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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Model Penelitian Dan Pengembangan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

dan pengembangan (R&D). Metode penelitian dan pengembangan

merupakan metode penelitian yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu

produk pembelajaran serta dapat juga digunakan untuk menguji keefektifan

sebuah produk pembelajaran (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian pengembangan ini, peneliti mengacu pada model

penelitian dan pengembangan (R&D) dengan menggunakan model ADDIE.

Model penelitian dan pengembangan ADDIE memiliki lima tahapan atau

langkah-langkah dalam pengembangannya yaitu 1. Analisis (Analysis), 2.

Desain (Design), 3. Pengembangan (Development), 4. Implementasi

(Implementation), 5. Evaluasi (Evaluation). Model penelitian dan

pengembangan ADDIE merupakan jenis penelitian dan pengembangan yang

dikembangkan oleh Dick and Carry untuk membuat suatu inovasi dalam

sebuah pembelajaran (Mulyatiningsih dalam Jayanti dkk, 2017). Alasan

pemilihan model pengembangan ADDIE karena telah disusun secara

terprogram dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya

pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan sumber belajar yang sesuai

dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Karena pemilihan model yang baik

akan menghasilkan suatu produk pembelajaran yang efektif serta efisien

sehingga menghasilkan produk yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa.
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Media dapat di aplikasikan secara baik serta memberikan suatu manfaat bagi

pengguna merupakan salah satu tanda ketepatan dalam pengembangan suatu

media (Susanto dkk, 2017).

B. Prosedur Penelitian Dan Pengembangan

Mengacu terhadap model penelitian dan pengembangan (R&D) dengan

menggunkan model ADDIE yang dikemukakan oleh (Mulyatiningsih dalam

Jayanti dkk, 2017) bahwa model penelitian dan pengembangan (R&D)

ADDIE memiliki lima langkah-langkah, adapun langkah-langkahnya sebagai

berikut :

1. Analisis (Analysis)

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi di SDN 03

SUKOMULYO pada tanggal 04 bulan oktober 2018 untuk mengetahui

permasalahan yang ada di dalam sebuah pembelajaran matematika khususnya

materi jaring-jaring bangun ruang. Dari hasil observasi dan wawancara

ditemukan bahwa jaring-jaring bangun ruang salah satu materi pada mata

pelajaran matematika yang dianggap sulit, masih banyak murid yang kurang

memahami materi jaring-jaring bangun ruang dikarenakan guru tidak

menyertakan sebuah media pembelajaran untuk penyampaian sebuah materi

pembelajaran khususnya jaring-jaring bangun ruang. Sehingga masih banyak

siswa yang mengalami kebingungan dan tidak ikut berpartisipasi aktif dalam

sebuah pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya
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sebuah media pembelajaran yang menunjang pembelajaran sehingga peneliti

mengembangkan media pembelajaran berupa Bianglala Jaring-jaring Bangun

Ruang Menggunakan Pendekatan Open Ended.

2. Desain (Design)

a. Melakukan tinjauan terhadap materi pembelajaran yang berpedoman pada

Kompetensi inti, Kompetensi dasar dan Indikator dalam silabus kelas V

SD semester II dan materi yang dipilih adalah jaring-jaring bangun ruang

(Matematika).

b. Mengkaji materi tentang media sebagai dasar dalam memilih bentuk dan

desain media.

c. Memilih desain media yang menarik sesuai karakteristik siswa.

3. Pengembangan (Development)

a. Peneliti membuat media pembelajaran yang sudah di desain sesuai dengan

rancangan yang telah dibuat.

b. Membuat kisi-kisi serta instrument penilaian untuk menilai kualitas media

Bianglala Jaring-jaring Bangun Ruang Menggunakan Pendekatan Open

Ended.

c. Peneliti melakukan validasi produk yang dihasilkan berupa bianglala

jaring-jaring bangun ruang kepada ahli materi dan ahli media untuk

mengetahui tingkat kelayakan media yang dihasilkan di dalam sebuah

pembelajaran. Untuk ahli materi merupakan dosen yang ahli dalam
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matematika, sedangkan ahli media terhadap dosen yang memiliki

kemampuan dalam bidang media pembelajaran.

4. Implementasi (Implementation)

Peneliti melakukan uji coba media pembelajaran yang telah

dikembangkan kepada siswa kelas V SDN 03 Sukomulyo. Hasil wawancara,

observasi dan angket dikumpulkan untuk dianalisis. Hasil analisis dari uji

coba terhadap siswa kelas V SD 03 Sukomulyo bisa dijadikan masukan untuk

penyempurnaan media kedepannya.

5. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi yaitu proses untuk melihat apakah media yang telah

diterapkan sebelumnya berhasil atau tidak. Pada tahap evaluasi akan

dilakukan berdasarkan validasi dari ahli materi, ahli media, dan respon siswa,

untuk menganalisis produk media pembelajaran berbasis pendekatan open

ended  yang digunakan apakah masih ada kekurangan dan kelemahan. Apabila

tidak ada perbaikan, maka media pembelajaran menggunakan pendekatan

open ended layak digunakan, jika masih ada kekurangan dan kelemahan maka

perlu diadakannya perbaikan dan penyempurnaan.. Berikut adalah tahapan

pengembangan model ADDIE menurut (Jayanti dkk, 2017) :
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Gambar  2.8 langkah-langkah pengembangan media pembelajaran

Analisis

Analisis permasalahan di sekolah

Analisis kebutuhan siswa

Desain Perancangan media pembelajaran sesuai dengan
permasalahan

Pembuatan media sesuai dengan rancangan
desainPengembangan

Validasi

Revisi

Implementasi

Uji coba produk yang telah dikembangkan

Produk akhir

Evaluasi
Evaluasi produk yang dikembangkan serta hasil

belajar, evaluasi dilakukan disetiap langkah-
langkah
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C. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di SDN 03 Desa Sukomulyo, RT 5 RW 2

Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sedangkan

waktu penelitian dilakukan pada semester genap (II) tanggal 13 bulan

Februari 2019 pada tahun ajaran 2018/2019.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pengembangan media pembelajaran Bianglala

Jaring-jaring Bangun Ruang Menggunakan Pendekatan Open Ended sebagai

berikut :

a. Subjek uji coba validitas

Subjek uji coba validitas pengembangan media pembelajaran

Bianglala Jaring-jaring Bangun Ruang Menggunakan Pendekatan Open

Ended terdiri dari dosen ahli media pembelajaran dan dosen ahli materi

matematika. Subjek uji coba ahli ini memiliki kriteria secara akademis. Yaitu

dosen ahli materi matematika dan dosen ahli media pembelajaran yang

memiliki pengalaman mengajar.
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Tabel 3.2 subjek uji coba ahli
No Bidang keahlian Kriteria Subjek uji

Coba ahli
1 Dosen ahli media

pembelajaran
1. Mengampu mata kuliah

media pembelajaran
2. Tingkat akademik

minimal S-2
pendidikan

Subjek I

2 Dosen ahli materi 1. Mengampu mata kuliah
pembelajaran
matematika

2. Tingkat akademik
minimal S-2
pendidikan

Subjek II

b. Subjek implementasi media bianglala jaring-jaring bangun ruang

Subjek implementasi media bianglala jaring-jaring bangun ruang

adalah peserta didik kelas V SDN 03 Sukomulyo. Peserta didik menjadi

sasaran uji coba untuk mengisi angket penilaian terhadap media pembelajaran

bianglala jaring-jaring bangun ruang. Jika terdapat sebuah saran perbaikan

maka peneliti akan kembali memperbaiki serta mengimplementasikannya

kembali.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan pengembangan yang disusun dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Teknik wawancara digunakan oleh peneliti guna mengetahui

permasalahan yang harus diteliti. Teknik wawancara juga digunakan untuk

mengetahui hal-hal yang spesifik yang memerlukan jawaban oleh responden
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dalam hal ini adalah guru matematika kelas V SDN 03 Sukomulyo yang

dilakukan pada tanggal 04 oktober 2018. Hal spesifik tersebut adalah media

pembelajaran yang digunakan oleh guru dan siswa selama pembelajaran.

2. Angket

Angket digunakan untuk mengetahui kevalidan dan kepraktisan media

pembelajaran yang telah dikembangkan. Angket  yang digunakan dalam

penelitian ini adalah angket validasi serta angket untuk mengetahui respon.

Angket validasai digunakan untuk mengetahui hasil validasi dari tim ahli

tentang media dan materi yang telah dibuat. Angket respon peserta didik

digunakan untuk mengetahui kepraktisan media yang telah dikembangkan.

3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan studi dokumentasi sebagai pelengkap terhadap

penelitian yang dilakukan. Studi dokumentasi ini berupa gambar (foto).

Melalui dokumentasi ini juga dapat diketahui data lain yang tidak ditemukan

pada saat wawancara beserta angket.

E. Instrumen Penelitian

Instrument pengumpulan data pengembangan yang disusun pada

penelitian ini sebagai berikut :
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1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur sehingga dibutuhkan pedoman

dalam wawancara agar tidak menyimpang dari fokus serta rumusan masalah

dalam penelitian. Berikut adalah kisi-kisi pedoman wawancara yang

digunakan oleh peneliti :

Tabel 3.3 kisi-kisi pedoman wawancara

No Indikator
1 Metode pembelajaran yang digunakan guru
2 Penggunaan jenis media pembelajaran
3 Fasilitas penunjang pembelajaran
4 Harapan terhadap media baru
5 Kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran

2. Lembar Angket

Angket validasi dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan

suatu media pembelajaran yang telah dikembangkan. Angket validasi ini ada

dua macam yakni angket untuk validasi ahli media pembelajaran dan angket

untuk validasi ahli materi.

a. Angket Validasi Ahli Materi

Instrumen lembar validasi ahli materi digunakan untuk mendapatkan

penilaian dari ahli materi mengenai materi pembelajaran dan kegiatan

pembelajaran. Berikut adalah kisi-kisi angket validasi ahli materi.
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Tabel 3.4 Angket Validasi Ahli Materi

Aspek penilaian Pernyataan
Kurikulum 1. KD sesuai dengan indikator

2. Tujuan dan indikator sesuai
3. KI dan KD sesuai dengan kurikulum

2013
Isi materi 4. Isi materi memiliki konsep yang tepat

5. Isi materi sesuai dengan KI dan KD
6. Kesesuaian materi dengan media yang

digunakan
7. Materi diajarkan dengan

menggunakan pendekatan open ended
Penanganan eror 8. Materi meliputi contoh soal

9. Latihan soal yang ada dalam media
mendorong siswa memperoleh
jawaban yang benar

Sumber : (Purwono, 2008)

b. Angket Validasi Media Pembelajaran

Instrumen lembar validasi ahli media digunakan untuk mendapatkan

penilaian dari ahli media pembelajaran mengenai tampilan media pembelajaran.

Berikut adalah kisi-kisi angket validasi ahli materi.

Tabel 3.5 angket validasi ahli media

Aspek penilaian Pernyataan
Pewarnaan 1. Kombinasi warna media menarik

2. Pewarnaan media tidak mengganggu
materi

Grafis 3. Ukuran font pada media jelas
4. Penyajian materi dalam media mudah

dipahami
5. Media orisinil
6. Tampilan media menarik

Desain 7. Media dapat digunakan sebagai
alternatif pembelajaran

8. Media aman digunakan
9. Media tahan lama
10. Media dapat dibawa dan dipindah-

pindah
Sumber : (Purwono, 2008)
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c. Angket Respon Peserta Didik

penggunaan Angket respon siswa digunakan untuk mengetahui

mengenai siswa dalam media pembelajaran yang telah dikembangkan. Hasil

angket tersebuat digunakan sebagai acuan keefektifan media pembelajaran.

Berikut adalah kisi-kisi angket respon siswa :

Tabel 3.6 angket respon siswa

Aspek penilaian Pernyataan
Penggunaan media 1. Media mudah digunakan

2. Petunjuk dalam media jelas
Reaksi penggunaan 3. Pengguna senang menggunakan

media
4. Pengguna tidak bosan dalam

penggunaan media
5. Pengguna termotivasi untuk belajar
6. Pengguna tertarik memiliki media

tersebut
7. Pengguna tertarik belajar dengan

menggunakan media tersebut
8. Tampilan media menarik

Fasilitas penunjang 9. Terdapat fasilitas penunjang agar
pengguna lebih tertarik dalam
pembelajaran jika menggunakan
media ini

Sumber : (Purwono, 2008)

F. Teknik Analisis Data

Jenis teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis data kuantitatif

Data kuantitatif di dapatkan dengan cara menghitung rata-rata skor dari

setiap kriteria yang dinilai oleh ahli materi, ahli media, serta angket respon

siswa. Dibandingkan dengan skor ideal.
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a. Analisis kevalidan media

untuk mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran yang telah

dihasilkan dan menguji kesesuaian media dengan materi. Jawaban angket

validasi ahli menggunakan skala likert :

Tabel 3.7 skal likert

No Skor Keterangan
1 Skor 4 Sangat setuju
2 Skor 3 Setuju
3 Skor 2 Tidak setuju
4 Skor 1 Sangat tidak setuju

Sumber (Alwan dkk, 2017)

Untuk menguji hasil tanggapan dari validator menggunakan rumus

sebagai berikut :

P = ∑∑ 100%
Keterangan :

P       = presentase kelayakan

∑x    = jumlah total skor yang diperoleh dari validator

∑xi   = jumlah total skor ideal

Berikut ini adalah kriteria validasi kelayakan media yang dikembangkan

dalam penelitian ini :

Tabel 3.8 kriteria kelayakan berdasarkan persentase

Presentase (%) Tingkat Kevalidan Keterangan
75% < skor ≤ 100% Sangat Valid Tidak Revisi
50% < skor ≤ 75% Valid Tidak Revisi
25% < skor ≤ 50% Cukup Valid Sebagian Revisi
0% < skor ≤ 25% Kurang Valid Revisi

Sumber (Subali dkk, 2012)
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b. Analisis data angket respon siswa

Tahap ini mengetahui respon siswa dalam menggunakan Media

pembelajaran bianglala jaring-jaring bangun ruang menggunakan pendekatan

open ended dengan menganalisis skor hasil respon siswa dalam bentuk skala

Guttman. Skala tersebut dalam bentuk checklist. Hasil perolehan respon siswa

untuk memperoleh data kuantitatif berdasarkan skor penjumlahan dari

seluruh angket.

Tabel 3.9 skala penilaian Guttman

No Skor Keterangan
1 Skor 1 Ya
2 Skor 0 Tidak

Sumber : (Purwaningsih dkk, 2015)

Persentase rata-rata tiap komponen dapat dihitung dengan

menggunakan rumus berikut :    Persentase= 100
Berikut adalah kriteria analisis respon siswa  :

Tabel 3.10 interprestasi angket respon siswa

Presentase (%) Kriteria terhadap media
bianglala

75% < skor ≤ 100% Sangat baik
50% < skor ≤ 75% Baik
25% < skor ≤ 50% Tidak baik
0% < skor ≤ 25% Kurang

Sumber (subali dkk, 2012)
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2. Analisis data kualitatif

Analisis data kualitatif digunakan untuk mengolah hasil wawancara,

kritik dan saran, revisi dari ahli media pembelajaran serta ahli materi produk

pengembangan media pembelajaran bianglala jaring-jaring bangun ruang

menggunakan pendekatan open ended. Berikut adalah langkah-langkah teknik

analisis data kualitatif  berdasarkan pendapat (Miles dan Huberman dalam

Budiyono, 2013):

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap pemilahan dan penyeleksian atau bisa

disebut juga dengan penyederhanaan sebuah data guna mempermudah

pengorganisasian data, analisis data serta penarikan kesimpulan. Reduksi data

dilakukan secara berkesinambungan dari awal hingga akhir penelitian.

b. Penyajian data

Data bisa disajikan secara sistematis bisa dalam bentuk uraian maupun

penjelasan, penyajian data menyangkut seluruh elemen tentang penggunaan

media pembelajaran jaring-jaring bangun ruang menggunakan pendekatan

open ended.

c. Kesimpulan

Pada tahap yang terakhir ini peneliti menarik sebuah kesimpulan dari

semua data yang telah diperoleh peneliti dari awal. Penarikan simpulan pada

tahap ini masih belum menyeluruh dan bersifat sementara. Kesimpulan pada

tahap ini untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.


