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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN  PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian Dan Pengembangan 

Model penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penelitian 

ini yakni model penelitian pengembangan menurut teori ADDIE (Analyze, 

Design, Development, Implementation, Evaluation). Pemilihan model ini didasari 

atas pertimbangan bahwa model ini dikembangkan secara terstruktur dan berpijak 

pada landasan teoritis desain pembelajaran. Model ADDIE ini juga ada evaluasi 

disetiap tahapannya, maka dari itu pengembangan media yang peneliti susun 

dapat terstruktur dengan baik. 

Model ADDIE telah disusun secara terencana dengan urutan kegiatan yang 

tersusun dalam upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan sumber 

belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Model ADDIE ini ditujukan untuk 

pengembangan media seperti buku ajar, modul pembelajaran, video pembelajaran, 

multimedia dan lain sebagainya (Tegeh, 2014:44). 

B. Prosedur Penelitian Dan Pengembangan 

Model ADDIE terdiri dari 5 langkah, yaitu analisis (analyze), 

perancangan (design), pengembangan (development), implementasi 

(implementation), dan evaluasi (evaluation). Langkah tersebut tertera pada bagan 

di bawah ini : 

 

 

Analyze 

Evaluate 

Develop 

Implement Design 

Gambar 3.1Tahapan Model ADDIE (Tegeh, 2014:42)  
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1. Analisis (Analyze) 

Tahap analisis pada model ADDIE yakni menganalisis perlunya adanya 

pengembangan media pembelajaran tersebut. Dilihat dari segi analisis 

kompetensi, menganalisis Kompetensi Dasar dan Indikator yang terdapat pada 

Tema 6 Cita-Citaku pada sub tema 1 pembelajaran 1. Menganalisis karakteristik 

siswa yang dapat dilakukan dari hasil observasi dan wawancara bahwa siswa lebih 

menyukai media pembelajaran berbentuk nyata, sehingga siswa dapat langsung 

mencoba menggunakan media tersebut.  

Menganalisis materi yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai 

oleh siswa, serta menganalisis kebutuhan yang ada didalamnya berkaitan dengan 

tujuan pembelajaran yang dibutuhkan siswa agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran tersebut. 

2. Perancangan (Design) 

Tahap perancangan untuk penelitian dan pengembangan ini mengenai 

rencana menyusun pembuatan media yang diawali dari tahapan analisis. Tahap ini 

diawali dengan menyusun kerangka pembuatan media Mepozle (Media Pop Up 

Puzzle). Acuan dalam penyusunan media adalah spesifikasi produk yang telah 

dibuat dan mengumpulkan bahan serta alat yang akan digunakan dalam 

pembuatan media Mepozle (Media Pop Up Puzzle). 

3. Pengembangan (Development) 

Perancangan atau desain produk yang telah disusun, dikembangkan 

berdasarkan tahap-tahap berikut : 

a. Merancang media Mepozle (Media Pop Up Puzzle) disesuaikan dengan 

tahapan-tahapan yang telah ada. Langkah selanjutnya mengoreksi ulang media 
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hasil pengembangan sebelum divalidasi, lalu produk telah siap untuk 

divalidasi.  

b. Membuat angket validasi produk untuk ahli media, ahli materi dan ahli respon 

pengguna serta angket untuk respon siswa. Angket validitas ahli media terdiri 

dari aspek pewarnaan, pemakaian kata atau bahasa, grafis, dan desain. Angket 

respon siswa terdiri dari pengoperasian atau penggunaan media, reaksi 

pemakaian, dan fasilitas pendukung atau tambahan. Validasi dari ahli materi 

berisi tentang Kompetensi Dasar atau materi yang digunakan dalam media, 

kurikulum yang digunakan, interaksi guru dan siswa, serta evaluasi 

pembelajaran. Serta validasi dari ahli respon pengguna terdiri dari kurikulum 

yang digunakan dan evaluasi pembelajaran. 

c. Validasi desain media pembelajaran Mepozle (Media Pop Up Puzzle) yang 

dilakukan oleh ahli media, ahli materi dan ahli respon pengguna. Tujuan 

dilakukan validasi untuk mendapatkan penilaian dan saran dari ahli materi, ahli 

media, dan ahli respon pengguna. Selain itu juga dalam validasi dapat 

meminimalisir adanya kesalahan dan kelemahan pada media. 

d. Setelah mendapatkan saran dari para ahli dan divalidasi, maka diketahui 

kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya akan dicoba untuk dikurangi 

dengan cara memperbaiki produk. Produk yang telah direvisi dan sudah 

mendapatkan predikat baik, maka produk tersebut dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya yaitu implementasi.  

4. Pelaksanaan (Implementation) 

Penerapan media Mepozle (Media Pop Up Puzzle) diharapkan agar 

menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Siswa dapat lebih cepat paham 
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dalam memahami materi pelajaran. Tahap implementasi dilakukan pada kelas IV 

SDN Punten 2 Batu dan MI Mambaul Ulum. Selama uji coba berlangsung,  

peneliti perlu membuat catatan tentang kekurangan dan kendala yang masih 

terjadi ketika produk tersebut diimplementasikan. Siswa juga diberi angket respon 

tentang penggunaan media pembelajaran Mepozle (Media Pop Up Puzzle).  

5. Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi ini melakukan proses untuk menganalisis media 

pembelajaran Mepozle (Media Pop Up Puzzle) pada tahap implementasi masih 

terdapat kekurangan dan kelemahan atau tidak. Apabila sudah tidak terdapat revisi 

lagi, maka media layak digunakan. 

C. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di SDN Punten 2 Batu dan MI 

Mambaul Ulum pada siswa kelas IV. Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil 

tahun ajaran 2018/2019.   

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pengembangan yang disusun dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang 

dilakukan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara juga 

dilakukan untuk mengetahui hal-hal spesifik yang memerlukan jawaban yang 

lebih mendalam dari narasumber. Hal spesifik tersebut berkaitan dengan media 

pembelajaran oleh guru selama kegiatan pembelajaran.  
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2. Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui kevalidan dan kepraktisan media 

yang dikembangkan. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

validasi dan angket untuk mengetahui respon siswa. Angket validasi digunakan 

untuk memperoleh kevalidan dari tim ahli mengenai media yang telah dibuat. 

Sasaran angket validasi media pembelajaran ini ditujukan pada ahli materi ahli 

media dan ahli respon pengguna media. 

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data ini digunakan untuk melengkapi data hasil 

implementasi media. Pelaksanaan dokumentasi, peneliti menggunakan alat berupa 

camera dalam menunjang pengumpulan foto-foto yang berkaitan dengan 

pelaksanaan implementasi media pembelajaran yang dikembangkan. Hasil 

dokumentasi dilampirkan dalam hasil penelitian.  

E. Instrument Penelitian 

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pedoman Wawancara 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti, memerlukan pedoman 

wawancara agar proses wawancara tidak menyimpang dari fokus dan rumusan 

masalah dalam penelitian. Pedoman wawancara ditujukan kepada guru kelas IV di 

SDN Punten 02 Batu dan MI Mambaul Ulum. Hasil pedoman wawancara dari 

guru digunakan oleh peneliti sebagai kritik dan saran dalam pengembangan 

Mepozle ( Media Pop Up Puzzle).  
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Untuk Guru Kelas IV SD 

2. Lembar Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket ahli materi 

pembelajaran, ahli media pembelajaran, ahli pengguna respon guru dikelas. 

Adapun aspek penilaian yang digunakan dalam angket validasi, yaitu : 

1) Kisi-Kisi Instrument Angket Validasi Ahli Materi 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrument Angket Validasi Ahli Materi 

 

Varibel Indikator Jumlah 

Item 

No 

Item 

Bentuk 

Instrumen 

Pengembangan 

Mepozle ( Media Pop 

Up Puzzle) 

a. Penggunaan Mepozle 

(Media Pop Up Puzzle) 

1 1,2, 

9 

Tanya Jawab 

 b. Kesesuaian media  1 3 Tanya Jawab 

 c. Kesulitan yang dialami 

dalam pembelajaran 

1 4 

 

Tanya Jawab 

Respon Siswa a. Motivasi belajar siswa 1 6 Tanya Jawab 

 b. Ketertarikan siswa 

terhadap Mepozle  

1 5 Tanya Jawab 

 c. Ketersampaian materi 

pembelajaran 

2 7, 8 Tanya Jawab 

 d. Media dapat digunakan 

secara kelompok atau 

individu 

1 9 Tanya Jawab 

 e. Kritik dan saran tentang 

media 

1 10 Tanya Jawab 

Variabel Indikator Jumlah 

Item 

No. 

Item 

Bentuk 

Instrument 

Kurikulum Media sudah sesuai dengan kurikulum 

2013 

1 1 Checklist 

 Media cocok digunakan untuk 

pembelajaran tematik 

1 2 Checklist 

 Kesesuaian media dengan KI dan KD 1 3 Checklist 

 Kesesuaian media dengan indikator 1 4 Checklist 

Isi Materi Isi materi dalam media membuat siswa 

aktif 

1 5 Checklist 

 Materi menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami oleh siswa 

1 6 Checklist 

 Isi materi sesuai dengan KI, KD, & 

indikator 

1 7 Checklist 

 Petunjuk penggunaan media jelas & 

mudah dipahami 

1 8 Checklist 

 Terdapat umpan balik materi  9 Checklist 

 Terdapat kata kunci soal evaluasi  10  
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2) Kisi-kisi Instrument Angket Validasi Ahli Media Pembelajaran 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrument Angket Validasi Ahli Media Pembelajaran 

Variabel Indikator Jumlah 

Item 

No. 

Item 

Bentuk 

Instrument 

Desain dan 

Tampilan 

Media 

Tampilan media 

menarik 

1 1 Checklist 

Media mudah dan aman 

digunakan 

1 2 Checklist 

Media dapat digunakan 

sebagai alternatif 

pembelajaran 

1 3 Checklist 

Kombinasi warna pada 

Mepozle cocok untuk 

anak-anak 

1 4 Checklist 

Media kreatif dan 

dinamis 

1 5 Checklist 

Warna tidak megganggu 

materi yang ada 

1 6 Checklist 

Gambar pada sampul 

Mepozle sesuai dengan 

Tema 6 “Cita-Citaku” 

1 7 Checklist 

 Media berisi pop up dan 

puzzle 

1 8 Checklist 

Efisiensi 

Media 

Media bersifat fleksibel 

(mudah dipindah dan 

dibawa) 

1 9 Checklist 

Ukuran proporsional 1 10 Checklist 

Media mudah digunakan 

oleh siapapun 

1 11 Checklist 

 Mendorong siswa untuk 

aktif dalam 

pembelajaran 

1 12 Checklist 

 Mepozle cocok 

digunakan untuk anak 

kelas 4 SD 

1 13 Checklist 

 Petunjuk penggunaan 

media jelas & mudah 

dipahami 

1 14 Checklist 

Pemakaian 

Bahasa 

Bahasa yang digunakan 

mudah untuk dipahami 

1 15 Checklist 

 Materi sudah mencerminkan 

pembelajaran tematik 

 11 Checklist 

 Perpindahan materi dari mapel satu ke 

yang lain tidak terlihat 

 12 Checklist 

Tema Materi sesuai dengan Tema 6 (Cita-

citaku) 

1 13 Checklist 

 Materi dikemas dengan memperhatikan 

isi yang penuh dengan gambar  & warna 

yang menarik perhatian siswa 

1 14 Checklist 

 Materi sesuai untuk anak kelas 4 SD 1 15 Checklist 
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Variabel Indikator Jumlah 

Item 

No. 

Item 

Bentuk 

Instrument 

Ukuran font pada media 

jelas 

1 16 Checklist 

 

3) Kisi-kisi Instrumen Angket Pengguna Respon Guru Pada Proses 

Pembelajaran 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Angket Pengguna Respon Guru Pada Proses 

Pembelajaran 

Variabel Indikator Jumlah 

Butir 

No Item 

Ketertarikan 

Media dalam 

Pembelajaran 

Media yang dikembangkan dapat digunakan sebagai  

alat bantu pembelajaran 

1 1 

 Tampilan media menarik 1 2 

 Pengoperasian media mudah  1 3 

 Materi dalam media mudah diipahami 1 4 

 Media aman 1 5 

 Media fleksibel (dapat dipindah-pindah dengan 

mudah) 

1 6 

Keterlibatan 

Siswa 

Media dapat digunakan oleh guru dan siswa 1 7 

 Media yang dikembangkan dapat membuat siswa 

ikut berperan aktif dalam pembelajaran 

1 8 

Interaksi Media dapat memunculkan komunikasi 2 arah antara 

guru dan siswa 

1 9 

 Media dapat memunculkan komunikasi 2 arah antara 

siswa dan siswa 

1 10 

4) Kisi-kisi Instrument Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa digunakan untuk memperoleh data mengenai respon 

siswa terhadap kemenarikan dalam pengoperasian atau penggunaan media. Hasil 

penilaian angket respon siswa akan menunjukkan kemenarikan media yang 

digunakan. Aspek penilaian  yang digunakan dalam angket respon guru dan siswa 

sebagai berikut : 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrument Angket Respon Siswa 

Variabel Indikator Jumlah 

Item 

No Item 

Pengoperasian 

Media 

Media mudah digunakan 1 1 

 Petunjuk penggunaan media  jelas 1 2 
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Variabel Indikator Jumlah 

Item 

No Item 

Respon 

Pengguna 

Ketertarikan penggunaan media 1 3 

 Termotivasi belajar dalam 

penggunaan media 

1 4 

 Pengguna paham akan materi yang 

disampaikan dengan penggunaan 

media 

1 5 

 Pengguna ingin memiliki media 

Mepozle 

1 6 

 Pengguna tidak bosan dalam 

menggunakan media 

1 7 

 Pengguna merasa senang dalam 

menggunakan media 

1 8 

 Media aman digunakan untuk siswa 1 9 

 Media mudah dibawa dan dipindah 1 10 

 

F. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti dalam rangka mengumpulkan seluruh data, untuk dilakukan analisis atau 

pengolahan data dari responden atau sumber data lain yang telah terkumpul. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Milles and Hubberman. 

Menurut Milles and Hubberman teknik analisis data menggunakan 3 tahapan. 

Ketiga tahapan tersebut yaitu reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi 

(Sugiono, 2016:246). 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data berguna bagi peneliti untuk menunjang hasil penelitian. 

Data yang sesuai atau yang diinginkan oleh peneliti dikumpul menjadi satu. Data 

diperoleh dari hasil wawancara, hasil observasi, hasil angket, dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data 
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Reduksi data adalah kegiatan dalam memilah-milah data yang akan 

digunakan. Tujuannya dalam mereduksi data yaitu agar dapat terfokus dalam hal-

hal yang sudah sesuai tema, tidak akan keluar dari tema tersebut. Data yang 

dimaksud adalah data pendukung untuk rumusan masalah yang telah dirinci dalam 

instrumen penelitian. Peneliti hanya fokus pada data yang berhubungan dengan 

rumusan masalah. Data yang tidak terkait dengan rumusan masalah data tersebut 

dikesampingkan. 

3. Penyajian Data 

Data yang disajikan dalam bentuk uraian singkat ataupun disajikan dalam 

bentuk tabel dan penjelasan yang bersifat deskriptif. Hal ini berkaitan agar dapat 

memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan 

kegiatan selanjutnya 

4. Penyimpulan 

Tahap ini peneliti menarik kesimpulan tentang data yang sudah diperoleh. 

Kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dikaji dalam 

penelitian ini. 

b. Analisis Data Kuantitatif 

Analis data kuantitatif digunakan untuk menjelaskan data berupa validasi 

angket ahli dan hasil angket penggunaan media oleh siswa. 

1. Validasi Angket Ahli  

Validasi merupakan salah satu langkah pengujian yang di lakukan terhadap 

isi dari suatu instrument, degan tujuan untuk mengukur  ketepatan nstrument yang 

digunakan dalam suatu penelitian (Sugiono,2016:267). Validasi angket ahli 

diberikan kepada ahli media untuk menguji kevalidan media Mepozle yang 
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dikembangkan, untuk mengetahui media tersebut sudah layak atau masih kurang 

layak digunakan. 

Angket tersebut diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok individu terhadap fenomena sosial. Dengan skala likert, maka 

variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

dijadikan sebagai acun untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan (Sugiono, 2016:267). 

Kategori skor analisis data kuantitatif maka jawaban tersebut diberi skor 

dengan empat kategori sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Kategori Skor Analisis Data Kuantitatif 

No. Keterangan Skor 

1 Sangat sesuai / Sangat setuju / sangat layak / 

sangat akurat / sangat menarik 

Skor 4 

2 Sesuai / Setuju / Layak / Akurat / Menarik Skor 3 

3 Cukup sesuai / Ragu-ragu / Cukup layak / 

Cukup akurat / Cukup menarik 

Skor 2 

4 Kurang sesuai / Tidak setuju / Kurang layak / 

Tidak akurat / Tidak menarik  

Skor 1 

Dimodifikasi dari Sugiono, 2016 : 94 

 

Untuk menguji kevalidan media Mepozle yang dikembangkan, maka 

akan dihitung  dengan rumus sebagai berikut: 

 

Sumber : Arikunto, 2010:231 

Keterangan: 

P = presentase skor (dibulatkan) 

ΣR = jumlah jawaban yang diberikan tiap responden 

N = jumlah skor maksimal 
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Kriteria kevalidan media Mepozle yang dikembangkan kemudian djabarkan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Kriteria kevalidan media  Pop Up Puzzle 

No. Kriteria Tingkat Pencapaian (%) Keterangan 

1 Sangat Baik 76 – 100 Sangat layak / sangat valid / tidak 

perlu revisi 

2 Baik 51 – 75 Layak / valid / tidak perlu revisi 

3 Cukup Baik 26 – 50 Kurang layak / kurang valid / perlu 

revisi 

4 Kurang Baik < 25 Tidak layak / tidak valid / perlu 

revisi 

Dimodifikasi dari (Arikunto, 2010:44) 

Jika hasil presentase menunjukkan lebih dari (>) 51% maka media 

Mepozle (Media Pop Up Puzzle) yang dikembangkan peneliti sudah layak 

digunakan siswa sebagai pengguna media Mepozle (Media Pop Up Puzzle). 

2. Analisis Angket Respon Siswa 

Data yang diperoleh yaitu data dari hasil angket respon siswa kemudian 

dianalisis menggunakan data kuantiatif untuk menguji keefektifan produk 

berdasarkan respon siswa dan kelayaan tentang bahan media pembelajaran. 

Jawaban dari angket respon siswa menggunakan Skala Likert yanag 

dimodifikasi menggunakan Emoticon Smile sebagai berikut : 

Tabel 3.8 Skala Likert Jawaban dari Angket Respon Siswa 

No. Keterangan Skor 

1 Sangat sesuai / Sangat setuju / sangat layak / sangat akurat / sangat 

menarik 

Skor 4 

 
2 Sesuai / Setuju / layak / akurat / menarik Skor 3 

 
3 kurang sesuai / Tidak setuju / kurang layak / tidak akurat / tidak 

menarik 

Skor 2 

 
4 Sangat kurang sesuai / sangat tidak setuju / sangat kurang layak / 

sangat tidak akurat / sangat tidak menarik 

Skor 1 

 
Dimodifikasi dari Sugiyono (2016: 93) 
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Pemberian makna dan pengambilan keputusan tentang kualitas produk 

media Mepozle (Media Pop Up Puzzle) ini akan menggunakan konversi tingkat 

pencapaian dengan skala 4 seperti tabel berikut : 

Tabel 3.9 Konversi Tingkat Pencapaian Kualifikasi 

No. Tingkat Pencapaian (%) Kualifikasi Keterangan 

1 76 – 100 Sangat Baik Sangat sesuai/sangat setuju/ 

sangat menarik 

2 51 – 75 Baik Sesuai/ setuju/ menaik 

3 26 – 50 Cukup Baik Kurang sesuai/tidak setuju/ 

kurang menarik 

4 < 25 Kurang Baik Sangat kurang sesuai/ sangat 

tidak setuju/ sangat kurang 

menarik 

Dimodifikasi dari (Arikunto, 2010:44) 

Media pembelajaran yang sedang dikembangkan mendapat respon positif 

dan baik dari siswa apabila presentase yang diperoleh dari angket respon siswa 

lebih dari (≥) 51%. 


