pada JL. Raya 

Ampeldento no.29 Ampeldento Kab. Malang. Waktu penelitian pada Bulan 

Januari 2018. 

 

D. Validasi dan Subyek Uji Coba 

Validasi dan uji coba merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam 

penelitian pengembangan. Validasi ahli dilakukan oleh ahli yang berkompeten 

dibidangnya untuk mendapatkan jaminan bahwa media awal layak untuk diuji 

cobakan kepada siswa. Selain itu untuk mengantisipasi kesalahan pada materi.  Uji 

coba dilakukan guna memperoleh informasi mengenai kelayakan media yang 

dikembangkan untuk pembelajaran.  Data hasil validasi dan uji coba digunakan 

peneliti sebagai dasar untuk memperbaiki produk, sehingga layak digunakan dalam 

pebelajaran.  

1. Validasi 

 a)  Validasi Ahli Materi  

Sebelum media pembelajaran diuji cobakan, suatu produk pengembangan 

perlu adanya divalidasi terlebih dahulu oleh ahli materi. Validasi materi dilakukan 

dengan menilai media pembelajaran yang sedang dikembangkan dari segi konsep 

,materi,dan kesesuaian dengan standar kompetensi dan hal yang mempengaruhinya. 

Penilaian dilakukan melalui angket. Melalui validasi materi, peneliti mendapatkan 

saran dan komentar terkait media kwarted card yang sedang dikembangkan. Hasil 

validasi selanjutnya digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk. 
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Tabel 3.1 Kriteria Validator Ahli Materi 

Nama Instansi Bidang Kriteria 

Davit Harijono, M.Pd. Dosen UMM Ahli Materi 1. Berkompeten dalam bidang 

Pembelajaran Bahasa Jawa 

2. Lulusan Bahasa Jawa 

3. Dosen UMM 

4. Ahli dalam bidang 

Pembelajaran Bahsa Jawa 

5. Lulusan S2 

b) Validasi Ahli Media 

Validasi ahli media dilakukan untuk menilai berdasarkan angket tentang 

desain,tampilan dan komponen-komponen yang dikembangkan. Penilaian 

dilakukan melalui angket. Melalui validasi media, peneliti mendapatkan saran dan 

komentar yang terkait dengan media kwarted card yang sedang dikembangkan. 

Dari hasil validasi selanjutnya dipergunakan untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan produk. 

Tabel 3.2 Kriteria Validator Ahli Media 
Nama Instansi Bidang Kriteria 

Arina Restian, M.Pd. Dosen UMM Ahli Media 1. Berkompeten dalam bidang 

media. 

2. Dosen UMM 

3. Ahli dalam bidang 

Pembelajaran Ketrampilan 

4. Lulusan S2 

 

c) Validasi ahli Pembelajaran 

Validasi ahli materi yang dilakukan dengan cara menilai berdasarkan angket 

tentang pembelajaran dan kepraktisan media pembelajaran Kwarted Card pada 

pembelajaran Bahasa Jawa. Melalui validasi pembelajaran, peneliti akan 

memperoleh saran dan komentar terkait tentang media pembelajaran Kwarted Card 

yang sedang dikembangkan. Dari hasil tersebut selanjutnya digunakan untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan produk. 

Tabel 3.3 Kriteria Validtor ahli Pembelajaran 

Nama Instansi Bidang Kriteria 

Subianto, S.Pd. Guru SDN 

Ampeldento 

Ahli 

Pembelajaran 

1. Berkompeten dalam bidang 

Pembelajaran Bahasa Jawa 
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2. Lulusan pendidikan Keguruan 

3. Guru Tetap SDN Ampeldento 

4. Ahli dalam bidang 

Pembelajaran 

5. Lulusan S1 

2. Subyek Uji Coba  

Kegiatan uji coba dilaksanakan untuk mengetahui atau memperoleh 

komentar dan saran dari pengguna produk atau peserta didik. Melalui uji coba 

produk peneliti mengetahui kelemahan dan kekurangan produk yang ada. Data uji 

coba kemudian dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan produk sehingga 

dihasilkan media yang layak untuk pembelajaran. Uji coba keseluruhan berjumlah 

18 siswa yang dilakukan secara uji coba lapangan.  

E. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data selama proses pembelajaran berlangsung, media 

Kwarted Card pembelajaran menggunakan metode wawancara, observasi dan 

angket. 

1. Observasi 

Pada observasi awal, peneliti tidak terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran. Peneliti hanya sebagai pengamat secara langsung tanpa terlibat 

proses pembelajaran. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Sedangkan observasi pada saat uji coba  

pelaksanaan lapangan, digunakan untuk mengetahui tingkat kemenarikan, dan 

kepraktisan media pembelajaran pada saat digunakan oleh peserta didik. 

2. Wawancara  

Wawancara dilakukan secara lisan pada saat pertemuan tatap muka secara 

langsung Kependidik atau guru kelas. Pada penelitian pengembangan media 

kwarted card pembelajaran ini, wawancara dilaksanakan pada saat pengumpulan 
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data awal. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan pembelajaran yang ada di Sekolah Dasar Malang. 

3. Angket  

Pada penelitian ini menggunakan empat angket yaitu untuk validasi media, 

validasi materi, validasi pembelajaran, dan angket respon siswa. Angket validasi 

media, validasi materi, validasi pembelajaran menggunakan tanda check (v)di 

tempat yang sudah disediakan oleh peneliti. Sedangkan angket respon siswa berupa 

pilihan ganda.   

4. Dokumentasi  

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data-data yang 

digunakan untuk penelitian. Dokumentasi diperoleh pada saat proses 

pengaplikasian media pembelajaran.  

  

F. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu berupa 

angket. Angket digunakan untuk mengukur kualitas media pembelajaran yang 

dikembangkan. Instrument angket pada penelitian pengembangan ini digunakan 

untuk memperoleh data dari ahli materi, ahli pembelajaran, ahli media, dan peserta 

didik untuk bahan mengevaluasi media pembelajaran yang dikembangkan. 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Materi 

Kriteria Indikator Jumlah Butir Nomor Butir 

Pertimbangan Isi A. Kesesuaian materi 

dengan KD 

B. Kebenaran Isi 

C. Cara Penyajian 

2 

                 4                     

                 9 

1,2,                                            

3,4,5,6,                            

7,8,9,10,11,12,13,14,15 
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Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Media 

Kriteria Indikator Jumlah Butir Nomor Butir 

1. Pertimbnagan 

Isi 

a. Tampilan Media 

pembelajaran 

b. Kriteria pemilihan 

media pembelajaran 

c. Landasan penggunaan 

media pembelajaran 

4 

 

     5 

3 

 

1,2,3,4 

 

5,6,7,8,9 

10,11,12 

2. Desain produk d.  Media kwarted card 11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,

22,23 

 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Pembelajaran. 

Kriteria Indikator Jumlah Butir Nomor Butir 

Kepraktisan Pertimbangan Isi 8 1,2,3,4,5,6,7,8 

Tabel 3.7 Kisi-Kisi instrument Angket siswa.  

Kriteria Indikator Nomor Butir 

Kemenarikan a. Kemudahan penggunaan media 

b. Menyenangkan 

c. Bahasa mudah dipahami 

d. Menambah motivasi 

1 

2,5 

3 

4 

 

Kepraktisan e. kemudahan petunjuk penggunaan media 

f. kemudahan penggunaan media  

g. Ukuran dan jenis huruf 

h. Kegunaan media untuk menghafal wayang 

 

6 

7 

8 

9,10 

Diadaptasi dari Krismasari, E.2015 dan Akbar 2013. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dan analisis 

deskriptif kuantitatif.  

a. Analisis Deskriptif Kualitatif  

Data kualitatif dihasilkan dari wawancara, observasi dan saran atau 

komentar validator. Data diperoleh sebelum dan sesudah turun ke lapangan untuk 

menerapkan media pembelajaran pada subjek uji coba. Segala informasi dianalisis 

sesuai porsi dan dijadikan sebagai acuan perbaikan media pembelajaran. 

Tanggapan dan kritik akan dijadikan sebagai pedoman dalam perbaikan atau revisi 

media Kwarted Card. 
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b. Analisis Deskriptif Kuantitatif  

Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui Kevalidan, 

kepraktisan, dan kemenarikan media pembelajaran Kwarted Card yang 

dikembangkan. Data yang dianalisis pada pengolahan data deskriptif kuantitatif 

didapatkan dari hasil angket yang telah diberikan kepada para ahli sebagai validator 

dan pengguna (siswa) sebagai responden. Angket dalam bentuk deskriptif 

kuantitatif dan ada dua jenis yang digunakan yaitu: 

1) Analisis Data Angket Validasi Ahli  

Jawaban angket untuk para ahli menggunakan skala Likert, variabel yang 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala Likert yang digunakan terdiri 

dari skor 1 sampai skor 4. Setelah angket tervalidasi oleh validator, kemudian 

angket tersebut dianalisis dan dipersentase. Menurut Sugiyono (2015:135) kategori 

skor dalam skala Likert dijelaskan pada tabel 3.9. 

Kategori Penilaian Pada Skala Likert : 

Tabel 3.8 Penilaian Skala Likert 
NO SKOR KETERANGAN 

1 

2 

3 

4 

4 

3 

2 

1 

Sangat baik 

Baik 

Kurang Baik 

Sangat Kurang 

Menurut Sugiyono (2015:418) persentase validasi ahli rata-rata setiap 

komponen dihitung dengan menggunakan rumus: 

                                𝑃 =
Ʃ𝑥

𝑁
𝑋 100% 

Keterangan:  

P = Perolehan persentase validator (hasil dibulatkan hingga mencapai bilangan 

bulat)  



50 
 

 

Ʃx = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih  

N = Jumlah skor ideal  

2) Analisis Data Angket Respon Siswa  

Data yang ddidapat dari hasil angket respon dari peseta didik dianalisis 

menggunakan data kuantitatif untuk memperoleh informasi mengenai respon 

peserta didik terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Jawaban angket 

respon peserta didik menggunakan skala Guttman. Menurut Sugiyono (2015:139) 

skala pengukuran tipe Guttman akan diperoleh jawaban yang tegas, yaitu “ya – 

tidak”; “benar – salah”; “pernah – tidakpernah”; “positif – negatif” dan lain – lain. 

Selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk 

checklist (√). Jawaban dapat dibuat skor tertinggi 1 dan terendah dengan nilai 0. 

Seperti yang dijelaskan pada tabel 3.10.  

Tabel 3.9  Penilaian Skala Guttman 

NO SKOR KETERANGAN 

1 

2 

1 

0 

Ya 

Tidak 

Persentase respon peseerta didik rata-rata tiap komponen dihitung 

menggunakan rumus (Sugiyono, 2015:418): 

                                      𝑃 =
Ʃ𝑥

𝑁
𝑋 100% 

Keterangan:  

P = Perolehan 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: 
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Tabel 3.10 Tingkat Ketercapaian Pengembangan Media

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1. 81-100% Sangat Baik Sangat layak, perlu 

direvisi kecil 

2. 61-80% Baik Layak, perlu direvisi 

3. 41-60% Cukup Baik Kurang layak, perlu 

direvisi 

4. 21-40% Kurang Baik Tidak layak, perlu 

direvisi 

5. <20% Sangat Kurang 

Baik 

Sangat tidak layak, 

perlu direvisi 
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