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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Model 

pengembangan yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah model 

ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation). Model 

ADDIE dipilih karena dari setiap tahapannya mudah dipahami dan di terapkan 

untuk mengembangkan sebuah produk seperti yang akan di kembangkan, dan 

model ini juga memberikan peluang untuk melakukan evaluasi dari semua 

tahapan. Model ADDIE merupakan salah satu model desain pembelajaran 

sistematik (Tegeh, 2014:41).  
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Produk yang dikembangkan penelitian ini adalah pemainan teknik dasar 

lari estafet dalam mata pelajaran penjas pada siswa kelas IV SD. Produk ini 

dikembangkan meliputi beberapa prosedur: 

1. Analisis 

Penelitian berangkat dari analisis kebutuhan.Analisis kebutuan dari 

penelitian ini adalah pada saat prosedur pembelajaran penjaskes. Pada tahap ini 

peneliti melakukan observasi terhadap sekolah dan melakukan wawancara 

terhadap guru pada kelas IV pada wawancara yang saya lakukan kepada  Guru 

olahraga  disekolah. Pembelajaran yang biasa lakukan oleh guru olahraga hanya 

pembelajaran dasar yang ada di buku saja tidak sempat menggabungkan 

pembelajaran memakai metode pembelajaran, sehingga menimbulkan: (1) 

kurangnya pengetahuan siswa dalam permainan yang menggunakan taktik yang 

dilakukan secara  bekerja sama untuk  pembelajaran di sekolah, (2) banyaknya 

siswa yang susah untuk mengerti dan memahami pembelajaran, sehingga siswa 

kesulitan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas pembelajaran. 

2. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti merumuskan tujuan pengembangan yang akan di 

capai dan rancangan produk yang akan di kembangkan.  

3. Penyusunan produk awal 

Pada tahap ini peneliti menyusun produk awal Pada tahap ini dibutuhkan 

materi permainan yang mudah dan menarik . 

4. Uji lapangan pendahuluan 
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Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan yang kembangkan 

menggunakan metode permainan. Uji lapangan ini  diberikan kepada pakar 

metode dan guru kelas untuk menentukan kelayakan produk dilakukan dengan 

memberikan angket kepara ahli.  

5. Revisi Produk 

Revisi produk pada tahap ini hasil angket dari para ahli peneliti di 

kumpulkan dan di analisis.Hasil analisis tersebut peneliti memulai merevisi yang 

di kembangkan. 

6. Implementasi 

Pada tahap ini untuk pembelajaran penjaskes di sebarkan dan di laksanakan 

oleh guru dan siswa kelas IV. 

4) Uji coba Produk 

Uji coba produk bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dibuat 

layak digunakan atau tidak.Uji coba produk juga melihat sejauh mana produk 

yang dibuat dapat mencapai sasaran, tujuan dan penyempurnaan produk 

pengembangan tersebut. 

5) Desain Uji Coba 

Pada tahap ini terdapat dua bagian yaitu Pengembangan siswa-siswa bisa 

lebih mudah mengembangkan dalam pembelajaran Penjas yang mnggunakan 

permainan lari estafet. 

1) Hasil pembelajaran: hasil Pengembangan dari pembelajaran lari estafet adalah 

siswa dapat dengan mudah melakukan permainan dengan teman sebayanya 

draft ini di uji cobakan pada kelompok kecil. 
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2) Hasil revisi dan uji coba pada kelompok  direvisi kembali untuk 

menghasilkan kelayakan. Pada tahap ini produk sudah bisa dihasilkan dan 

digunakan dalam pembelajaran Penjas disekolah. 

6) Evaluasi  

Menentukan keefektifan penelitian pengembangan ini, jenis data yang 

digunakan adalah data kualitatif diperoleh dari hasil observasi. Hasil itu dianaliis 

kembali dengan cara deskripsikan dan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan 

revisi pada pengembangan produk yang dikembangkan. Data kualitatif didapatkan 

dari hasil validasi dari Para ahli Materi pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1) Evalusi melalui praktek 

Pengumpulan data ini dengan cara memberikan evaluasi praktek kepada 

peserta didik dengan mencontohkan tehnik gerak dasar lari yang baik dan benar. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Pada penelitian pengembangan ini, Lokasi penelitian dilakukan di SDN 

Sumbersari 02 Malang dan di SD Muhadiyah 08 Malang.Tepatnya pada siswa 

kela IV. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada tahun ajaran  2016/2017.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Pengumpulandata  ini dilakukan dengan cara mengobservasi langsung 

peserta didik pada saat melakukan permainestafet.  
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2. Wawancara 

Pengumpulan data ini dengan cara mewawancara guru olahraga tentang 

bagaimana perembangan peserta didik tentang gerak dasar lari dan mewawancarai 

salah satu murid mengenai apa saja yang telah dipahami dan belum dipahami oleh 

peserta mengenai materi gerak dasar lari estafet. 

3. Angket 

Data yang diperoleh dari angket yang disampaikan melalui angket secara 

lisan yang di tujukan untuk siswa kelas IV yang berjummlah sekitar 34 siswa, 

penelitian yakni tentang respon siswa terhadap pembelajaran penjas. 

E. Instrumen Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan menngunakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara menemukan masalah, adanya perencanaan, 

pelaksanaan permainan lari estafet, observasi dan refleksi. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada pengembangan model-

modelpermainan untuk anak sekolah dasar, serta evaluasi dari para ahli untuk uji 

coba produk adalah teknik analisis kualitatif dan deskriptif berupa persentase. 

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil pengumpulan data 

dari evaluasi para ahli menggunakan pendekatan kualitatif.Sehingga data yang 

diperoleh dari ahli seorang pembelajaran dan dua orang ahli permainan berupa 
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data kualitatif. Adapun langkah-langkah penelitian kualitatif menurut  Suparno 

(1992:11-12):  

a. Memilih pengembangan model-model  permainan untuk anak sekolah dasar. 

b. Melakukan observasi di sekolah dan merumuskan masalah yang terjadi pada 

pembelajaran. 

c. Mengumpulkan data dengan cara memberikan angket yang terdapat kolom 

saran/masukan kepada para ahli, yaitu seorang ahli pembelajaran 

permainan. 

d. Menganalisis data yang diperoleh dari angket jawaban dari para ahli. 

e. Menulis laporan berdasarkan anlisis data dari jawaban para ahli. 

Sedangkan analisis deskriptif persentase digunakan untuk menganalisis 

hasil pengumpulan data dari penelitian awal (analisis kebutuhan), uji coba 

(kelompok kecil) dan uji lapangan (kelompok besar). 

Untuk mempermudah kesimpulan terhadap hasil analisis persentase tingkat 

kemenarikan, keefektifan serta kelayakan produk pengembangan ini, maka 

ditetapkankriteria penggolonganmenurut Arikunto (2010:35). 

Berikut adalah tabel 3.1 yang merupakan tabel analisis persentase: 

 

Tabel 3.2 Analisis Persentase 

Persentase Keterangan Makna 

76 - 100% Baik  Digunakan 

56 - 75% Cukup Baik  Digunakan 
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40 - 55% Kurang Baik Diganti 

< 40% Tidak Baik Diganti 

 (Sumber: Arikunto, 2010:35) 

Keterangan : 

P = Perolehan persentase validator (hasil  

dibulatkan hingga mencapai bilangan 

bulat)  

Ʃx  =   Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih  

N    =  Jumlah skor ideal 

 

Ʃx 

N 

 

 

X 100% P = 


