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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

  

A. Model Penelitian & Pengembangan 

Pengembangan media magic drawer dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan siswa dalam pembelajaran di kelas. Selain itu media magic drawer 

bertujuan untuk membantu kesulitan siswa dalam memahami materi pembagian di 

kelas 2 Sekolah Dasar. Penelitian ini merupakan penelitian yang berorientasi pada 

sebuah produk. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian pengembangan. Pengembangan adalah suatu proses atau langkah-

langkah dalam mengembangkan produk baru atau menyempurnakan suatu produk 

yang dapat dipertanggung jawabkan (Sukmadinata, 2013 : 164). Model 

pengembangan yang digunakan yaitu model prosedural. Model ini menggambarkan 

alur atau langkah yang harus diikuti dalam menghasilkan suatu produk.   

Metode penelitian dan pengembangan ini menggunakan penelitian model 

ADDIE (Analize, Desigh,  Development, Implementation, Evaluation). Menurut 

Tegeh, dkk (2014 : 42) model ADDIE merupakan salah satu model desain 

pembelajaran yang sistematis, setiap langkah terdapat evaluasi, sehingga setiap 

tahapan bisa dilakukan dengan baik. Pada model ini ada lima tahapan yang harus 

diimplementasikan untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan 

produk. Tahapan dalam penelitian dan pengembangan ini dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini.  
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Berdasarkan Gambar 3.1 tahapan model ADDIE terdapat 5 tahapan yang 

harus dilakukan diantaranya yaitu analyze (analisis), design (perencanaan), 

development (pengembangan), implementation (implementasi), evaluation 

(evaluasi). Pada model ini memiliki tahapan yang sistematis. Dimana setiap tahapan 

harus dilakukan evaluasi.  

 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Produk yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan adalah media 

pembelajaran. Media pembelajaran digunakan untuk menyampaikan informasi 

terkait materi dalam pembelajaran. Media bernama Magic Drawer. Media ini di 

Analyze 

Evaluation Design 

Development 

Implementation 

Gambar 3.1 Tahapan model ADDIE 

Sumber : Anglada dalam Tegeh,dkk (2007) 
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khususkan pada materi pembagian kelas 2 Sekolah Dasar. Model pengembangan 

media yang digunakan yaitu model ADDIE. Pada model ini terdapat tahap-tahap 

yang akan dilaksanakan sebagai berikut.  

1. Analisis (Analyze)

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis di  SDN Torongrejo 1 Batu dan 

SDN Mojolangu 1 Malang pada kelas 2 SD. Kegiatan yang dilakukan sebagai 

berikut : (a) analisis proses pembelajaran di kelas 2 SD, (b) analisis penggunaan 

media pembelajaran yang ada di kelas 2 SD. Kedua aspek tersebut dianalisis, agar 

peneliti menggetahui kebutuhan apa yang diperlukan oleh siswa, dan untuk 

memberikan saran kepada peneliti agar dapat mengembangkan media yang sesuai 

dengan kebutuhan Sekolah Dasar tersebut. 

2. Perencanaan (Design)

Tahap perencanaan merupakan tindak lanjut dari tahap analisis. Pada tahap 

ini peneliti melakukan dua kegiatan sebagai berikut : menetapkan kompetensi serta 

indikator yang akan dicapai dan menyusun kerangka pembuatan media yang dapat 

mendukung tercapainya kompetensi dan indikator yang ingin dicapai.  

3. Pengembangan (Development)

Pada tahap pengembangan merupakan tindak lanjut dari tahap perencanaan. 

Pada tahap ini yang dilakukan yaitu mengembangkan desain yang telah dirancang 

oleh peneliti kedalam bentuk fisik berupa produk. Produk ini berupa media magic 

drawer. Pada tahap ini terjadi penggabungan antara media teks, media yang dapat 

diotak atik dan materi pelajaran. Media yang telah dikembangkan oleh peneliti akan 

divalidasi oleh ahli validasi yaitu ahli materi, dan ahli media. 
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4. Implementasi (Implementation) 

Setelah tahap pengembangan terselesaikan, tahap selanjutnya yaitu tahap 

implementasi. Pada tahap ini media yang telah dikembangkan akan 

diimplementasikan. Implementasi merupakan kegiatan penerapan hasil produk 

yang sudah dikembangkan oleh peneliti dan sudah divalidasi oleh para ahli. 

Penerapan hasil produk ini dilakukan di dua Sekolah Dasar yaitu SDN Torongrejo 

1 Batu dan SDN Mojolangu 1 Malang. Pada tahap ini media digunakan untuk 

kelompok besar yaitu semua murid yang ada dalam kelas di bagi dua. 

5. Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi merupakan tindak lanjut dari tahap implementasi. Tahap 

evaluasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui 

kualitas media yang telah dikembangkan. Pada model ADDIE ada empat tahapan 

sebelumnya yang digunakan untuk memperoleh produk yang baik dan layak. Tahap 

evaluasi digunakan untuk mengetahui kelayakan media yang dikembangkan oleh 

peneliti. Data-data yang diperoleh dievaluasi dan digunakan peneliti untuk 

menyempurnakan produk yang dikembangkan. 

 

C. Tempat & Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di dua Sekolah Dasar (SD) yaitu di SDN Torongrejo 1 

Batu dan SDN Mojolangu 1 Malang. Penelitian dilakukan di semester genap pada 

tahun ajaran 2017/2018.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian dan pengembangan terdapat teknik pengumpulan data 

yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan guru kelas 2 SDN 

Torongrejo 1 Batu dan SDN Mojolangu 1 Malang. Wawancara dilakukan untuk 

mengumpulkan data secara nyata tentang proses pembelajaran dan kebutuhan yang 

diperlukan dalam pembelajaran. Wawancara ini digunakan saat peneliti melakukan 

studi pendahuluan untuk menganalisis kebutuhan siswa dalam pembelajaran. 

Sehingga diperlukan penelitian dan pengembangan media dalam pembelajaran. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan di dua Sekolah Dasar (SD) yaitu pada SDN Torongrejo 

1 Batu dan SDN Mojolangu 1 Malang. Observasi dilakukan untuk mengetahui 

sarana prasarana yang ada di sekolah, proses pembelajaran yang ada di kelas dan 

penggunaan media pembelajaran yang ada di kelas. Observasi ini digunakan untuk 

mengetahui kebutuhan yang ada disekolah dan digunakan pada saat implementasi 

media magic drawer.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memenuhi data yang dibutuhkan dalam 

pengembangan media pembelajaran. Dokumentasi ini dilakukan pada saat kegiatan 

selama proses uji coba produk berlangsung.  
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4. Angket 

Angket merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan secara tidak 

langsung, dengan menggunakan pertanyaan dan nilai serta respon terhadap produk. 

Penelitian ini menggunakan angket yang ditujukan kepada ahli media, dan ahli 

materi, guru dan siswa. Peneliti menggunakan dua macam angket yaitu angket 

validasi dan angket pengguna. 

a. Angket Validasi 

Angket validasi akan diisi oleh para ahli validator yaitu ahli media dan 

ahli materi. Angket ini digunakan untuk mengetahui kelayakan media magic 

drawer yang dikembangkan. Penyebaran angket ini dilaksanakan sebelum uji 

coba produk. Komentar serta saran para ahli digunakan untuk perbaikan produk 

magic drawer untuk menghasilkan produk yang lebih baik. 

b. Angket Respon Pengguna 

a) Angket Respon Siswa 

Angket ini digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran matematika materi pembagian dengan menggunakan media 

magic drawer. Angket ini berisi penilaian, komentar, dan saran siswa 

terhadap media pembelajaran yang telah dikembangkan.  

b) Angket Respon Guru 

Angket ini digunakan untuk mengetahui respon guru terhadap media magic 

drawer pada materi pembagian untuk siswa kelas 2 SD. Angket ini berisi 

penilaian, komentar, dan saran guru terhadap media pembelajaran yang 

telah dikembangkan. 
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5. Evaluasi 

Evaluasi digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berupa 

nilai-nilai siswa guna untuk menggetahui keefektifan media magic drawer yang 

dikembangkan oleh peneliti. Evaluasi diberikan kepada siswa setelah peneliti 

melakukan pembelajaran menggunakan media magic drawer.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam melakukan penelitian dan pengembangan, peneliti menggunakan 

instrumen sebagai berikut : 

1. Pedoman Wawancara 

Wawancara yang dilakukan pada penelitian dan pengembangan yaitu 

wawancara yang bersifat terbuka atau tidak terstruktur, sehingga pedoman ini 

berisikan garis bersarnya saja dan dapat dikembangkan sewaktu-waktu jika 

dibutuhkan. Pertanyaan wawancara yang diajukan tentang sarana dan prasarana 

yang ada, dan penggunaan media dalam pembelajaran. 

2. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi yang digunakan berisi penilaian tentang kelengkapan 

sarana prasara, pembelajaran yang ada di kelas dan pembelajaran menggunakan 

media magic drawer. Lembar observasi digunakan peneliti sebagai acuan dalam 

mengembangkan media magic drawer yang dapat digunakan dalam membantu 

pembelajaran. 

 



35 
 

3. Lembar Angket 

Angket merupakan cara pengumpulan data secara tidak langsung yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan dan nilai. Lembar angket diberikan kepada para ahli validasi 

dan angket ini digunakan untuk mengetahui respon pengguna. 

a. Angket Validasi 

Penggunaan angket validasi diisi oleh para ahli media, dan ahli materi. 

Penggunaan angket ini bertujuan untuk mendapatkan nilai dan saran dari para 

ahli mengenai produk yang dikembangkan. Berikut ini kisi-kisi angket validasi. 

 Tabel 3.1 Kriteria Ahli Validasi 

No Bidang Keahlian Kriteria Subjek Uji 

Coba Ahli 

1 Dosen ahli media 

pembelajaran 

1. Memiliki keterampilan di bidang media 

pembelajaran 

2. Tingkat akademik minimal S-2 pendidikan 

3. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 

tahun 

Subjek I 

2 Dosen ahli materi 1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan di 

bidang pembelajaran 

2. Tingkat akademik minimal S-2 pendidikan 

matematika 

3. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 

tahun 

Subjek II 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Validasi 

No Keterangan Indikator Nomer 

Pertanyaan  

1 Ahli Media a. Kemenarikan media 

pembelajaran 

b. Kualitas isi 

c. Keterlibatan siswa dalam 

menggunakan media 

a. 1 – 6 

 

b. 7 – 8 

c. 9 – 10 

2 Ahli Materi a. Kurikulum 

b. Isi Materi 

c. Pembelajaran 

a. 1 – 2 

b. 3  –  5 

c. 6 – 10 
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b. Angket Respon Pengguna 

Penggunaan angket ini diisi oleh siswa dan guru. Angket ini digunakan setelah 

uji coba produk media magic drawer. Angket ini bertujuan untuk mengetahui 

tanggapan serta penilaian mengenai media yang dikembangkan. Berikut ini 

kisi-kisi angket respon siswa dan guru. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Respon Siswa 

No Aspek Nomer Pertanyaan 

1 Penggunaan media 1 – 2 

2 Isi  3 – 5 

3 Reaksi pengguna 6 – 8 

4 Keinginan memiliki media 9  – 10 

 

 
Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Respon Guru 

No Aspek Nomer Pertanyaan 

1 Penggunaan media 1 – 2 

2 Isi  3 – 5 

3 Kegunaan media 6 – 10 

 

 

4. Soal Evaluasi 

Soal evaluasi digunakan untuk mengukur kemampuan siswa pada materi 

pembagian. Soal ini akan dikerjakan oleh siswa kelas 2 Sekolah Dasar (SD). Soal 

diberikan sesudah pembelajaran menggunakan media magic drawer. Berikut kisi-

kisi soal evaluasi yang akan digunakan oleh peneliti. 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Penilaian Soal Evaluasi 

No Kompetendi Dasar Indikator Nomer 

Pertanyaan 

1 

 

3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian 

yang melibatkan bilangan cacah 

dengan hasil nilai sampai dengan 100 

dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan perkalian dan pembagian. 

4.4 Menyelesaikah masalah perkalian dan 

pembagian yang melibatkan bilangan 

cacah dengan hasil kali sampai dengan 

100 dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaikan perkalian dan pembagian  

1. Menyelesaikan 

pembagian dalam 

bentuk pengurangan 

berulang 

 

1-7 

2. Menyelesaikan 

pembagian dalam 

betuk soal cerita 

 

7-10 
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F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dan 

deskriptif kuantitatif. Berikut ini penjelasan mengenai teknik analisis data yang 

digunakan oleh peneliti. 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Data kualitatif dari penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara, observasi 

kepada guru, saran pada ahli validasi dan saran respon pengguna. Data ini diperoleh 

peneliti pada saat melakukan analisis kebutuhan terhadap kedua Sekolah Dasar dan 

pada tahap implementasi media magic drawer di SD. Semua data atau informasi 

yang didapatkan oleh peneliti akan dianalisis dan dijadikan acuan perbaikan dalam 

pengembangan media magic drawer.  

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Pengolahan data dengan analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk 

mengetahui kevalidan, keefektifan dan kemenarikan media. Kevalidan media 

didapatkan dari angket validasi para ahli, keefektifan didapatkan dari soal evaluasi 

yang digunakan untuk mengukur hasil belajar, sedangkan kemenarikan didapatkan 

dari angket respon siswa dan guru. Data yang diperoleh akan dianalisis secara 

deskriptif kuantitatif. Ada dua jenis deskriptif kuantitatif  yang digunakan peneliti 

dalam melakukan penelitian. Berikut ini akan dibahas secara rinci tentang dua jenis 

yang digunakan. 

a. Analisis data angket validasi ahli 

Data angket validasi didapatkan dari angket ahli media dan angket ahli 

materi. Data yang diperoleh dari hasil angket ini dianalisis menggunakan data 
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deskriptif kuantitatif untuk mengetahui kelayakan media magic drawer. Hasil 

angket ini diuji menggunakan skala likert, variabel diukur dan dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Penilaian kriteria skala likert terdiri dari 1 sampai 

5 skor. Angket yang diisi oleh validator dianalisis dan dipresentasekan. 

Presentase validasi para ahli rata-rata setiap komponen dihitung menggunakan 

rumus : 

 

P =
∑ 𝑥

N
 x 100 % 

 

Keterangan : 

P     = Perolehan presentase validator  

∑x   = Jumlah skor yang telah dicapai 

N   = Jumlah skor ideal 

Tabel 3.6 Kualifikasi Tingkat Pencapaian 

No Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1 81 – 100 % Sangat Baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

2 61 – 80 % Baik Layak, tidak perlu direvisi 

3 41 – 60 % Cukup Kurang layak, perlu direvisi 

4 21 – 40 % Kurang Baik Tidak layak, perlu direvisi 

5 < 20 % Sangat Kurang Baik Sangat tidak layak, perlu direvisi 

Sumber : Sugiyono (2015 : 134) 

 

b. Analisis data angket respon pengguna 

Data angket pengguna didapatkan dari angket respon siswa dan angket 

respon guru. Data yang diperoleh dari hasil angket respon siswa dan guru 

dianalisis menggunakan data deskriptif kuantitatif untuk mengetahui respon 

siswa dan guru pada media magic drawer yang telah dikembangkan oleh 
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peneliti. Jawaban dari angket respon siswa dan guru diukur menggunakan skala 

Guttman. Variabel yang diukur dikembangkan menjadi indikator variabel. 

Skala Guttman terdiri dari dua kategori yaitu nilai dan skor. Jawaban “ya” 

mendapatkan skor 1 dan jawaban “tidak” mendapatkan skor 0. Angket yang 

sudah diisi oleh siswa dianalisis dan dipresentasekan. Presentase siswa dan 

guru dihitung menggunakan rumus : 

 

P =
∑ 𝑥

N
 x 100 % 

Keterangan : 

P     = Perolehan peresentase respon siswa/guru  

∑x   = Jumlah skor yang telah dicapai 

N   = Jumlah skor ideal 

 

Tabel 3.7 Kualifikasi Tingkat Pencapaian 

No Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1 81 – 100 % Sangat Baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

2 61 – 80 % Baik Layak, tidak perlu direvisi 

3 41 – 60 % Cukup Kurang layak, perlu direvisi 

4 21 – 40 % Kurang Baik Tidak layak, perlu direvisi 

5 < 20 % Sangat Kurang Baik Sangat tidak layak, perlu direvisi 

Sumber : Sugiyono (2015 : 134) 


