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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN  

A. Model Penelitan & Pengembangan  

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

penelitian pengembangan yang biasa dikenal dengan sebutan Research and 

Development (R&D). Model penelitian dan pengembangan adalah suatu model 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan 

menguji kevalidan produk tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

lain, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan suatu produk 

melalui uji coba produk yang kemudian direvisi dan divalidasi sehingga menjadi 

produk yang benar-benar valid dan layak untuk digunakan. 

Borg and Gall (dalam Sugiyono, 2017:35) menjelaskan bahwa model 

pengembangan dalam penelitian ini menggunakan model procedural yang 

bersifat deskriptif dengan langkah-langkah penelitian sebagai berikut: 1) 

Research and Information Collecting, 2) Planning, 3) Develop Preliminary Form 

a Product, 4) Preliminary Field Testing, 5) Main Product Revision, 6) Main 

Field Testing, 7) Operational Product Revision, 8) Operational Field Testing 9) 

Final Product Revision. 

Langkah-langkah yang berjumlah sepuluh tahapan ini dipaparkan oleh Bord 

and Gall dapat digambarkan pada bagan berikut ini: 
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Gambar 3.1 tahapan penelitian 

pengembangan Borg and Gall (Sumber: 

Sugiyono, 2017:37) 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan  

Prosedur penelitian dan pengembangan ini memaparkan tentang 

langkah-langkah secara procedural dalam melakukan pembuatan suatu 

produk pengembangan. Dalam prosedurnya dijelaskan tentang petunjuk dari 

langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengembangan 

produk pengembangan yang akan dibuat.  

Berdasarkan model pengembangan Borg and Gall, terdapat sepuluh 

tahap prosedur pengembangan dalam penelitian yang harus dilakukan dan 

dilalui antara lain sebagai berikut: 

1. Research and Information Collecting. Tahap ini adalah tahap 

pengumpulan data dan informasi yang di dalamnya terdapat analisis 

kebutuhan dan potensi-potensi yang ada di sekolah. Peneliti 

mewawancarai kepala sekolah yang menjelaskan bahwa kurangnya 

media pembelajaran yang ada disekolah terutama media pembelajaran 

yang dikhususkan untuk pembelajaran tematik. Pembelajaran yang 

dilakukan guru masih kurang variatif dari segi penggunaan media, 
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meskipun di dalam kelas sudah dilengkapi adanya alat pembelajaran 

seperti LCD dan leptop yang digunakan di dalam pembelajaran. Tidak 

jauh berbeda dengan penjelasan yang dipaparkan oleh kepala sekolah, 

peneliti juga mewawancarai guru dengan menjelaskan bahwa 

pembelajaran yang dilakukan masih cenderung terpusat pada guru 

dimana peserta didik lebih banyak mendengarkan penjelasan dari guru di 

dalam kelas, sedangkan peserta didik cenderung pasif. Respon peserta 

didik dalam pembelajaran kurang begitu tertarik sehingga pembelajaran 

terkesan seperti membosankan. Selain itu peneliti juga menemukan 

potensi yang ada di sekolah yaitu sudah adanya sedikit sarana dan 

prasarana yang ada di kelas berupa LCD untuk pembelajaran. Tahap 

pengumpulan data dan informasi ini dipaparkan pada Lampiran 1 dan 2 

tentang wawancara dengan narasumber yaitu guru kelas IV dan juga 

observasi pada saat pembelajaran di dalam kelas. 

2. Planning, tahap ini adalah tahap dimana peneliti melakukan sebuah 

perencanaan sebuah produk yang akan dikembangkan dalam penelitian. 

Perencanaan yang dilakukan peneliti adalah mengembangkan media 

pembelajaran takbulta yang meliputi: menentukan tujuan pembelajaran 

dengan menggunakan media pembelajaran takbulta, menentukan 

langkah-langkah pengembangan, menentukan perlengkapan yang 

diperlukan dan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan peneliti 

dalam mengembangkan media pembelajaran takbulta. Tahap desain dan 

perencanaan ini dipaparkan pada Lampiran 3 tentang rancangan 

pembuatan media pembelajaran interaktif takbulta. 



46 
 

 
 

3. Develop Preliminary Form a Product, tahap ini peneliti mulai 

mengembangkan produk awal yang telah direncanakan sebelumnya. 

persiapan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran, 

menyiapkan sumber belajar dan instrument evaluasinya. Pada tahap ini 

produk berupa media pembelajaran divalidasi oleh para ahli sesuai 

dengan perencanaan yang telah dibuat. Produk ini divalidasi oleh ahli 

media dan ahli materi yang kemudian digunakan untuk tahap uji coba 

sehingga dapat diketahui bahwa produk ini memiliki kekurangan untuk 

direvisi pada tahap selanjutnya. Tahap validasi oleh para ahli ini 

menggunakan angket penilaian yang sudah dipaparkan pada Lampiran 4, 

5 dan 6.  

4. Preliminary Field Testing, tahap ini peneliti mulai menguji coba produk 

yang telah direncanakan yaitu media pembelajaran takbulta ke dalam 

pembelajaran. Tahap uji coba awal ini dilakukan dengan menguji 

cobakan media kepada 1-6 orang siswa dalam 1 sekolah. Uji coba awal 

dan pengumpulan datanya bisa dengan wawancara, observasi dan 

kuesioner tentang media yang untuk memvalidkan produk yang telah 

dibuat. Hasil data dari uji cobanya ini dapat diketahui dengan teknik 

kuesioner (angket) pada Lampiran 7.  

5. Main Product Revision, setelah melakukan uji coba produk awal pastilah 

terdapat saran-saran untuk mengembangkan media pembelajaran takbulta 

menjadi lebih baik. Tahap ini dilakukan untuk membenahi atau 

memperbaiki perencanaan produk sebelum digunakan dan diujicobakan 

dalam jumlah yang besar. 
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6. Main Field Testing, tahap ini adalah tahap dimana produk yang telah 

dikembangkan dan direvisi pada tahap sebelumnya kemudian 

diujicobakan kepada beberapa siswa kelas IV SD. Pada tahap inilah 

peneliti melakukan uji coba utama kepada sampel kelompok kecil yaitu 1 

kelas. Media ini diterapkan ke dalam pembelajaran yang kemudian 

masing-masing siswa diberikan angket untuk mengetahui respon siswa 

terhadap media yang dikembangkan.  

7. Operational Product Revision, setelah produk media pembelajaran 

takbulta ini melalui tahap uji coba utama serta dengan mengamati respon 

siswa yang diamati melalui angket, maka dapat diketahui kekurangan 

dari produk media pembelajaran takbulta ini. Saran-saran tentang 

kekurangan media ini nantinya untuk memperbaiki media menjadi lebih 

baik lagi.  

8. Operational Field Testing, tahap ini adalah tahap uji coba lapangan 

secara operasional. Dalam penelitian ini peneliti melakukan uji coba 

lapangan pemakaian media pembelajaran takbulta pada kelas IV SDN 

Diwek 1 dan SDN Kedawong Jombang sebagai populasi dalam 

penelitian dengan jumlah siswa sebanyak 30-40 siswa sebagai sampel 

dalam penelitian pengembangan. Selama melaksanakan uji coba, peneliti 

mengamati proses pembelajaran yang berlangsung dan meminta siswa 

untuk memberikan tanggapan tentang media pembelajaran takbulta yang 

dikembangkan melalui angket yang diberikan kepada masing-masing 

siswa.  
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9. Final Product Revision, setelah dilakukan uji coba lapangan yang 

terakhir, hasilnya digunakan untuk melakukan revisi produk akhir dengan 

hasil cakupan yang lebih luas. Pada tahap revisi produk akhir inilah yang 

akan menjadi ukuran bahwa produk yang diuji benar-benar dikatakan 

valid karena telah melewati uji coba secara bertahap.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Diwek 1 Jombang yang beralamat 

di Jalan Raya Diwek No. 41 Kec. Diwek Kab. Jombang dan SDN Kedawong 

Jombang yang beralamat di Dusun Bote Desa Kedawong Kec. Diwek Kab. 

Jombang pada semsester ganjil bulan September tahun pelajaran 2018/2019. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Langkah-langkah dan Teknik yang dilakukan dalam Pengumpulan 

Data 

Instrument penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dari 

penelitian pengembangan ini antara lain:  

a. Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih dalam 

tentang responden. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha 

mendapatkan informasi awal tentang berbagai permasalahan dan potensi-

potensi yang ada disekolah, sehingga peneliti dapat menentukan secara 

pasti variable atau permasalahan yang harus diteliti nantinya. Teknik 

wawancara ini dilakukan pada langkah pertama dan data yang diperoleh 

peneliti ada pada Lampiran 1 tentang wawancara analisis kebutuhan awal 

dengan guru. 
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b. Observasi  

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas 

belajar siswa pada pembelajaran. Observasi dilakukan oleh peneliti 

beberapa kali sehingga data yang dikumpulkan benar-benar dapat 

dijadikan sebagai data untuk awal penelitian pengembangan. Teknik 

observasi ini dilakukan pada langkah kedua setelah melakukan wawancara 

dan data yang dieroleh peneliti ada pada Lampiran 2 tentang observasi 

analisis kebutuhan awal.  

c. Angket  

Angket digunakan untuk penilaian hasil akhir dan tanggapan yang 

berupa isi media pembelajaran, langkah-langkah penggunaan media 

pembelajaran, desain media pembelajarandan kemenarikan serta 

keefektifan media ketika digunakan dalam pembelajaran. Angket tersebut 

nantinya ditujukan untuk 1) ahli media, 2) ahli materi, 3) praktisi 

pembelajaran dan 4) uji kemenarikan kepada siswa. Angket penilaian ini 

peneliti paparkan pada Lampiran 4, 5, 6 dan 7. 

d. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan hasil foto-foto selama 

kegitan penelitian berlangsung. Foto yang di dapatkan dijadikan sebagai 

bukti bahwa penelitian telah dilaksanakan dengan baik dan benar. 

Dokumentasi ini dilakukan pada kegiatan-kegiatan tertentu yaitu pada saat 

wawancara, foto media pembelajaran awal dan ketika penelitian di 

sekolah.  
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2. Kualifikasi dan Jumlah Petugas dalam Pengumpulan Data 

Subjek uji coba validasi 

Kriteria subjek validasi ini bisa dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Validator Penelitian Pengembangan   

No.  Validator Penelitian   Kriteria Bidang Ahli 

1. Dosen media pembelajaran Minimal lulusan S2 Ahli media 

2. Dosen materi pembelajaran Minimal lulusan S2 Ahli materi 

3. Guru SD Minimal lulusan S1 Ahli pembelajaran 

4. Siswa SD Kelas IV  Siswa SD Responden  

 

E. Instrumen Penelitian  

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga angket yang 

nantinya akan diberikan kepada masing-masing ahli yaitu ahli media, ahli 

materi dan ahli pembelajaran selain itu juga diberikan kepada siswa untuk 

menguji kemenarikan media. Angket yang ditujukan kepada ahli media 

mempunyai tiga aspek yang digunakan dalam kisi-kisi instrument penelitian 

yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa indicator dalam setiap 

aspeknya yaitu aspek langkah-langkah penggunaan, aspek kemenarikan, 

aspek pembelajaran. Dari ketiga aspek tersebut dijadikan sebuah angket 

sebagai berikut: 

1. Pedoman Observasi 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Observasi   

No.        Aspek                                 Indikator                                   No. butir soal  

1.    Pembelajaran  Guru menjelaskan materi menggunakan  

media      

1 

Siswa mendapatkan kesempatan untuk  

bertanya tentang materi yang telah  

disampaikan guru  

2 

Media membantu siswa untuk  

lebih focus terhadap pembelajaran  

3 

Guru menambahkan informasi dari  

media yang digunakan 

4 

Siswa mencata poin-poin penting  

dari materi yang disampaikan 

5 
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2.    Respon siswa Media membantu siswa untuk  

lebih aktif dalam pembelajaran 

6 

Media dapat membangkitkan  

motivasi dan semangat siswa 

7 

Siswa dengan mudah memahami  

materi yang disampaikan guru 

8 

     (Sugiyono, 2017:173 dengan modifikasi penulis) 

2. Pedoman Wawancara 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Pedoman Wawancara  

No.          Aspek                                Indikator   No. butir soal  

1.    Pembelajaran  Suasana pembelajaran  1, 2, 3 

Kendala dalam penggunaan media  7 

Pengaruh penggunaan media  

dalam pembelajaran  

8, 9, 10 

2.     Media  Alat dan bahan yang digunakan dalam 

pembelajaran 

4 

Penggunaan media sesuai dengan materi 5 

Respon siswa terhadap media 6 

    (Sugiyono, 2017:173 dengan modifikasi penulis) 

3. Angket Penilaian  

a. Angket Penilaian Ahli Media 

Tabel 3.4 Angket Penilaian untuk Ahli Media 

No.       Aspek                                  Indikator    No. butir 

1.  Langkah-langkah 

penggunaan 

media 

pembelajaran  

Kesesuaian penggunaan dengan waktu  1 

Ketepatan penggunaan sesuai dengan materi  1 

Ketepatan pemilihan langkah-langkah penggunaan  1 

Kenyamanan penggunaan  1 

Keamanan penggunaan 1 

Ketepatan penggunaan dengan kemampuan siswa  1 

2.    Kemenarikan  Desain media pembelajaran Takbulta  1 

Kemenarikan ilustrasi media pembelajaran takbulta  1 

Ketepatan ilustrasi media pembelajaran takbulta  1 

Kesederhanaan kata dan kalimat yang digunakan 

dalam media pembelajaran takbulta  

1 

Kesesuaian media pembelajaran takbulta untuk 

kejelasan materi yang disampaikan  

1 

3.    Pembelajaran  Kesesuaian media pembelajaran takbulta dengan 

tingkat perkembangankognitif siswa 

1 

Kemampuan media pembelajaran takbulta 

memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran  

1 

Kesesuaian media pembelajaran takbulta dengan 

tingkat perkembangan psikomotor  

1 

Jumlah  14 

     (Sugiyono, 2017:173 dengan modifikasi penulis) 
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b. Angket Penilaian Ahli Materi 

Terdapat dua aspek yang digunakan dalam angket penilaian ahli 

materi dalam penelitian yang kemudian dikembangkan menjadi 

beberapa indicator yaitu aspek pembelajaran dan aspek materi. 

Aspek-aspek yang telah dikembangan menjadi indicator dituangkan 

dalam table sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Angket penilaian untuk Ahli Materi 

No.         Aspek                              Indikator   No. butir  

1.      Pembelajaran  Kesesuaian media takbulta dengan Kompetensi 

Inti 

1 

Kesesuaian media takbulta dengan Kompetensi 

Dasar 

1 

Kesesuaian media takbulta dengan tujuan 

pembelajaran 

1 

Kesesuaian media takbulta dengan karakteristik 

siswa  

1 

Kejelasan topic pembelajaran  1 

2.           Materi  Kejelasan muatan materi dalam media takbulta 1 

Pentingnya materi terhadap media Takbulta 1 

Kemudahan memahami materi melalui media 

takbulta  

1 

Kesantunan penggunaan bahasa 1 

Jumlah  9 

     (Sugiyono, 2017:173 dengan modifikasi penulis) 

c. Angket Penilaian Ahli Pembelajaran  

Terdapat dua aspek yang digunakan dalam angket penilaian untuk 

ahli pembelajaran dan pengguna (siswa) yaitu aspek materi dan 

aspek media. Indicator yang telah dikembangkan berdasarkan 

masing-msing aspek tersebut dapat dilihat pada table 3 sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.6 Angket Penilaian untuk Ahli Pembelajaran  

No.       Aspek                           Indikator  No. butir  

1.        Materi  Kejelasan materi yang dipelajari  1 

Kemenarikan penyampaian materi  1 

Kemudahan memahami materi  1 

Kebermanfaatan materi  1 

2.        Media  Kemenarikan langkah dalam media Takbulta  1 

Kemenarikan bentuk dalam media Takbulta  1 

Media takbulta yang digunakan dapat  

memotivasi siswa  

1 

Kemudahan memahami kalimat dalam media takbulta  1 

Kemudahan penggunaan media Takbulta  1 

Kebermafaatan media takbulta  1 

Jumlah  10 

     (Sugiyono, 2017:173 dengan modifikasi penulis) 

d. Angket Penilaian Pengguna (Siswa)   

Terdapat beberapa indikator yang telah dikembangkan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap media takbulta, dapat dilihat pada 

table 3 sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Angket Penilaian Pengguna (Siswa) 

No.       Aspek                              Indikator  No. butir  

1.        Materi  Kejelasan materi yang dipelajari  1 

Kemenarikan penyampaian materi  1 

Kemudahan memahami materi  1 

Kebermanfaatan materi  1 

2.        Media  Kemenarikan langkah dalam media Takbulta  1 

Kemenarikan bentuk dalam media Takbulta  1 

Media takbulta yang digunakan dapat  

memotivasi siswa  

1 

Keamanan penggunaan media takbulta  1 

Kemudahan penggunaan media Takbulta  1 

Kebermafaatan media takbulta  1 

Jumlah  10 

     (Sugiyono, 2017:173 dengan modifikasi penulis) 

F. Teknik Analisis Data 

a. Analisis data deskriptif kualitatif 

Analisis data kualitatif ini belum mempunyai standar yang jelas, 

karena setiap peneliti memiliki cara untuk menganalisis yang berbeda-

beda. Analisis kualitatif dapat dipapakarkan mulai dari tahap pengumpulan 
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data, pada saat wawancara yang kemudian peneliti bisa menganalisis 

jawaban-jawaban dari wawancara tersebut. Analisis kualitatif yang telah 

dipaparkan oleh peneliti kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan.  

b. Analisis data kuantitatif 

Analisis data kuantitatif ini diperoleh dari data yang berbentuk simbol 

yang kemudian akan dianalisis secara logis dan bermakna. Data kuantitatif 

yang diperoleh dari angket penilaian skala linkert. Skala linkert ini 

digunakan untuk menganalisis kevalidan dari ahli media, ahli materi, ahli 

pmbelajaran dan respon siswa sebagai berikut: 

Kriteria penilaian : 1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak setuju 

3 = Setuju 

4 = Sangat setuju 

Data kuantitatif yang berbentuk angka akan dianalisis dengan rumus 

sebagai berikut: 

 ∑X 

P  =   x 100% 

  ∑X1 

Keterangan : 

P   : Besar Presentase ( yang dicari ) 

∑x  : Jumlah total jawaban respon dalam 1 item 

∑xi  : Jumlah total jawaban tertinggi dalam 1 item 

100 : Bilangan Konstanta 
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Kemudian untuk skala tingkat pencapaian digunakan untuk 

menentukan tingkat kevaliditasan dan kelayakan yang menggunakan skala 

linkert, kualifikasinya terdapat pada tabel 8 sebagai berikut : 

Tabel 3.8 

Kualifikasi tingkat kevalidan dan kelayakan berdasarkan presentase 

Presentase (%) Tingkat kevalidan Keterangan 

85 < skor ≤ 100 Sangat valid Tidak revisi 

65 < skor ≤ 85 Valid Tidak revisi 

50 < skor ≤ 65 Cukup valid Sebagian revisi 

35 < skor ≤ 50 Kurang valid Revisi 

20 < skor ≤ 35 Sangat kurang valid Revisi 

     (Sugiyono, 2017:173 dengan modifikasi penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 




