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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian Research and Development (R&D) merupakan metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu serta menguji keefektifan 

produk.(Sugyono, 2015).  Agar dapat menghasilkan produk tertentu dibutuhkan 

analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan tersebut diikuti dengan pengembangan produk 

tertentu dan dilakukan uji efektifitas terhadap produk. Produk perlu mendapat validasi 

dari ahli yang kompeten sebelum menjalani uji coba produk.  

Model penelitian ini dilakukan di SDN 4 Candirenggo. Pengembangan yang 

akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian pengembangan yang nantinya akan 

menghasilkan produk berupa media yang dinamakan SINTAR untuk mendukung 

pembelajaran membaca permulaan. Model pengembangan yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran ini adalah model ADDIE. 

Pengembangan ADDIE merupakan suatu model pengembangan yang 

dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Pada dasarnya setiap model pengembangan 

tentunya memiliki fungsi, salah satu fungsi model pengembangan ADDIE (Gumanti, 

2016) merupakan suatu pedoman yang digunakan dalam membangun berbagai macam 

perangkat maupun infrastruktur melalui program pelatihan yang efektif, dinamis, serta 

mendukung berbagai macam kinerja pelatihan. 
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Gambar 3.1 Prosedur Penelitian & Pengembangan Model ADDIE 

 

Model penelitian dan pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implement, 

Evaluate). Peneliti memilih model ADDIE karena kelima tahapan ini merupakan 

tahapan yang sederhana dan terstuktur, maka model desain ini mudah dipahami 

dandiaplikasikan. Lima tahapan model pengembangan ADDIE saling berkaitan dan 

telah disusun secara sistematis. Model ADDIE memiliki kegiatan evaluasi terhadap 

aktifitas pengembangan pada setiap tahapan (Tegeh dkk, 2014). Hal tersebut 

dilakukan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan dalam pengembangan produk 

media. 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian dan pengembangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

model pengembangan ADDIE. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang terdapat 

dalam model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implement, 

Evaluate) diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Analysis (Analisis) 

Tahap analisis merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian yaitu 

melakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan yang digunakan dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan di kelas yang dilakukan pada siswa kelas 1 SDN 4 
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Candirenggo. Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan dengan teknik pengumpulan 

data melalui observasi dan wawancara adalah keterbatasan media pembelajaran yang 

digunakan pada proses pembelajaran. Data yang telah dikumpulkam dan didapatkan, 

digunakan sebagai referensi untuk merancang suatu produk yang diharapkan dapat 

membantu mengatasi permasalahan yang ada. 

2. Design (Desain) 

Tahap desain merupakan rancangan produk berdasarkan permasalahan yang 

ada dilapangan dan berdasarkan hasil data yang telah dikumpulkan selama observasi 

awal dan wawancara dengan pihak – pihak yang terkait sehingga produk yang akan 

dirancang sesuai dengan analisis kebutuhan yang ada di lapangan. Konsep dari media 

SINTAR adalah menarik perhatian siswa. Terdapat berbagai macam gambar yang 

bervariasi serta huruf a-z yang kemudian dapat dirangkai menjadi kata yang bermakna. 

3. Develpoment (Pengembangan) 

Tahap selanjutnya merupakan pengembangan. Pada tahap ini merupakan tahap 

pengembangan produk. Produk yang telah dirancang sebelumnya pada tahap kedua 

dikembangkan menjadi produk fisik yang nyata sesuai dengan desain yang telah 

direncanakan. Selain itu, pada tahap inidigunakan sebagai tahap untuk mnegukur 

tingkat kevalidan dari produk yang telah dibuat dengan cara memberikan angket 

terhadap validator ahli media dan ahli materi. 

Tabel 3.1 Kualifikasi Validator Media Pembelajaran 

No Bidang Ahli Kriteria Subjek Validasi 

1. Ahli Media Minimal lulusan S2 Dosen 

2. Ahli Materi Pembelajaran Minimal Lulusan S2 Dosen 

3. Praktisi Pembelajaran 
Minimal telah mengajar selama 

5 tahun lebih 
Guru kelas 1 
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4. Implementasi  

Tahap implementasi merupakan tahap mengimplementasikan atau 

menerapkan produk yang telah dirancang dalam proses pembelajaran yang ada 

didalam kelas dengan menggunakan media pembelajaran yang dibuat yaitu SINTAR 

(Simpan Tarik). Berikut adalah langkah-langkah penggunaan media Simpan Tarik: 

a. Dalam 1 kelas dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 

8 siswa. 

b. Masing-masing kelompok diberi 1 media SINTAR yang berisi gambar dan 

rangkaian huruf. 

c. Peneliti menunjukkan 1 gambar didepan kelas. 

d. Peneliti bertanya jawab dengan siswa tentang gambar yang ditunjukkan didepan 

kelas untuk menghasilkan kata yang sesuai dengan gambar. 

e. Masing-masing kelompok saling beradu untuk menemukan huruf-huruf yang 

kemudian ditempelkan pada papan sehingga menjadi sebuah kata yang sesuai 

dengan gambar. 

f. Setiap siswa dalam kelompok wajib berpartisipasi sampai gambar terakhir yang 

ditunjukkan oleh peneliti. 

g. Peneliti dan siswa mencocokkan bersama hasil pekerjaannya didepan kelas. 

Untuk mengetahui seberapa jauh siswa dapat membaca, peneliti menguji 

dengan siswa menyalin jawabanyang sudah dijawab pada media SINTAR ke buku 

tugas kemudian siswa diminta untuk membaca kembali. 

5. Evaluation (Evaluasi) 

Tahap evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memberikan 

nilai terhadap proses pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan dalam dua bentuk 

evaluasi yaitu formatif dan sumatif. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang 
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dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu bahasan yang dimaksudkan untuk 

mengetahui tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Evaluasi sumatif merupakan 

evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satuan waktu yang didalamnya tercakup 

lebih dari satu pokok bahasan.  Tahap evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara melihat 

respon guru sebagai ahli pembelajaran untuk melihat efektif atau tidaknya produk atau 

media pembelajaran yang telah dibuat oleh peneliti. Selain itu dapat didukung dengan 

hasil respon siswa dari angket yang dibagikan untuk melihat menarik atau tidaknya 

produk atau media pembelajaran yang dibuat oleh peneliti. Saran dan kritik yang 

diberikan oleh para validator dan siswa digunakan sebagai masukan untuk 

menyempurnakan media yang telah dibuat sehingga nantinya produk tersebut dapat 

diperbaiki dengan maksimal dan menghasilkan produk terbaik. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN 4 Candirenggo tepatnya di Jl. Ketarejasa No 

25 Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Penelitian ini 

dilakukan di kelas 1 pada semester genap tahun ajaran 2018/2019. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat berbagai macam teknik yang dapat digunakan dalam mengumpulkan 

suatu data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, diantaranya yaitu dengan 

melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Berikut merupakan 

penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Observasi  

Hal utama yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti adalah menganalisis 

permasalahan yang ada di lapangan. Dalam menganalisis suatu permasalahan yang 

ada dilapangan dapat dilakukan dengan cara melakukan observasi. Observasi awal 
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perlu dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis kebutuhan. Observasi yang peneliti 

lakukan, berlangsung pada tanggal 5 November 2018 di SDN 4 Candirenggo untuk 

mendapatkan informasi mengenai kondisi sekolah, kurikulum yang digunakan, 

karakteristik peserta didik serta media pembelajaran yang digunakan selama proses 

pembelajaran. 

2. Wawancara 

Teknik yang dapat dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data 

yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber untuk menggali informasi 

tentang berbagai hal yang ingin diteliti dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah 

disusun. Menurut Sugiyono (2015) wawancara merupakan pernyataan yang diberikan 

narasumber yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pada dasarnya, observasi dan 

wawancara saling berkaitan dikarenakan dengan adanya observasi dan wawancara, 

informasi yang didapatkan akan lebih akurat. 

3. Angket 

Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu angket atau kuisioner. Angket 

merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti 

dengan cara memberikan berbagai macam pertanyaan berupa tulisan terhadap respon 

dengan memberikan beberapa pilihan jawaban untuk dijawab oleh responden 

(Sugiyono, 2015). Angket yang digunakan pada penelitian ini yaitu angket yang 

diberikan kepada validator media, validator ahli materi, validator ahli pembelajaran 

seerta instrument respon siswa. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan bukti berupa foto, gambar ataupun surat-surat yang berkaitan dengan 

penelitian. Teknik pengumpulan data, pada dasarnya saling berkaitan satu sama lain 
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seperti halnya observasi yang dilakukan untuk mengetahui permasalah yang terdapat 

dilapangan.   

E. Instrument Penelitian 

Teknik penelitian yang digunakan pada penelitian, menggunakan berbagai 

macam teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, angket serta 

dokumentasi. Pengumpulan data harus memiliki pedoman dalam setiap 

penyusunannya. Instrumen penelitian merupakan suatu pedoman yang digunakan 

dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Agar instrumen penelitian dapat 

sistematis dan terarah, peneliti terlebih dahulu membuat kisi-kisi untuk mempermudah 

dalam menyusun instrumen. Berikut adalah kisi-kisi yang digunakan untuk isntrrumen 

penelitian: 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi bertujuan untuk mengamati keadaan sekitar yang 

sesuai dengan analisis kebutuhan. Observasi terkait dengan kondisi fisik, sarana dan 

prasarana yang digunakan sekolah. Berikut merupakan kisi-kisi pedoman observasi 

awal yang digunakan oleh peneliti: 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Observasi 

No. Aspek  Indikator  

1. Kondisi Fisik Ruang kelas 

Sarana prasarana 

Lingkungan Sekolah 

2. Pembelajaran  Suasana pembelajaran 

Pemanfaatan sarana oleh guru 

Media yang telah digunakan oleh guru 

 

2. Pedoman Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengetahui kondisi lapangan mengenai guru 

kelas dan siswa. Wawancara dilakukan pada guru dan siswa. Berikut ini merupakan 

kisi-kisi pedoman wawancara: 

 



36 
 

 
 

Tabel 3.3. Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

No. Aspek  Indikator  

1. Pembelajaran  Kemampuan membaca siswa 

  Antusias siswa  

  Sarana dan prasarana yang digunakan saat 

pembelajaran 

2. Guru  Karakteristik siswa kelas 1 

  Kesulitan guru saat mengajar 

  Metode yang digunakan oleh guru 

  Media yang pernah digunakan guru 

3. Siswa  Pemahaman tentang membaca 

  Kesulitan saat membaca 

 

3. Pedoman Angket 

Angket merupakan alat untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan-

pertanyaan yang terkait masalah dalam penelitian. Angket yang digunakan oleh 

peneliti adalah jenis angket tertutup dikarenakan untuk menilai kevalidan media yang 

peneliti kembangkan. Terdapat 4 instrumen angket yang digunakan peneliti yaitu: 

validasi ahli materi, validasi ahli media dan validasi ahli pembelajaran serta angket 

respon siswa. 

a. Pedoman ahli materi 

Berikut merupakan kisi-kisi pedoman ahli materi untuk mengetahui 

tingkat kevalidan dari materi yang terdapat didalam produk: 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Pedoman Ahli Materi 

No. Aspek  Indikator  

1. Materi  Kesesuaian materi yang diterapkan 

dalam media pembelajaran 

Kesesuaian kompetensi inti 

Kesesuaian kd dengan materi 

Kesesuaian indikator dengan materi 

Kesesuaian tujuan denga materi 

2. Bahasa  Bahasa yang digunakan dalam media 

pembelajaran 

 

b. Pedoman ahli media 

Berikut ini merupakan kisi-kisi pedoman ahli media untuk mengetahui 

tingkat kevalidan dari produk yang dibuat oleh peneliti: 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Pedoman Ahli Media 

No. Aspek  Indikator  

1. Konten (isi) Isi media pembelajaran yang 

dikembangkan 

2. Konstruk (tampilan) Kemenarikan media pembelajaran yang 

dikembangkan 

 

c. Pedoman praktisi pembelajaran 

Berikut ini merupakan kisi-kisi pedoman praktisi pembelajaran untuk 

mengetahui tingkat kemenarikan media dalam pembelajaran sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Pedoman Praktisi Pembelajaran 

No. Aspek  Indikator  

1. Materi  Kesesuaian materi yang diterapkan 

dalam media pembelajaran 

2. Bahasa  Bahasa yang digunakan pada media 

pembelajaran 

3. Konten (isi) Media pembelajaran yang 

dikembangkan 

4. Konstruk (tampilan) Kemenarikan dari media pembelajaran 

yang dikembangkan 

5. Penggunaan  Kemampuan dari media pembelajaran 

yang dikembangkan 

 

d. Pedoman angket respon siswa 

Berikut merupakan kisi-kisi pedoman angket respon siswa untuk 

mengetahui tingkat kemenarikan dari produk yang dibuat oleh peneliti, sebagai 

berikut: 

Tabel 3.7 Kisi-kisi Pedoman Angket Respon Siswa 

No. Aspek  Indikator  

1. Kualitas Media Pembelajaran Kemenarikan media pembelajaran 

Warna yang ada dalam media 

pembelajaran 

Huruf yang ada dalam media 

pembelajaran 

2. Materi  Kemenarikan materi yang diterapkan 

dalam media pembelajaran 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis merupakan cara mengolah data menjadi informasi 

sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Teknik analisis data pada penelitian ini 
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menggunakan dua teknik analisis yaitu teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. 

Berikut ini merupakan terknik analisis data yaitu teknik analisis data kualitatif dan 

kuantitatif: 

1. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif didapatkan dari saran dan kritik yang didapatkan 

dari validator ahli media, ahli materi serta angket respon siswa terhadap produk. 

Analisis data kualitatif dijelaskan secara deskriptif agar mempermudah pemahaman. 

Perolehan data yang dari hasil kevalidan, keefektifan dan kemenarikan, dianalisis dari 

rumus yang terdapat pada data kuantitatif. Data tersebut nantinya akan disimpulkan 

sebagai acuan untuk memperbaiki atau merevisi produk berupa media pembelajaran. 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif digunakan sebagai pengolah data yang berupa angka. Data 

kuantitatif berupa penilaian ahli media, ahli materi serta respon siswa. Data yang 

dianalisis sebagai dasar dari hasil penilaian angket yang diubah menjadi data interval. 

Pengolahan data kuantitatif menggunakan skala likert dengan skor penilaian 1-4. 

Skala likert merupakan skala yang menilai tingkah laku dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan terkait penelitian terhadap responden (Sukardi, 2003). Skala likert 

menggunakan variabel yang dijbarkan menjadi indikator kemudian disusun menjadi 

sebuah pernyataan. Skala likert menggunakan kategori jawaban dari sangat baik 

hingga tidak baik. Jawaban dapat diberikan menggunakan tanda centang pada kolom 

yang tersedia, setelah itu menentukan item jawaban yang diberi skor. Skor yang 

didapat akan diolah. Berikut adalah tabel kriteria skor: 

Tabel 3.8 Kriteria Skor dengan Skala Likert 
Kategori  Skor  

Baik  4 

Cukup Baik 3 

Kurang Baik 2 

Tidak Baik 1 
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Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan skor yang diberikan 

validator sesuai dengan tabel skor, kemudian skor yang telah dijumlah tersebut 

dihitung menggunakan rumus. Berikut rumus yang digunakan: 

𝑷 =   𝑿 𝟏𝟎𝟎%𝒏
∑𝒙

 

 

Keterangan : 

P : Presentasi 

∑x : Jumlah jawaban responden 

N : Jumlah nilai skor maksimal 

100 : Konstanta 

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan nilai hasil angket 

menggunakan rumus tersebut, dapat ditentukan tingkat kevalidan berdasarkan tabel 

berikut: 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Data Keterangan  

81-100 Sangat Baik Sangat efektif / Sangat valid / 

tidak perlu direvisi 

61-80 Baik Efektif / Valid / tidak perlu 

revisi 

41-60 Cukup Baik Cukup efektif / Kurang valid / 

perlu revisi 

21-40 Kurang Baik Kurang efektif / Tidak Valid / 

perlu revisi 

0-20 Tidak Baik Tidak efektif 

(Riduwan, 2014) 

 


