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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa ingris disebut dengan 

Research and Development atau R & D merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut (Sugiyono, 2015:207). Penelitian dan pengembangan oleh peneliti, bertu-

juan untuk menghasilkan sebuah produk berupa media pembelajaran yang dapat 

menyelesaikan masalah tentang kesulitan siswa dalam menerima pembelajaran 

materi Pengenalan Pancasila di mata pelajaran PPKn. 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Model yang digunakan dalam penelitian ini ialah model penelitian (Analysis-

Design-Develop-Implement-Evaluate). Pemilihan model penelitian dan 

pengembangan ADDIE didasari beberapa pertimbangan seperti model ADDIE 

merupakan model yang terprogram secara sistematis sehingga, setiap tahapan atau 

langkah mudah dipahami dan diimplemen-tasikan untuk mengembangkan produk 

pengembangan salah satunya media pembelajaran (Setyosari, 2015:284). 

Mulyatiningsi (2012: 199) mengungkapkan bahwa model penggembangan ADDIE 

dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan seperti model, strategi, 

metode pembelajaran, bahan ajar dan media pembelajaran. Selain langkah yang 

sistematis dan mudah di implementasikan model ini memberi kesempatan pada peneliti 

untuk melakukan evaluasi pada setiap tahap sehingga dapat meminimalisir tingkat 

kesalahan atau kekurangan produk pada tahap akhir (Tegeh, dkk, 2014:41). Model 

pengembangan ADDIE merupakan model yang didasari dengan langkah yang
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sistematis,terpogram, berpijak pada landasan teoritis dan mencari suatu pemecahan 

masalah dengan disesuaikan kebutuhan dan kharakteristik siswa. 

B. Prosedur Penelitian Pengembangan 

Pada model penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki 5 langkah, 

diantaranya : analisis (analyze), perancangan (design), pengembangan 

(development), implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation). Jika di 

gambarkan melalui bagan, maka prosedur penelitian dan pengembangan ADDIE 

yang akan dilakukan adalah sebagi berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Model Pengembangan ADDIE  

Sumber (Tegeh, 2014: 42) 

 

1. Tahap I Analisis (Analyze) 

Dalam tahap analisis pada model ADDIE ini yang dilakukan ialah a) 

menganalisis Kompetensi Dasar yang diperlukan peserta didik yaitu tantang 

pengenalan pancasila kelas II Sekolah Dasar; b) melakukan analisis kebutuhan 

pembelajaran yang diperlukan guru saat melakukan pembelajaran malalui hasil 

observasi dan wawancara yang peneliti lakukan; c) melalui hasil wawancara juga 

observasi dapat pula dilakukan analisis mengenai karakter peserta didik saat 

melakukan pembelajaran dikelas. 

Evaluate Implement Design 

Analyze 

Develop 
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2. Tahap II Perancangan (Design) 

Dalam tahap perancangan pada model pengembangan ini meliputi lanjutan dari 

tahapan sebelumnya yaitu tahap analisis. Dalam tahapan perancangan yang 

dilakukan ialah memfokuskan media pembelajaran yang dikembangkan ditujukan 

untuk peserta didik, yang didalamnya mencakup tujuan pembelajaran apa yang 

dinginkan untuk pesena didik, metode yang digunakan saat pelaksaan media; serta 

perancangan timbal balik yang akan digunakan dalam pelaksanaan 

3. Tahap III Pengembangan (Development) 

Tahap ini adalah lanjutan dari tahapan perancangan, yaitu dalam tahap ini 

peneliti mulai menyampaikan rancangan media kedalam bentuk konkret atau jadi. 

Dalam tahap perancangan dan analisis sudah ditentukan Kompetensi Dasar atau 

materi, serta kebutuhan guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Maka hal 

tersebut dikembangkan berdasarkan tahap-tahap berikut ini : 

a) Merancang media sesuai dengan tahapan-tahapan yang peneliti. Setelah 

itu melakukan koreksi ulang media 

b) Selanjutnya akan dilakukan validasi media yang sudah dikembangkan 

kepada ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran. Validasi dari ahli 

media berisi tentang kelayakan media seperti wama yang digunakan, 

efektivitas media dan desain. Validasi dari ahli materi berisi tentang 

Kompetensi Dasar atau materi yang digunakan  media,  yang digunakan, 

interaksi guru dan peserta didik, serta evaluasi pembelajaran. Selain itu 

validasi dari ahli pembelajaran meliputi kurikulum yang digunakan, 

evaluasi pembelajaran. 
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Tabel 3.1 Subjek Uji Coba Ahli 

No Bidang Keahlian Kriteria Subjek Uji Coba 

Ahli 

1 Dosen ahli media pembelajaran  

 

1. Memiliki keterampilan 

dibidang 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 dasar 

3. Memiliki pengalaman 

mengajar minimal 5 tahun  

Subjek II 

3 Guru ahli materi pembelajaran 

SD  

1. Memiliki kemampuan di 

bidang pembelajaran 

tematik SD 

2. Tingkat akademik minimal 

S-1 pendidikan guru sekolah 

dasar 

3. Memiliki Keterampilan dan 

pengalaman mengajar di 

sekolah dasar  

 

Subjek III 

 

c) Setelah dilakukannya validasi media kepada ahli media; ahli materi dan 

ahli pembelajaran. Jika dalam validasi menemukan kesalahan atau 

kelemahan pada media, maka akan dilakukan perbaikan media. 

d) Setelah melalui tahap perbaikan media dan validasi, peneliti membuat 

angket yang berkaitan dengan respon peserta didik terhadap media. 

4. Tahap IV Pelaksanaan (Implementation) 

Dalam tahap pelaksanaan model ADDIE ini dilakukan penerapan penggunaan 

media pada Sekolah Dasar. Media index card match ini diharapkan menjadikan 

pembeIajaran menjadi lebih efektif, menarik serta dapat membantu meningkatkan 

antusias peserta didik. Tahap pelaksanaan di penelitian ini akan dilakukan di MI 

Iskandar Sulaiman Kota Batu pada kelas II. Selama penerapan berlangsung peneliti 
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membuat catatan kecil yang berkaitan dengan media jika ditemui kelemahan untuk 

dijadikan acuan dalam tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Setelah penerapan 

media, untuk mengetahui respon peserta didik dibagikan angket respon siswa 

mengenai media pembelajaran index  card match yang telah digunakan. 

5. Tahap V Evaluasi (Evaluation) 

Di tahap evalusi ini merupakan lanjutan dari tahap pelaksanaan 

(implementation). Bila pada tahap pelaksanaan ditemukan kelemahan media maka 

dalam tahap ini dilakukan perbaikan media. Apabila media tidak ditemukan 

kelemahan berarti media siap digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat menguji cobakan media ini akan dilaksanakan di MI Iskandar 

Sulaiman Kota Batu pada semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data teknik yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi dilakukan di MI Iskandar Sulaiman kelas 2. Pada kegiatan ini 

mengamati kegiatan pembelajaran, ketersediaan media serta kurikulum pada 

sekolah tersebut. Tujuan observasi ini untuk mengetahui permasalahan dan 

pemecahan yang dibutuhkan 
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b. Wawancara 

Wawancara awal dilakukan untuk pengambilan data, wawancara 

dilaksanakan bersama guru kelas 2 di MI Iskandar Sulaiman Kota Batu. 

Peneliti menanyakan proses pembelajaran, dan ketersediaan media. 

Wawancara selanjutnya dilakukan setelah produk media diuji cobakan untuk 

mengetahui kelayakannya. Jawaban responden dirangkum oleh peneliti. 

c. Angket 

Pada tahap uji coba produk, peneliti menggunakan angket. Sasaran 

angket ini kepada ahli media, ahli materi, dan siswa sebagai responden. 

Angket yang telah diisi kemudian dianalisis untuk mengetahui kelayakan 

media index card match dan sebagai acuan untuk revisi produk. 

d. Dokumentasi  

Dokumentasi bisa menambah kredibelitas hasil penelitian dari observasi 

yang berbentuk tulisan, gambar dan karya dari seseorang (Sugiyono, 2013: 

329). 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument dalam penelitian pengembangan media ini menggunakan lembar 

observasi, panduan wawancara, lembar angket, lembar soal dan dokumentasi. 

1. Lembar observasi 

Teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung disebut Observasi.. 

Observasi bertujuan untuk memperoleh data dari subjek secara langsung 
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tentang kondisi lapangan, dan ketersediaan media di lapangan 

(Sukmadinata, 2010 : 220) 

Tabel 3.2 Kisi- kisi instrumen pedoman observasi 

No Variabel Sub Variabel Jumlah 

Item 

No 

Item 

Bentuk 

Instrumen 

1 Kurikulum Tematik 1 1 Checklist 

2 Respon siswa Aktifitas siswa 2 2,3 Checklist 

3 Metode Terpusat pada guru 1 4 Checklist 

Terpusat pada siswa 1 5 Checklist 

4 Media Penggunaan media 3 6,7,8 Checklist 

 

2. Lembar Wawancara 

 Wawancara dilakukan dalam pertemuan tatap muka secara individual. 

Lembar wawancara berisi tentang daftar - daftar pertanyaan yang akan diajukan 

kepada guru kelas mengenai kegiatan belajar mengajar, karakteristik siswa, 

ketersediaan media belajar (Sukmadinata, 2010: 216). 

 Berikut kisi-kisi pedoman wawancara yang digunakan dalam studi 

pendahuluan dalam menemukan masalah : 

Tabel 3.3 Kisi-kisi pedoman Wawancara 

 Aspek Nomor Instrumen 

a. Guru Kelas II A  

 1. Jumlah siswa di kelas IIA. 1 

 2. Karakteristik siswa di kelas IIA 2 

 3. Materi yang sulit di belajarkan pada pembelajaran 

tematik kelas II. 

3 

 4. Faktor penyebab kesulitan siswa. 4 

 5. Metode yang digunakan oleh guru 5 

 6. Penggunaan media. 6,7,8 
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3. Angket 

Sasaran angket validasi ditujukan kepada ahli media, ahli materi, ahli 

pembelajaran, dan siswa. Angket ini berfungsi untuk mengetahui jawaban atau 

respon, kritik dan saran dari para ahli dalam mengembangkan media index card 

match.  

a. Angket validasi  

Dalam penelitian ini disusun berdasarkan kriteria penilaian kisi - kisi 

instrumen materi dan media pembelajaran (Sukmadinata, 2010: 219)   

Tabel 3.4 Kisi - kisi instrumen Validasi Materi 

Aspek yang dinilai Indikator Nomor 

Instrumen 

Kebenaran Konsep 1. Kesesuaian materi dengan KI 1 

2. Kesesuaian materi dengan KD 2 

3. Kesesuaian materi dengan indikator 3 

4. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 4 

5. Kesesuaian materi dengan kurikulum 5 

Penyajian Materi 1. Penyampaian materi berawal dari masalah 6 

2. Penggunaan bahasa 7 

3. Keruntutan materi 8 

4. Kemudahan pemahaman 9 

5. Adanya ilustrasi dan evaluasi 10 

 

 

 Selanjutnya kisi-kisi instrumen media pembelajaran dijelaskan pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.5 Kisi – kisi Instrumen Media Pembelajaran 

Aspek Yang Dinilai Indikator Nomor 

pertanyaan 

Kriteria tampilan media 1. Bentuk / Tampilan 1,2,3,10 

2. Kekuatan 4 

Penyajian materi 1. Kesesuaian SK dan KD 5,6 

2. Penyampaian materi 7,8 

Ketertarikan media 1. Respon siswa 9 

2. Kemudahan penggunaan 11,12,13 

Fleksibilitas 1. Kemudahan membawa 14 

 

b. Angket respon siswa 

Pendapat para siswa di kumpulkan melalui angket yang sudah di buat 

oleh peneliti. Angket diisi oleh siswa setelah melakukan uji coba produk. 
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Tabel 3.6 Kisi kisi Instrumen Angket Respon Siswa 

Aspek yang dinilai Indikator Nomor Instrumen 

Pengoperasian Media 1. Media mudah dioperasikan 1,4 

2. Petunjuk penggunaan jelas 2,3 

3. Lampu dapat menyala semua 5 

Reaksi pemakaian 1. Pengguna merasa antusias 

menggunakan media dalam 

pembelajaran  

6,8 

2. Pengguna tidak bosan belajar 

menggunakan media card 

match 

7 

3. Pengguna paham dan 

mengerti penyajian konsep 

materi menggunakan media 

ini 

9 

4. Pengguna tertarik dengan 

tampilan media. 

10 

 

4. Dokumentasi 

Kamera digital digunakan pada penelitian pengembangan untuk 

mendokumentasikan segala kegiatan selama proses uji coba produk. 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari jawaban atau penilaian melalui angket yang sudah 

diberikan ke ahli materi, ahli media dan responden akan di analisis dengan 

menggunakan teknik sebagai berikut : 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Untuk mengolah hasil wawancara dan masukan para ahli digunakan 

analisis deskriptif kualitatif. Data yang disajikan berupa kata - kata, kritik, dan 

saran yang nantinya digunakan untuk memperbaiki produk media Index Card 

Match. 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Untuk mengolah data dari pengisina angket para ahli dan responden yang 

berhubungan dengan produk media index card match digunakan analisis data 
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kuantitatif. Jawaban – jawaban tersebut akan diukur dengan menggunakan 

skala Likert.  

1. Analisis angket validasi ahli 

Tabel 3.7 Penilaian Skala Likert 

No Keterangan Skor 

1 Setuju / selalu / sangat positif 5 

2 Setuju / sering / positif 4 

3 Ragu - ragu / kadang / netral 3 

4 Tidak setuju / hampir tidak pernah / negatif 2 

5 Sangat tidak setuju / tidak pernah 1 

Sumber : Sugiyono, 2013 :135 

Perhitungan persentase diolah dengan menggunakan rumus seperti di 

bawah ini : 

𝑃 =
∑𝑥

𝑛
𝑋 100 

 
 

Keterangan:  

P : Presentase skor yang dicari  

∑x : Jumlah jawaban yang diberi validator  

n : Jumlah skor maksimal 

Setelah presentase skor ditemukan, selanjutnya menentukan kriteria validasi 

media yang terdapat pada tabel berikut: 

Tabel 3.8 Tingkat Pencapaian 

Tingkat Pencapaian Keterangan 

81-100% Sangat layak, tidak perlu direvisi 

61-80% Layak, tidak perlu direvisi 

41-60% Kurang layak, perlu revisi 

21-40% Tidak layak, perlu revisi 

<20% Sangat tidak layak, perlu revisi 

Sumber : Arikunto, 2010:35 

Media pembelajaran dikatan layak jika mendapat hasil presentase lebih dari 

61% 
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2. Analisis angket respon siswa

Dalam mengolah data kuesioner (angket) respon siswa, jawaban - jawaban

yang dihasilkan diukur menggunakan skala Guttman, dapat dilihat pada tabel 

berikut :  

Tabel 3.9 Penilaian Skala Guttman 

Keterangan Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

Tabel 3.10 Tingkat Pencapaian 

Tingkat Pencapaian Keterangan 

81-100% Sangat layak, tidak perlu direvisi 

61-80% Layak, tidak perlu direvisi 

41-60% Kurang layak, perlu revisi 

21-40% Tidak layak, perlu revisi 

<20% Sangat tidak layak, perlu revisi 

Sumber : Arikunto, 2010:35 

Penghitungan presentase respon siswa dari data yang sudah dikumpulkan 

menggunakan rumus berikut:  

𝑷 =
∑𝒙

𝒏
𝑿𝟏𝟎𝟎 

Keterangan: 

P : Presentase skor yang dicari  

∑x : Jumlah jawaban yang diberi siswa 

n : Jumlah skor maksimal 




