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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan  

Pada Penelitian dan pengembangan media Kotak Ular Tangga (KOKARTA) 

peneliti menggunakan acuan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation). Alasan peneliti memilih model 

pengembangan ADDIE karena design pembelajaranya lebih sesuai dengan 

pengembangan yang akan dilakukan oleh peneliti dan juga dalam setiap tahapanya 

selalu melakukan evaluasi. Model ADDIE digunakan untuk mengembangkan dan 

menyempurnakan suatu produk seperti pengembangan media yang akan 

dikembangkan oleh peneliti yaitu kotak ular tangga (KOKARTA). ADDIE juga 

dikembangkan secara sistematis sebagai usaha untuk memecahkan permasalahan 

belajar mengajar yang sesuai dengan kebutuhan, dan juga karakteristik siswa. 

Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji kefektifan produk. 

Model pembelajaran yang dapat menghasilkan suatu sistem pembelajaran 

yang cakupanya luas seperti pelatihan, kurikulum sekolah contohnya adalah 

model ADDIE. Desain pembelajaran yang  sifatnya lebih generik adalah model 

ADDIE (Analysis-Design-Develop-Implement-Evaluation). Model ADDIE dapat 

digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model, 

strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan ajar. 

 Penelitian pengembangan lebih diarahkan pada upaya untuk menghasilkan 

produk tertentu kemudian diuji keefektifannya sehingga siap digunakan secara 
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nyata dilapangan. Produk yang dihasilkan pada penelitian ini adalah Kotak Ular 

Tangga sebagai media pembelajaran tematik di Sekolah Dasar. 

Langkah-langkah proses penelitian dan pengembangan menunjukkan 

permasalahan yang memperlihatkan suatu siklus, yang diawali dnegan adanya 

kebutuhan, permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan menggunakan 

produk tertentu. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data untuk 

menentukan karakteristik atau spesifiksi produk yang akan dihasilkan. Setelah itu 

barulah dibuat produk awal yang masih kasar, kemudian produk tersebut 

diujicobakan di lapangan dengan sampel secara terbatas dan sampel yang lebih 

luas secara berulang-ulang. Selama kegiatan uji coba dilakukan secara terus 

menerus sampai dihasilkan produk yang terbaik atau produk standar.  

Langkah-langkah penggunaan model ADDIE adalah sebagai berikut :  

     Gambar 3.1 Model Pengembangan ADDIE (Sugiyono, 2016:298) 

 

 

 

 

 

 

 

      

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan  

Penulis menggunakan model penelitian ADDIE, ADDIE memiliki 5 

tahapan yang akan memudahkan peneliti dalam mengembangan media 

Analyze  

Development  

Evaluation Implement  Design  
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pembelajaran, yaitu (1) analisis, (2) perencanaan. (3) pengembangan, (4) 

implementasi, (5) evaluasi. 

1. Tahap analisis 

Tahap analisis ini adalah tahap pertama dalam penelitian. Pada tahap ini 

penulis akan menganalisis kebutuhan dan identifikasi masalah dan perumusan 

tujuan. Dalam tahap analisis peneliti  mengidentifikasi antara kondisi 

pembelajaran, pengetahuan siswa, dan tugas yang di berikan. 

Peneliti mendapat hasil observasi di lapangan yaitu pada saat 

pembelajaran berlangsung banyak siswa yang tidak memperhatikan guru saat 

guru menjelaskan. Guru menjelaskan materi dengan menggunakan buku guru 

dan buku siswa, media yang di gunakan adalah media gambar. Saat guru 

menjelaskan hanya menggunakan metode ceramah, sehingga membuat siswa 

cepat bosan saat di dalam kelas.  

a. Tahap awal 

Penelitian awal ini peneliti menganalisis pembelajaran di 

dalam kelas saat guru mengajar. Hasil obeservasi yang penulis 

dapat tidak hanya dengan mengamati guru dan siswa saat proses 

pembelajaran di dalam kelas berlangsung tetapi juga dengan 

melakukan wawancara terhadap guru  kelas 4. 

Hasil dari wawancara dengan guru kelas 4 yaitu banyak 

siswa yang antusias dalam beberapa mata pelajaran di dalam tema. 

Proses pembelajaran berlangsung banyak siswa yang berbicara 

dengan temannya dan tidak memperhatikan guru. Karakter siswa di 
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dalam kelas kurang cepat menangkap materi yang di sampaikan 

oleh guru, hanya beberapa siswa saja yang cepat menangkap materi 

yang di sampaikan guru. Metode yang di gunakan guru dalam 

proses pembelajaran yaitu masih menggunakan metode ceramah 

sehingga siswa cepat bosan dan mengantuk. Jadi peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa adanya media Kotak Ular Tangga 

(KOKARTA) dapat diterapkan pada siswa kelas 4 karena peserta 

didik dapat bermain sambil belajar, sehingga membuat motivasi 

belajar peserta didik menjadi meningkat. 

b. Tahap analisis kebutuhan 

Tahap kedua ini adalah tahap analisis kebutuhan. Pada 

tahap ini peneliti melukan observasi dengan guru kelas 4 dan 

melihat secara langsung kondisi lapangan yaitu di dalam kelas. 

Untuk materi yang guru sampaikan sudah sesuai dengan silabus 

dan RPP serta strategi pembelajaran juga sudah tepat dan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

Media yang dipakai guru hanya menggunakan media 

gambar saja. Guru hanya menggunakan buku dan LKS sebagai 

sumber belajar. Guru memberi contoh mengucapkannya saja jika 

tidak ada gambar, sehingga siswa hanya bisa membayangkan apa 

yang telah di ucapkan oleh guru. Dalam hal ini perlu adanya media 

yang efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan motivasi dan semangat dalam belajar. 
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2. Tahap perencanaan 

Tahap perencanaan ini adalah tahap ke 2, dalam tahap ini peneliti akan 

merancang desain media yang sesuai dengan materi. Desain yang akan di buat 

juga akan di sesuaikan dengan karaktristik siswa. Pada penelitian ini peneliti 

telah menentukan media yang akan di kembangakan yaitu media Kotak Ular 

Tangga (KOKARTA). Dalam tahap ini peneliti akan mengumpulkan materi 

yang nantinya akan di buat di media pembelajaran. Media yang telah di 

kembangkan dan telah sesuai dengan materi kemudian akan di konsultasikan 

pada pembimbing. Media yang di buat akan di analisa oleh pembimbing dan 

jika ada revisi maka peneliti akan melakukan revisi ulang mengenai media 

yang telah dibuat.  

3. Tahap pengembangan 

Tahap yang ke 3 ini adalah tahap pengembangan. Pada tahap 

pengembangan media yang akan di buat dan di kembangan harus sesuai 

dengan materi dan tujuan yang akan di sampaikan. Tahap ini merupakan 

lanjutkan dari tahap sebelumnya yaitu tahapan perencanaan desain. Pada 

tahap ke 3 ini adalah proses pembuatan media. 

Media yang telah di buat akan di kaji  ulang oleh dosen ahli media dan 

dosen ahli materi. Media yang telah di di revisi akan mengahsilkan tampilan 

baru dan isi yang di sajikan akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Hasil revisi 

akan menciptakan media yang layak untuk di uji cobakan. 

4. Tahap implementasi 

Tahap yang ke 4 ini adalah tahap implementasi. Pada tahap 

implementasi ini media Kotak Ular Tangga (KOKARTA) telah di desain dan 
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telah di kaji oleh desen ahli media dan dosen ahli materi bahkan telah di revisi 

oleh peneliti, selanjutnya akan di uji cobakan pada siswa kelas 4 di SDN 

Tulungrejo 2 Pare. Media hanya akan di uji cobakan pada kelas 4 saja, hal ini 

untuk menunjukkan tingkat keefektifan dari dosen dan layak tidaknya media 

Kotak Ular Tangga (KOKARTA) ini untuk di produksi. 

5. Tahap evaluasi 

Tahap ke 5 ini adalah tahap evaluasi, pada tahap emvaluasi ini hasil uji 

coba yang di peroleh dari penelitian yaitu hasil angket oleh peserta didik dan 

guru yang menilai. Hasil tes ini akan di evaluasi dan di analisis untuk 

mengetahui kelanjutannya. Dari hasil evaluasi penulis akan tau kualitas media 

dalam pembelajaran dan ketertarikan peserta didik terhadap media. Evaluasi 

yang telah dilakukan akan digunakan sebagai tolak ukur ada tidaknya revisi 

media pada tahap akhir. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Tulungrejo 2 Pare, 

yang terletak di Jalan Anggrek nomor 15 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare 

Kabupaten Kediri. Observasi dan wawancara ini dilakukan pada tanggal 5 

November 2018 dengan Ibu Lilik Sulistyowati selaku wali kelas IV. Penelitian ini 

dilakukan pada tanggal 4 April 2019. Semester genap tahun ajaran 2018/2019. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

pengembangan media Kotak Ular Tangga (Kokarta) adalah sebagai berikut:  
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1. Observasi  

Pada kegiatan awal dalam penelitian yang dilakukan adalah 

mengamati kegiatan belajar mengajar dan penggunaan media pada 

pembelajaran tematik Tema 7 Subtema 2 Pembealajan 3. Observasi ini 

bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan pemecahan masalah yang 

dibutuhkan.    

2. Wawancara  

Peneliti mengambil data dengan cara membari pertanyaan tentang 

proses pembelajaran dan ketersediaan media di sekolah. Wawancara 

selanjutnya dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Lilik selaku wali kelas IV.   

3. Angket Validasi 

Angket digunakan untuk mengetahui kevalidan dan respon 

pengguna guru dan siswa terhadap media yang telah dikembangkan oleh 

peneliti, angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket validasi 

dan angket respon siswa.  

a. Angket validasi  

Angket validasi digunakan untuk memperoleh penelitian kevalidan 

dari para ahli yaitu ahli media, dan ahli materi, tentang media yang 

telah dibuat, setelah itu angket akan dianalisis untuk mengetahui 

kelayakan terhadap media Kotak Ular Tangga (KOKARTA), juga 

digunakan dalam perbaikan produk untuk menghasilkan produk yang 

lebih baik lagi. 
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b. Angket Respon  

Angket respon pengguna ditujukan kepada peserta didik dan guru, 

untuk mengetahui bagaimana respon siswa dan respon guru terhadap 

media Kotak Ular Tangga (KOKARTA). Angket respon akan 

diberikan kepada peserta didik dan guru setelah melaksanakan 

implementasi pembelajaran kelas 4 di SDN Tulungrejo 2 Pare.  

4. Dokumentasi  

Pengumpulan data yang digunakan dari dokumentasi adalah untuk 

melengkapi hasil implementasi media, foto yang berkaitan dengan 

pelaksanaan saat implementasi media pembelajaran dilakukan.   

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Lembar Observasi    

Observasi atau pengamtan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung. Observasi bertujuan untuk memperoleh data dari 

subjek secara langsung tentang kondisi lapangan dan ketersediaan media di 

lapangan.  

2. Lembar Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data 

yang banyak digunakan dalam penelitian. Wawancara dilakukan secara lisan 

dalam pertemuan tatap muka secara individual.  
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Lembar wawancara berisi tentang daftar pertanyaan yang akan 

diajukan kepada guru kelas mengenai kegiatan belajar mengajar, 

karakteristik siswa, dan ketersediaan media belajar.   

3. Angket Validasi  

Angket merupakan teknik pengumpulan data secara tidak 

langsung. Instrumen atau alat pengumpulan data berisi sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden.  

Angket berfungsi untuk mengetahui jawaban atau respon, kritik 

dan saran dari para ahli dalam mengembangkan media Kotak Ular Tangga 

(KOKARTA).  

4. Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa digunakan untuk mengumpulkan beberapa 

pendapat mengenai respon siswa terhadap media yang dikembangkan. 

Angket diisi oleh siswa setelah dilakukan uji coba produk. 

5. Angket Respon Guru 

Angket respon guru diberikan kepada guru kelas 4 sebagai acuan 

dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta 

didik, sehingga peneliti dapat menyesuaikan media dengan kondisi kelas. 

Instrumen yang digunakan untuk ahli pembelajaran ini berupa angket.   

6. Dokumentasi 

Pada penelitian ini peneliti akan menggunaka kamera untuk 

mengambil gambar pada saat pengujian produk. 
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F. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari jawaban atau penelitian melalui angket 

yang sudah diberikan ke ahli materi, ahli media dan responden akan 

dianalisis dengan menggunakan teknik Analisis Deskriptif Kualitatif dan 

Deskriptif Kuantitatif. 

1. Analisis Deskripstif Kualitatif 

 Analisisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah hasil 

wawancara dan masukan dari para ahli. Data yang disajikan berupa 

kata-kata, kritik dan saran. Kritik dan saran akan digunakan sebagai 

masukan dalam memperbaiki produk media Kotak Ular Tangga 

(KOKARTA).   

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

 Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengolah data dari 

pengisian angket oleh para ahli dan responden yang berisi pertanyaan 

yang berhubungan dengan produk media yang dihasilkan. Hasil angket 

validasi ahli menggunakan Skala Likert, variabel yang diukur 

dijabarkan menjadi indikator. Contoh skala Likert : 

a. Analisis angket validasi ahli materi dan ahli media. 

  Tabel 3.1 Penilaian Skala Likert 

No Keterangan Skor 

1. Sangat Baik/Sangat Setuju 4 

2. Baik/Setuju 3 

3. Tidak Baik/Tidak Setuju 2 

4. Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak 

Setuju 

1 

      (Sugiyono, 2013 : 94) 
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Perhitungan presentase data yang telah diperoleh diolah dengan 

menggunakan rumus berikut : 

P = 
  

 
 x 100% 

Keterangan : 

P = Presentase Skor 

Ʃx = Jumlah jawaban yang diberikan validator 

N = Jumlah skor maksimal 

Setelah presentase skor ditemukan, selanjutnya menunjukkan kriteria 

validasi media yang terdapat pada tabel berikut : 

  Tabel 3.2 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

No Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1 81-100% Sangat Baik Sangat layak, tidak perlu 

direvisi 

2 61-80% Baik Layak, tidak perlu direvisi 

3 41-60% Cukup Kurang layak, perlu revisi 

4 ≤40% Kurang Baik Tidak layak, perlu revisi 

       (Arikunto, 2010 : 35) 

Media pembelajaran dikatakan layak jika mendapatkan hasil 

presentase lebih dari 61%. 

b. Analisis angket repon siswa dan respon guru.  

 Data angket respon siswa dianalisis kuantitatif. Cara menguji reson 

siswa terhadap produk yang telah dikembangkan menggunakan angket 

yang jawaban dari angket respon siswa menggunakan skala Likert. 

Jawaban angket validasi ahli menggunakan skala Likert, variabel yang 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.  
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Presentase rata-rata dapat digunakan sebagai berikut : 

P = 
  

 
 x 100% 

Keterangan : 

P = Presentase Skor 

Ʃx = Jumlah jawaban yang diberikan validator 

 N = Jumlah skor maksimal 

 

Kriteria validasi atau angket ketercapaian yang digunakan dalam 

pengembangan media dapat dijabarkan pada tabel berikut : 

      Tabel 3.3 Tingkat Pencapaian dan kualifikasi 

No Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1 81-100% Sangat Baik Sangat layak, tidak perlu 

direvisi 

2 61-80% Baik Layak, tidak perlu direvisi 

3 41-60% Cukup Kurang layak, perlu revisi 

4 ≤40% Kurang Baik Tidak layak, perlu revisi 

        (Arikunto, 2010 : 35) 

 Dalam megolah data kuisioner (angket) respon siswa, jawaban-

jawaban yang dihasilkan diukur menggunakan skala Guttman, dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 Tabel 3.4 Penilaian Skala Guttman 

Keterangan Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

  

         (Sugiyono, 2016:96) 
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Penghitungan presentase respon siswa dari data yang sudah 

dikumpulkan menggunakan rumus berikut : 

P = 
  

 
 x 100% 

Keterangan : 

P = Presentase Skor 

Ʃx = Jumlah jawaban yang diberikan validator 

N = Jumlah skor maksimal 

Pengidentifikasian tingkat pencapaian dan kualifikasi yang dilakukan, 

menggnakan ketetuan sebagai berikut : 

  Tabel 3.5 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

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 

        (Arikunto, 2010 : 35) 

Media pembelajaran dikatakan layak dan baik jika mendapat hasil 

presentase lebih dari 61% respon positif dari siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


