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BAB III 

METODE PENELITIAN 

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 ). 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan

Prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah model ADDIE yang memiliki lima tahapan yang harus 

dilaksanakan, antara lain: (1) Analyze (Analisis), (2) Design (Perencanaan), 

(3) Development (Pengembangan), (4) Implementation (Implementasi), (5)

Evaluation (Evaluasi). 

Gambar 3.1 Bagan Tahapan Pengembangan Model EDDIE 

(Sumber : Tageh, 2014:42) 
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1. Analyze (Analisis) 

Pada tahap analisis peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut : 

(a) analisis sarana dan prasarana yang ada di SDN Kebun Dadap Timur 

dan (b) analisis proses pembelajaran penjaskes di kelas V SDN Kebun 

Dadap Timur 1. Kedua aspek tersebut dianalisis agar peneliti dapat 

mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah, dan untuk 

memberikan saran kepada peneliti agar mengembangkan produk secara 

maksimal sesuai kebutuhan. 

2. Design (Perencanaan) 

Pada tahap perencanaan merupakan tindak lanjut dari tahap 

analisis. Pada tahap ini dilakukan kegiatan sebagai berikut : (a) 

menetapkan materi, SK, KD dan tujuan pembelajaran, (b) membuat 

storybord yang merupakan rancangan produk. 

3. Development (Pengembangan) 

 Pada tahap pengembangan merupakan kegiatan menyusun produk 

awal pada tahap ini dibutuhkan materi permainan yang mudah dan 

menarik. 

4. Implementation (Pelaksanaan) 

 Pada tahap ini merupakan kegiatan penerapan hasil produk yang 

sudah dikembangkan dan telah di validasi oleh validator. Penerapan hasil 

produk pengembangan pada penelitian ini akan diujicobakan di SDN 

Kebun Dadap Timur 1 untuk mengetahui keefektifan produk yang 

dikembangkan peneliti 
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5. Evaluation (Evaluasi) 

Pada tahap evaluasi digunakan untuk mengetahui produk yang 

sudah dibuat berhasil dan sesuai dengan harapan awal atau tidak. Pada 

penelitian ini dilakukan pada setiap tahapan, tahap evaluasi tersebut untuk 

kebutuhkan revisi dan meminimalisir tingkat kesalahan dari setiap 

tahapan. 

 

C. Tempat dan waktu penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Kebun Dadap Timur 1 

Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. 

2. Waktu penelitian 

Dalam penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 Desember sampai 22 

Desember 2018. 

D. Teknik pengumpulan data 

1. Observasi 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengobservasi 

langsung peserta didik pada saat melakukan permainan bola voli. 

2. Wawancara 

Pengumpulan data ini dengan cara mewawancara guru olahraga 

tentang bagaimana perkembangan peserta didik tentang gerak dasar bola 

voli dan mewawancarai salah satu murid mengenai apa saja yang telah 

dipahami dan belum dipahami oleh peserta didik mengenai gerak dasar 

voli. 
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3. Angket 

Data yang diperoleh dari angket yang disampaikan melalui angket 

secara lisan yang ditujukan untuk siswa kelas V yang berjumlah 21 

siswa. Penelitian yakni tentang respon siswa terhadap pembelajaran 

PJOK. Sedangkan Angket validasi yang akan dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada ahli media, ahli materi, 

dan ahli pengajaran guna memberikan penilaian terhadap media yang 

akan disusun. Angket validasi digunakan untuk mengukur kelayakan 

pengembangan yang dilakukan. 

4. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan dokumentasi pada penelitian ini 

dilakukan untuk memenuhi data tentang penggunaan media yang 

dikembangkan. Selain itu dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi 

data hasil wawancara, observasi, dan angket. Dokumentasi yang 

dikumpulkan berupa foto dan dokumen-dokumen ketika kegiatan 

pembelajaran gerak dasar permainan bola voli yang telah dikembangkan. 

E. Intrumen Penelitian 

Berdasarkan teknik pengumpulan data maka peneliti menyusun 

istrumen penelitian untuk mengumpulkan data agar hasilnya lebih baik. Oleh 

karena itu pedoman dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Lembar wawancara  

Wawancara dilakukan dengan pemberian pertanyaan pada guru kelas. 

Wawancara ini bertujuan untuk mencari data awal siswa tentang mata 

pelajaran PJOK terutama materi bola voli. Wawancara ini dilakukan 
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dengan guru kelas V. lembar wawancara yang dugunakan untuk 

mengetahui bagaimana permasalahan awal yang ditindak lanjuti dengan 

pertimbangan solusi dari peneliti. Lembar wawancara sekaligus digunakan 

untuk mengetahui bagaimana prosfes pembelajaran yang dilakukan guru 

pada waktu menggunakan video pembelajaran. 

2. Lembar observasi  

Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas guru 

dalam menggunakan video pembelajaran dalam proses pembelajaran. 

Lembar observasi merupakan lembar yang berisi daftar aspek-aspek pokok 

mengenai pengamatan terhadap siswa, guru, dan proses pembelajaran. 

Lembar observasi ini bermanfaat untuk mengatahui hal-hal yang tidak 

dapat diamati langsung oleh peneliti selama proses pembelajaan dengan 

video pembelajaran. Selain itu, lembar observasi juga digunakan untuk 

mengukur apakah pembelajaran yang dilakukan guru sesuai dengan 

tahapan-tahapan pada pembelajaran menggunakan video. 

3. Lembar Angket Validasi  

Pada pengembangan video pembelajaran terdapat 2 fokus yaitu ahli materi 

dan ahli pembelajaran yang memiliki aspek penilaian sendiri. 

 

F. Teknik analisis data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara analisis 

deskriptif kaulitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Data deskriptif kualitatif  

Data kualitatif diperolah dari hasil wawancara, observasi dan saran 

atau komentar validator. Data yang diperoleh sebelum dan sesudah turun 

lapangan untuk menerapkan video pembelajaran pada subjek uji coba 

(siswa kelas V SD). Segala macam informasi dianalisis dan dijadikan 

sebagai acuan perbaikan video pembelajaran.  

2. Analisis Deskriptif kuantitatif 

Pengolahan data dengan analisis deskriptif kuantitatif digunakan 

untuk mengetahui kelayakan dan efektifitas produk video pembelajaran 

yang dikembangakan . Data deskriptif diperoleh dari angket validasi.  

Jawaban pada angket validasi ahli menggunakan skala likert, 

variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala likert 

terdiri dari skor 1 sampai 5 (Sugiyono, 2015:135). Angket dianalisis dan 

dipresentase setalah sebelumnya diisi oleh validator yang bersangkutan. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data angket validasi 

dengan rumus sebagai berikut: 

Keterangan : 
P = Presentase validitas 
∑x = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih 
N = Jumlah skor ideal 
(Sumber: Arikunto, 2010:282) 

 

Tabel 3.1 Kriteria penilaian Data Presentase Validitas Produk 

No Tingkat Pencapaian Kriteria 
1 90% - 100% Sangat Valid 
2 75% - 89% Valid 
3 65% - 74% Cukup Valid 
4 40% - 64% Kurang Valid 
5 0% - 39% Tidak Valid 

 

P = 
∑x 

X 100% 
N 




