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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

A. Model penelitian & Pengembangan 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

ADDIE. Model ADDIE merupakan salah satu model desain pembelajaran 

sistematik. Model ini muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh 

Michael Molenda. Menurut Sutarti (2017:15) Model ADDIE adalah model 

pengembangan yang dipopulerkan pada tahun 1990-an oleh Reiser dan Mollenda, 

ADDIE merupakan akronim dari (Analisys-Design-Develop-Imploment-

Evaluate). Metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development 

(R & D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut Sugiyono (2014:297).  

Penelitian ini dilakukan  di SD Islam Muhammad Hatta. Pengembangan 

yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian pengembangan yang menghasilkan 

sebuah produk media cetak berupa media yang dinamakan “Scrapbook” 6 

“Merawat Hewan Dan Tumbuhan” Subtema 1 “Hewan Di Sekitarku” kelas 2. 

Penelitian pengembangan media Scrapbook tematik tergolong pengelompokan 

media menyerupai alat peraga. Oleh sebab itu, peneliti memilih untuk 

menggunakan langkah atau tahapan penelitian dengan berpedoman pada model 

ADDIE.  Penelitian ini mengikuti langkah-langkah model ADDIE sebagai 

berikut.  
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B. Prosedur penelitian & Pengembangan 

Prosedur atau langkah-langkah penelitian & pengembangan yang akan 

digunakan oleh peneliti supaya pembuatan produk sesuai dengan model 

pengembangan dan kebutuhan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan. 

Tahap penelitian & pengembangan yang peneliti lakukan terdiri atas lima tahap, 

yaitu analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi sebagai 

berikut.  

1. Tahap analisis (Analyze) 

Tahap Analysis yaitu tahap yang dilakukan peneliti menganalisis 

pentingnya pengembangan media dan bagimana mencari tahu kelayakan dan 

prosedur pengembangan. Tahapan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti 

terdiri dari 3 hal yang mendorong pengembangan media yaitu analisis kebutuhan, 

analisis karakteristik siswa, analisis pembelajaran. Tahap ini menghasilkan 

menetukan media yang akan dikembangkan dan diperlukan siswa dalam 

mempermudah memahami pembelajaran dan memperoleh hasil pembelajaran 

yang maksimal. 

 

Gambar 3.1 Tahapan ADDIE Model 
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a. Analisis kebutuhan 

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui keadaan pembelajaran 

dan kondisi penggunaan media dalam pembelajaran sebagai pengantar 

informasi sebagai pendukung proses berjalannya pembelajaran. Pada tahap ini 

menarik kesimpulan kebutuhan yang perlu dikembangkan oleh peneliti untuk 

memenuhi kebutuhan siswa dalam membantu siswa memperoleh informasi 

melalui media yang menarik dan efektif dalam pembelajaran. 

b. Analisis Pembelajaran   

 Pembelajaran yang sedang berlangsung peneliti melakukan analisis 

dengan memperhatikan karakteristik pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

yang dilakukan di kelas 2 di sekolah dasar. Hal ini dilakukan peneliti untuk 

memperoleh informasi agar media yang akan dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian mengkaji tema 

dan KD yang akan diterapkan didalam media yang akan dikembangkan untuk 

mengetahui apa yang harus dicapai dalam pembelajaran tersebut. 

c. Analisis Karakteristik Siswa 

 Tahap pada analisis ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang 

sikap dan kemampuan peserta didik terhadap tema yang diajarkan. Pada tahap 

ini dilakukan bertujuan untuk mmengetahui media yang dikembangkan sesuai 

dengan karakteristik siswa. 

2. Design (Perancangan). 

Tahap selanjutnya dari model ADDIE yang digunakan oleh peneliti yaitu 

tahap perancangan. Pada tahap ini mulai dirancang media yang akan 

dikembangkan sesuai dengan analisis kebutuhan yang dilakukan terhadap siswa. 



35 
 

 
 

Berikutnya, menentukan kerangka yang diperlukan dalam pembuatan media 

seperti menyusun spesifikasi media dan kerangka media. Peneliti juga 

mengumpulkan informasi dan referensi untuk mengembangkan materi dalam 

media yang akan dibuat. 

Peneliti juga memperhatikan tahap dan syarat untuk mengembangkan 

media yang akan dikembangkan. Media disusun sesuai dengan prosedur 

penyusunan media yang baik dan memperhatikan kelayakan media yang 

dirancang menyangkut kelayakan isi, kelayakan materi, kelayakan media. Media 

yang disusun juga disesuaikan dengan karakteristik siswa pada kelas yang 

ditentukan, selanjutnya media yang akan dikembangkan divalidasi sehingga 

menghasilkan pengembangan media pembelajaran yang valid. 

3. Development (Pengembangan) 

Tahap pengembangan merupakan tahap realisasi produk yang akan 

dikembangkan. Pada tahap ini pengembangan media dilakukan sesuai dengan 

rancangan. Setelah itu, media tersebut akan divalidasi oleh dosen ahli dan guru. 

Pada proses validasi, validator menggunakan instrumen yang sudah disusun pada 

tahap sebelumnya. 

Validasi dilakukan untuk menilai validitas isi dan konstruk. Validator 

diminta memberikan penilaian terhadap media yang dikembangkan berdasarkan 

butir aspek kelayakan media yang akan dikembangkan serta memberikan saran 

dan komentar berkaitan dengan isi media yang teklah dirancang yang nantinya 

akan digunakan sebagai acuan dalam tahap revisi perbaikan dan penyempurnaan 

media. Validasi dilakukan hingga pada akhirnya media dinyatakan layak untuk 



36 
 

 
 

diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan nilai kevalidan media. 

4. Implementation (Implementasi) 

Tahap selanjutnya ialah tahap implementasi yang dilakukan dengan satu 

titik tempat pada sebuah sekolah yang dilakukan analisis kebutuhan sebelumnya 

dijadikan tempat penelitian. Guru melakukan penelitian dengan bantuan media 

yang sudah dikembangkan sebelumnya oleh peneliti sedangkan peneliti bertugas 

sebagai observer dan menggali hasil dari penggunaan media sebagai revisi media 

yang telah digunakan. Penyediaan soal dalam media dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat keefektifan media yang dikembangkan. 

Tahap selanjutnya, peneliti yang melakukan penyebaran instrumen angket 

respon kepada guru dan peserta didik yang berisi butir-butir pernyataan tentang 

penggunaan media dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

data terkait dengan nilai kepraktisan penggunaan media. Guru dan siswa bisa 

menambahkan komentar yang berfungsi sebagai perbaikan media sesuai dengan 

komentar yang diperoleh dari guru maupun siswa, kemudian peneliti melakukan 

analisis data. Anaisis yang pertama diperoleh dari angket respon guru dan siswa, 

analisis dilakukan untuk mengetahui kepraktisan ataupun kemenarikan media 

yang dikembangkan oleh peneliti. 

5. Evaluation (Evaluasi) 

Peneliti pada tahap terakhir ini melakukan perbaikan ataupun revisi 

terakhir pada media yang dikembangkan berdasarkan masukan dan komentar yang 

didapat dari angket respon atau catatan lapangan observasi pada waktu tahap 
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implementasi. Hal ini dimaksudkan untuk media yang dikembangkan semakin 

baik dan benar-benar sesuai dan dapat digunakan sekolah dengan selayaknya. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitan ini di SD Islam Mohammad Hatta pada 

siswa kelas 2. Alamat sekolah Jl. Flamboyan No.30, Lowokwaru, Kec 

Lowokwaru, Kota Malang dilaksanakan pada tanggal 11-14 Maret 2019. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, 

wawancara, angket. Teknik pengumpulan data digunakan untuk pengembangan 

media menggunakan Scrapbook dengan tahapan ADDIE sebagai berikut. 

1. Observasi 

Observasi penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai 

analisis kompetensi, analisis karakteristik dan kesulitan siswa, analisis 

materi sesuai dengan dan pengumpulan data pendukung pengembangan 

media dalam pembelajaran tematik yang di laksanakan pada bulan Januari 

sampai Februari 2019.  

2. Wawancara 

Wawancara yang digunakan penelitian ini untuk memperoleh 

informasi mengenai analisis kebutuhan atau kesulitan siswa kelas 2 pada 

pembelajaran tematik. Wawancara juga digunakan untuk mengetahui 

kebutuhaan media pada pembelajaran tematik tema 6 subtema 1. 

Wawancara dilakukan di SD Islam Mohammad Hatta Malang.  
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3. Angket 

Pengguanaan angket untuk menggali informasi dan mengumpulkan 

data pada saat pembuatan media seperti angket validasi ahli media dan ahli 

materi. Angket digunakan untuk menguji kelayakan media sebelum di 

implementasikan di sekolah. Angket validasi ahli media diajukan kepada 

dosen ahli media sedangkan angket ahli materi di ajukan kepada dosen ahli 

materi. Angket ahli pembelajaran dan respon siswa di berikan kepada guru 

kelas, dan respon siswa ditujukan pada siswa saat implementasi media. 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian pengembangan digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data pada pengembangan media Scrapbook sebagai berikut. 

1. Lembar observasi 

Observasi atau pengambilan data menggunakan cara pengamatan 

langsung terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. 

Data yang diperoleh digunakan sebagai pokok pemikiran pengembangan 

media berdasarkan pengamatan langsung melihat kondisi lapangan secara 

nyata. Pengamatan yang dilakukan di SD Islam Mohammad Hatta Malang 

pada kelas 2. Hasil pengamatan yang diperoleh dideskripsikan pada lembar 

hasil observasi dan berbentuk penjabaran deskriptif. 

Pengamatan dalam tahap observasi tidak hanya dilakukan peneliti 

untuk mengetahui materi saja tetapi karakteristik siswa dan sarana prasarana 

yang ada, dan juga bagaimana proses berlangsungnya proses pembelajaran 

tematik yang disampaikan oleh guru dan diikuti oleh siswa.  
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Setelah melakukan observasi awal, maka ditemukan beberapa 

kebutuhan. Analisis yang dilihat yaitu mengenai pembelajaran dan media 

pembelajaran di sekolah tersebut.. Berikut adalah kisi-kisi instrumen 

observasi awal dan pada waktu penelitian dilakukan : 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Observasi Awal  

No. Aspek Indikator Nomor Pertanyaan 

1.  Pembelajaran  1. Penyampaian pada 

pembelajaran Tematik  

1 

2. Siswa 1. Antusias menggunakan 

media  

2. Media memudahkan 

siswa dalam belajar 

3. Siswa akan merasa 

senang dan tertarik 

ketika menggunakan 

media tersebut 

2,3,4,5 

3. Pendidik  1. Keaktifan siswa pada 

saat menggunakan 

media  

6 

          (Sumber: Olahan Peneliti) 

2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara pada penelitian ini memiliki fungsi untuk 

memperoleh analisis kebutuhan dalam pengembangan media. Peneliti 

mewawancarai guru kelas 2 untuk memperoleh data tentang proses 

pembelajaran sehingga data yang diperoleh dapat digunakan oleh peneliti 

sebagai acuan dalam pengembangan media tematik.  kisi-kisi instrumen  

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Wawancara 

No. Aspek Indikator Butir 

1  Pembelajaran  1. Kendala dalam 

pembelajaran tematik 

2. Siswa antusias dalam 

belajar tematik  

3. Kelengkapan sarana 

prasarana yang ada di 

kelas dikelas 

4. Metode yang digunakan 

1,2,3,4 
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No. Aspek Indikator Butir 

dalam pembelajaran 

tematik 

3 Pendidik 1. Media yang digunakan 

ketika pembelajaran  

2. Media sudah pernah 

digunakan atau tidak 

5,6 

4 Peserta didik 1. Kelancaran 

pembelajaran jika ada 

media pembelajaran 

atau tidak 

7,8 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

3. Angket  

Angket atau kuesioner digunakan sebagai validasi media yang telah 

dikembangkan, dilakukan dengan cara membuat dan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada validator ahli media dan ahli materi. Angket 

atau kuesioner bertujuan untuk mengumpulkan data kelayakan . 

1) Instrumen ahli materi 

 Instrumen diberikan kepada ahli materi pada saat proses 

pengembangan media. Angket validasi ahli materi sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen ahli Materi 

No Aspek Indikator Butir 

1. 

Relevansi 

atau 

kecocokan 

 

Materi yang disajikan relevan dengan kompetensi 

yang harus di capai oleh peserta didik. 

Latihan soal atau kuis relevan dengan kompetensi 

yang harus dikuasai oleh peserta didik. 

Materi yang didalam media sudah memenuhi 

indicator 

Kelengkapan materi yang disajikan sesuai 

berdasarkan kompetensi 

Batasan materi yang disajikan sesuai dengan 

kurikulum 2013. 

Penjabaran materi cukup 

Kejelasan penggunaan bahasa 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

2. 

Kebenaran 

isi 

 

Kejelasan materi 

Kebenaran materi 

Sistematika penyajian materi 

Bobot materi cukup untuk mencapai tujuan 

pembelajaran 

Kesesuaian materi dengan contoh yang diberikan 

Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

Gambar yang disajikan mendukung materi 

pembelajaran 

Gambar yang digunakan sesuai untuk memperjelas 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 
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No Aspek Indikator Butir 

isi 

Kuis atau soal yang ada sesuai dengan kompetensi 

dasar 

 

9 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

2) Instrumen ahli media 

Instrumen ditujukan kepada ahli media pada saat proses 

pengembangan media berlangsung. Angket validasi ahli media berisi 

tentang tampilan dan pada media mecakup kemenarikan dan bentuknya. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi instrumen angket validasi ahli media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

3) Instrumen angket ahli pembelajaran 

Angket ahli pembelajaran diberikan pada guru saat proses 

implementasi atau penerapan media. Ahli pembelajaran pada saat 

implementasi media adalah guru kelas 2 SD Islam Mohammad Hatta. 

No Aspek  Indikator Butir 

1. 

 

Tampilan a. Pemilihan warna dasar backgound 

yang digunakan menarik 

b. Kombinasi warna media pada 

tampilan background menarik  

c. Pemilihan foto yang digunakan 

menarik 

d. Foto atau gambar yang digunakan 

sudah tepat 

e. Ukurun text sudah sesuai 

f. Tata letak foto sudah menarik  

g. Kombinasi foto dengan materi 

sudah tepat 

h. Ukuran foto yang digunakan sudah 

sesuai dengan penempatan 

i. Foto dengan penjelasan sudah 

tepat dan sesuai 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

2 Isi a. Kejelasan petunjuk media 

b. Kemenarikan media 

c. Efisiensi gambar 

d. Efisiensi teks 

e. Konsistensi penggunaan bahasa 

dalam media 

f. Penggunaan font dalam penulisan 

media 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 
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Angket ahli materi yang diberikan berisi tentang penggunaan pada saat 

pelaksanaan penggunaan media. 

Tabel 3.5 Kisi-kisi instrumen angket validasi ahli pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

4) Instrumen angket respon siswa  

Angket respon siswa diberikan oleh peneliti kepada siswa setelah 

melakukan proses pembelajaran menggunakan media Scrapbook. Angket 

digunakan peneliti sebagai tolak ukur bagaimana keberhasilan media kepada 

siswa dan dijadikan acuan respon serta minat siswa dalam menggunakan 

media Scrapbook pada tema . 

 

 

 

 

No Aspek  Indikator Butir 

1. Penggunaan a. Kesesuaian Kompetensi inti, 

kompetensi dasar dan 

indikator 

b. Kejelasan tujuan 

pembelajaran 

c. Uraian materi jelas 

d. Pemberian contoh sesuai 

dengan materi yang diajarkan 

e. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk belajar 

sendiri 

f. Gambar yang digunakan 

mendukung materi jelas 

g. Kesesuaian Gambar untuk 

memperjelas isi 

h. Kesesuaian urutan materi 

yang digunakan 

i. Kesesuaian pemilihan warna 

background dan teks 

j. Kesesuaian pemilihan ukuran 

dan jenis huruf 

k. Kemenarikan tampilan lipatan 

gambar yang disajikan 

1 

 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 
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Tabel 3.6 Kisi-kisi instrumen angket validasi respon siswa 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

F. Teknik Analisis data 

Teknik analisis data digunakan oleh peneliti untuk menyimpulkan data 

yang sudah ada tentang pengembangan media dijadikan mengantar informasi 

dengan menggunakan Scrapbook. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif yang dijelaskan sebagai berikut. 

1. Analisis data kualitatif 

Analisis data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan guru kelas 

2 SD Islam Mohammad Hatta. Data dari observasi pada saat implementasi 

media saran dan masukan dari ahi media, ahli materi dan ahli pembelajaran 

digunakan oleh peneliti untuk melakukan revisi terhadap pengembangan media 

yang dibuat. 

 

 

No Aspek  Indikator Butir 

1. Penerapan media a.  b. semangat belajar saat 

menggunakan media 

c. Siswa tidak bosan saat 

pembelajaran 

menggunakan media 

d. Siswa senang saat 

menebak kuis pada 

media 

e. Perintah yang terdapat 

pada media mudah 

dimengerti 

f. Tulisan dalam media 

jelas 

g. Materi yang terdapat 

pada media mudah 

dipahami 

h. Siswa tertarik belajar 

pada saat 

menggunakan media 

i. Siswa senang dengan 

tampilan dan media 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 
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2. Analisis data kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis hasil data yang 

sudah dikumpulkan dari evaluasi para ahli dengan cara melakukan penyebaran 

angket. 

a. Analisis angket validasi ahli 

Analisis angket validasi ahli digunakan oleh peneliti untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi validator terhadap media yang dikembangkan. 

Angket validasi dianalisis dengan menggunakan skala 1 sampai 4 dengan 

menggunakan pedoman penilaian. Kategori skor dijelaskan dalam skala 

dijelaskan pada tabel berikut. 

 

 

          (Sumber: Sugiyono : 2015) 

 

 

 

 

 

Perolehan presentase data dari hasil evaluasi validator dianalisis 

dengan menggunakan rumus dibawah ini. 

P = 
∑𝑥

𝑛
 x 100 

Keterangan :  

P  : Presentase skor yang dicari 

  : Jumlah jawaban yang diberikan validator 

Skala Kriteria terhadap media 

1. Sangat kurang setuju / Sangat kurang baik / Sangat kurang sesuai / 

Sangat kurang mudah 

2. 

 

Kurang setuju / Kurang baik / Kurang sesuai / Kurang mudah 

 

3. Cukup setuju / Cukup baik / Cukup sesuai / Cukup mudah   

4. Setuju / Baik / Sesuai / Mudah 

5. Sangat setuju / Sangat baik / Sangat sesuai / Sangat mudah 

Tabel 3.7 Pedoman penilaian angka angket validasi 

 

Tabel 3.7 Pedoman penilaian angka angket validasi 
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N  : Jumlah skor maksimal 

Hasil dari analisis lembar evaluasi penelitian pengembangan media 

berbasis multimedia interaktif menggunakan Scrapbook pada pembelajaran 

tematik menggunakan interprestasi untuk mengetahui kelayakan dari 

pengembangan media. Adapun interpretasi yang digunakan oleh peneliti 

sebagai berikut. 

Tabel 3.8 Interpretasi skor angket validasi ahli 

(Sugiyono, 2015) 

 Kesimpulan dari interpretasi menjadi tolak ukur kevalidan atau 

tidak media yang akan di kembangkan oleh peneliti. Kesimpulan yang 

dihasilkan dari evaluasi menunjukkan presentase kurang dari 60% maka 

media yang dikembangkan dinyatakan tidak valid dan diperlukan revisi atau 

perbaikan terhadap media yang dikembangkan. Sebaliknya, apabila hasil 

evaluasi menunjukkan presentase lebih dari 61% maka pengembangan 

media tersebut layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran. 

b. Analisis angket respon siswa 

Pengolahan data angket respon siswa yang berisi jawaban-jawaban 

yang dihasilkan diukur dengan menggunakan skala Guttman. Pedoman 

penilaian skala Guttman sebagai berikut. 

  

No Tingkat pencapaian Kualifikasi Keterangan 
1. 80%≤x≤100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu 

direvisi 

2. 60%≤x≤80% Baik Layak, tidak perlu direvisi 

3. 40%≤x≤60% Cukup baik Kurang layak, perlu 

direvisi 

4. 20%≤x≤40% Kurang baik Tidak layak, perlu direvisi 

5. <20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu 

direvisi 
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Tabel 3.9 Penilaian skala Guttman 

Keterangan Skor 

Ya 

Tidak 

1 

0 

(Sumber: Sugiyono, 2015)  

Perolehan presentase data dari hasil respon siswa dianalisis dengan 

menggunakan rumus dibawah ini. 

P = 
∑𝑥

𝑛
 x 100 

Keterangan : 

P  : Presentase skor yang dicari 

  : Jumlah jawaban yang diberikan validator 

N  : Jumlah skor maksimal 

Tabel 3.10 Interpretasi skor angket respon siswa 

 

 

 

 

(Sugiyono, 2015) 

Kesimpulan dari interpretasi dapat menunjukkan valid atau tidak 

validnya media yang di kembangkan. Apabila hasil dari respon siswa 

menunjukkan presentase kurang dari 60% maka media yang dikembangkan 

dinyakan tidak valid dan diperlukan revisi yang lebih mendalam lagi 

terhadap media yang dikembangkan. Sebaliknya, apabila hasil evaluasi 

menunjukkan presentase lebih dari 61% maka pengembangan media 

tersebut layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran. 

No Tingkat pencapaian Kualifikasi Keterangan 
1. 80%≤x≤100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu 

direvisi 

2. 60%≤x≤80% Baik Layak, tidak perlu direvisi 

3. 40%≤x≤60% Cukup baik Kurang layak, perlu direvisi 

4. 20%≤x≤40% Kurang baik Tidak layak, perlu direvisi 

5. <20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu 

direvisi 


