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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model ADDIE (analysis, design, develop,implement, dan evaluation). 

Model ini sederhana dan mudah dipelajari karena merupakan salah satu 

model desain pembelajaran sistematis. Model ini terdiri dari lima tahapan 

yaitu analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi 

yang saling berkaitan dan tersetruktur secara sistematis, pemilihan ADDIE 

menurut (Tegeh, 2014 : 41) 

Kelebihan dari model pengembangan ADDIE yaitu adanya evaluasi 

di setiap tahapan sehingga daapat meminimalisir tingkat kesaalahan atau 

kekurangan produk pada tahap akhir model ini. Oleh karena itu penelitian 

ini memilih model ADDIE untuk dijadikan sebagai acuan dalam 

menyempurnaan penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan. 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Secara prosedural langkah-langkah pengembangan Research and 

Development (RnD) menurut ADDIE sebagaimana yang dijelaskan pada 

gambar berikut: 
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Gambar 3.1 Tahapan Model ADDIE 

Sumber : Tegeh (2014 :42) 

 

1. Tahap Analisis (Analisys) 

Tahap analisis dalam penelitian ini yaitu kegiatan menganalisis kondisi 

real dari permasalahan yang ada di lapangan. Tahap analisis yang dilakukan 

di SDN 03 Bendosari Malang dengan menggunakan dua cara yaitu observasi 

dan wawancara dengan guru kelas IV yang ada di sekolah tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi daan wawancara,dapat diketahui bahwa 

kurangnya semangat dalam kelas disebabkan tidak adanya suatu media 

pembelajaran hal inilah yang melatar belakangi bahwa perlu adanya 

penelitian ini. 

2. Tahap Desain (Design) 

Pada pengembangan media Papan Catur Pembulatan terdapat 

beberapa komponen yang dikembangkan yaitu tujuan pembelajaran, 

materi ajar dan media Papan Catur Pembulatan 
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1. Perancangan Tujuan Pembelajaran dan Materi Ajar 

Pengembangan media Papan Catur Pembulatan ini dirancang 

untuk siswa Sekolah Dasar dalam mempelajari mata pelajaran 

matematika materi pembulatan. Agar pembelajaran berjalan lancar 

perlu adanya pemilihan materi yang sesuai dengan kemampuan dan 

karakteristik peserta didik. Pemilihan Materi pada Kompetensi Dasar 

(KD) mata Pelajaran Matematika yaitu sebagai berikut : 

a. Kompetensi Dasar  

3.7  menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran 

panjang dan berat ke satuan terdekat. 

4.7   Menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang 

dan berat ke satuan terdekat. 

Berdaasarkan Kompetensi Dasar (KD), sehingga diumuskan tujuan 

pembelajaran pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke 

satuan terdekat yaitu sebahgai berikut : 

a. Siswa mampu memahami pembulatan hasil pengukuran ke satuan, 

terdekat. 

b. Siswa mampu menjelaskan pembulatan hasil pengukuran ke 

satuan terdekat. 

c. Siswa  mampu mengerjakan operasi hitung pembulatan hasil 

pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. 

d. Siswa mampu menyelesaikan masalah pembulatan hasil 

pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. 
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Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut maka materi yang ada di 

dalam media Papan Catur Pembulatan adalah sebagai berikut : 

a. Pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan 

terdekat.. 

2. Perancangan media Papan Catur Pembulatan’ 

Rancangan dari media pembelajaran Papan Catur Pembulatan 

perlu adanya gambaran kasar dari media tersebut. Gambaran kasar 

tersebut dibentuk dalam prototype. Prototype dari pengembangan 

media ini dilihat sebagai berikut. 

a. Media Papan Catur Pembulatan merupakan media visual  

b. Media Papan Catur Pembulatan secara fisik dibuat dalam bentuk 

papan catur yang bisa dibawa kemanamana yang memiliki ukuran 

panjang dan lebar 50cm x 50 cm 

c. Media Papan Catur Pembulatan berbentuk seperti papan catur. 

d. pada proses pembuatan papan catur akan menggunakan bahan 

dasar kayu dan tripleks. 

e. Papan diberi pegangan dan pengunci dibagian atas kotak. 

f. Sedangkan, Miniatur yang digunakan untuk permainan 

menggunakan koin karambol  yang berukuran besar dan dua warna 

berbeda.  

g. pada bagian kotak-kotak papan nanti akan terdapat jawaban 

mengenai materi pembulatan. 

h. Kartu soal pembulatan. 
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i. Undian soal yang digunakan dalam permainan tebuat dari : toples 

bening, tripleks, kayu, dua bola yang berbeda warna. 

  Sehingga dirumuskan tujuan pembelajaran matematika 

pembulatan yaitu sebagai berikut: 

1) Siswa mampu memahami pembulatan hasil pengukuran ke 

satuan, puluhan, atau ratusan terdekat. 

2) Siswa mampu menjelaskan pembulatan hasil pengukuran ke 

satuan, puluhan, atau ratusan terdekat. 

3) Siswa mampu menghitung/mencari pembulatan hasil 

pengukuran ke satuan, puluhan,atau ratusan terdekat. 

4) Siswa mampu mengidentifikasi masalah pembulatan hasil 

pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. 

5) Siswa mampu menyelesaikan  masalah pembulatan hasil 

pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. 

3. Tahap Pengembangan (Development) 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengembangkan 

media Papan Catur Pembulatan pada pembelajaran matematika materi 

pembulatan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan 

terdekat untuk kelas IV. Media Papan Catur Pembulatan yang sudah 

dikembangkan akan di validasi oleh tiga ahli validator yaitu ahli media 

pembelajaran, ahli materi, dan ahli pembelajaran. 

4. Tahap Penerapan (implementation) 

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan yaitu sebelum 

menerapkan hasil produk yang dikembangkan, produk ini terlebih dahulu 
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divalidasi oleh validator. Tahap uji coba dilaksanakan di kelas IV SDN 03 

Bendosari. Penerapan Uji coba tersebut bertujuan unuk menguji 

keefektifan dan kemenarikan pengembangan media Papan Catur 

Pembulatan. 

5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari model pengembangan 

ADDIE. Pada tahap ini diperoleh data mengenai media pembelajaran 

Papan Catur Pembulatan pada pembelajaran matematika materi 

pembulatan dan penaksiran untuk kelas IV di SDN 03 Bendosari 

Malang.Selanjutnya kegiatan yang dilakukan adalah mengevaluasi produk 

untuk mengukur ketercapaian tujuan media Papan Catur Pembulatan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN 03 Bendosari Malang dengan 

menggunakan satu kelas yaitu kelas IV. Penelitian pengembangan ini 

diharapkan dapat membantu guru dalam meningkatkan antusias siswa 

dalam proses pembelajaran dikelas dengan menggunakan media 

pembelajaran yang konkret salah satunya ialah media Papan Catur 

Pembulatan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap 2018/2019. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan data berdasarkan fakta 

yang terjadi dilapangan yaitu observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi ini dilakukan pada awal dilakukan penelitian, yakni 

pengumpulan data kualitatif mengenai permasalahan pembelajaran yang 

terdapat di SDN 03 Bendosari Malang. Observasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu observasi bebas, sehingga dalam penelitian ini tidak 

menggunakan buku panduan. Data observasi dalam penelitian ini sebagai 

tahap 1 Analyze/analisis dalam model pengembangan ADDIE. Data yang 

diambil yaitu data yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan 

yang ada pada pembelajaran mata pelajaran Matematika materi 

pembulatan dan penaksiran untuk kelas IV SDN 03 Bendosari  Malang . 

Permasalahan yang ditemukan yaitu penggunaan media dan metode yang 

digunakan guru sangat terbatas, sehingga siswa kelas IV sangat tidak 

menyukai mata pelajaran tersebut. 

Tabel 3.1  kisi-kisi Lembar Observasi dalam Pembelajaran 

No Aspek   Indikator 

1. Pengamatan saat pembelajaran 

matematika terhadap guru 

a. Media yang digunakan guru untuk 

menyampaikan materi. 

b. Sarana dan prasarana dalam 

pembelajaran di sekolah maupun 

dikelas. 

c. Metode yang digunakan guru. 

2. Pengamatan saat pembelajaran 

matematika terhadap siswa 

a. Antusias siswa terhadap 

pembelajaran matematika 

b. Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. 
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2. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan dengan praktisi yakni guru kelas atau 

wali kelas IV SDN Bendosaro 03 Malang yang juga merupakan guru 

matematika di kelas IV.Wawancara tersebut dilakukan untuk 

mengumpulkan data kualitatif mengenai permaalahan pembelajaran di 

kelas khususmya mata pelajaran matematika materi pembulatan yang 

sebelumnya telah dilakukan observasi.Wawancara yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu wawancara terstruktur sehingga wawancara dilakukan 

sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat sebelum peneliti 

melakukan wawancara.Data wawancara pada penelitian ini sebagai data 

tahap I Analyze/analisis dalam modl pengembangan ADDIE. 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara Terhadap Guru 

No. Komponen Sub Komponen No.Pertanyaan 

1. Informasi kelas Jumlah siswa di dalam kelas 

Nilai Matematika 

Karakteristik siswa Kelas IV 

Pertanyaan nomor 1 

Pertanyaan nomor 2 

Pertanyaan nomor 3 

2. Informasi tentang 

mata pelajaran 

Mata pelajaran yang dianggap 

sulit oleh siswa di kelass IV 

Pertanyaan nomor 4 

3. Informasi media, 

sumber belajar yang 

digunakan dalam 

pembelajaran 

Metode pembelajaran yang 

diterapkan di kelas 

Media dan sumber belajar dalam 

pembelajaran yang penah 

digunakan 

Pertanyaan nomor 5 

 

Pertanyaan nomor 6 

 

3. Angket 

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan 

penilaian terhadap pengembangan media Papan Catur Pembulatan.Ada 

Beberapa angket yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai 

berikut : 

1) Angket untuk penilaian ahli materi terhadap media Papan Catur 

Pembulatan.Angket ini disusun berdasarkan prinsip pengembangan 
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dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Angket ini digunakan 

untuk memperoleh data penilaian dari ahli materi berkenaan 

dengan kualitas materi dan pembelajaran yang dikembangkan 

dengan menggunakan media Papan Catur Pembulatan.Dari angket 

tersebut digunakan sebagai data dari tahap III 

Development/Pengembangan Media. 

Tabel 3.3 kisi-kisi Validasi Ahli Materi 

No Aspek Indikator Jumlah 

Pertanyaan 

Jumlah 

no.item 

1. Kesesuaian 

Tujuan 

a. Kesesuaian materi dengan 

KD dan indikator 

b. Ketetapan cakupan materi 

1 

 

1 

2 

 

 

2. Isi Materi a. Kesuaian penggunaan 

bahasa engan 

perkembangan siswa 

b. Kesesuaian urutan matri 

c. Kualitas penyajian materi 

d. Kebenaran materi 

e. Kebermaknaan materi 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

5 

3. Interaksi a. Kemenarikan pengemasan 

materi 

b. Isi materi sesuai dengan 

kehidupan sehari-hari 

1 

 

1 

2 

 

2) Angket untuk penilaian ahli media terhadap media Papan Catur 

Pembulatan.Angket ini digunakan untuk memperoleh data 

penilaian dari ahli media berkenaan dengan kualitas tampilan, 

kualitas kepraktisan dari  media, kemenarikan dari media dan 

teknis penggunaan media yang dikembangkan. Data angket 

tersebut  digunakan sebagai data dari tahap III 

Development/Pengembangan Media. 
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Tabel 3.4 kisi-kisi Validasi Media 

No. Aspek Indikator Jumlah 

Pertanyaa

n 

Jumla

h No. 

Item 

1. Tampilan 

Media 

a. Kombinasi warna pada 

media 

b. Ukuran media 

c. Media  dapat dibawa dan 

dipindah 

d. Media jelas dan mudah 

dipahami 

1 

 

1 

1 

 

1 

4 

2. Media Dalam 

Pembelajaran 

a. Keseuaian media dengan 

tujuan pembelajaran. 

b. Kemampuan media 

sebagai simulasi belajar 

2 

 

 

1 

2 

3. Keterlibatan 

siswa dalam 

menggunakan 

media 

a. Media yang dikembangkan 

dapat membuat siswa ikut 

dalam pembelajaran 

b. Media dapat digunakan 

oleh guru dan siswa. 

c. Media dapat memotivasi 

siswa 

2 

 

 

2 

 

2 

3 

 

3) Angket penilaian respon guru terhadap media Papan Catur 

Pembulatan serta isi materi yang berkenaan dengan tampilan media 

dan isi materi dari sudut pandang respon  (guru) ketika dilakukan 

uji coba media tersebut di dalam pembelajaran. Data angket 

tersebut digunakan sebagai data dari tahap III 

Development/Pengembangan Media. 

Tabel kisi-kisi 3.5 Angket Respon Guru Kelas 

No. Komponen Sub Komponen No. Pertanyaan 

1. Kejelasan 

Media 

Kejelasan Petunjuk 

penggunaan media 

Kesesuaian media dengan 

karakteristik siswa 

Pertanyaan no.1 

 

Pertanyaan no.2 

2.  Kualitas 

Media 

Keamanan media bagi siswa 

Media mudah dibawa 

kemana-mana 

Kualitas pengemasan media 

 

Pertanyaan no. 4 

 

Pertanyaan no.7 

 

Pertanyaan no.8 

1.  Kesesuaian 

Materi 

Kesesuaian materi dengan SK 

dan KD 

Kebenaran materi 

Kebermaknaan materi 

Keterkinian materi 

Pertanyaan no.10 

 

Pertanyaan no.12 

Pertanyaan no.13 

Pertanyaan no.14 
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4) Angket untuk penilaian siswa terhadap proses pembelajaran dengan 

menggunakan media Papan Catur Pembulatan. Data angket 

tersebut digunakan untuk memperoleh data penilaian berkenaan 

dengan media ini materi dari sudut pandang siswa ketika dilakukan 

uji coba media tersebut dalam proses pembelajaran. Data angket 

tersebut digunakan sebagai data dari tahap IV 

Implementation/Implementasi Media. 

Tabel Kisi-kisi 3.6 Angket Respon Siswa 

No. Aspek Indikator Jumlah 

Pertanyaa

n 

Jumlah 

No. Item 

1. Ketertarikan 

Media 

a. Kemenarikan media 3 1 

2. Pengoprasian 

media 

a. Kemudahan 

pengoperasian media 

3 1 

3. Manfaat media a. Mempermudah 

pembelajaran 

b. Memudahkan 

pemahaman siswa 

1 

 

1 

2 

4. Antusias 

menggunakan 

media 

a. Ingin belajar 

menggunakan media 

b. Memotivasi siswa 

untuk mengikuti 

kegitan belajar 

1 

 

 

1 

1 

Jumlah Total                                                                                           5 

 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian pengembangan ini 

adalah berupa foto saat uji coba media, video saat proses penggunaan 

media, dan kemenarikan  siswa setelah menggunakan media Papan Catur 

Pembulatan dengan menggunakan alat bantu kamera. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Lembar observasi dalam pembelajaran matematika pembulatan 

hasilpengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Obsevasi ini 

dilakukan untuk mengamati pembelajaan yang dilakukan oleh guru dan 

juga siswa. 

2. Daftar wawancara untuk memperoleh informasi tentang permasalahan 

pembelajaran khususnya mata pelajaran matematika pembulatan hasil 

pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat pada kelas IV SDN 03 

Bendosari. Kisi-kisi dalam wawancara ini yaitu berkenaan dengan minat 

siswa terhadap mata pelajaran matematika, metode dan media yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran dan prestasi belajar siswa 

dalam mata pelajaran matematika. 

3. Angket yang digunakan untuk penilaian dari ahli terhadap materi pada 

media Papan Catur Pembulatan. Kisi-kisi yang digunakan untuk ahli 

materi yaitu berkenaan dengan kesesuaian materi dengan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar, ketepatan cakupan materi, 

keterkinian dan kebenaran materi, kesesuaian matei dengan kehidupan 

sehari-hari dan kemenarikan pengemasan materi. 

4. Angket yang digunakan untuk penilaian dari ahli media terhadap media 

Papan Catur Pembulatan. Kisi-kisi yang digunakan untuk ahli media 

yaitu berkenaan dengan kemenarikan dan kepraktisan media, keamanan 

media jika digunakan oleh siswa, kesesuaian dan ketepatan pemilihan 

komponenyang digunkan dalam media. 
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5. Angket yang digunakan untuk penilaian dari respon (guru) terhadap isi 

materi dan media Papan Catur Pembulatan. Kisi-kisi yang digunakan 

dalam penilaian oleh praktisi (guru) yaitu gabungan semua kisi-kisi oleh 

materi dan ahli media. 

6. Angket yang digunakan untuk penilaian dari siswa terhadap proses 

pembelajaran dengan menggunakan media Papan Catur Pembulatan. 

Kisi-kisi yang digunakan untuk mengetahui respon siswa yaitu berkenaan 

dengan kemenarikan media Papan Catur Pembulatan oleh siswa yang 

menggunakan media tersebut. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian dan pengembangan 

ini adalah dengan cara teknik analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Data 

Analisis kualitatif digunakan untuk jenis data wawancara dan obsevasi yang 

telah dilakukan dalam penelitian.Sedangkan data analisis kuantitatif 

digunakan untuk menganalisis data yang dipeoleh dari angket. Adapun teknik 

analisis lebih detail akan dipapakan sebagai berikut: 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif diambil dari analisis ketika wawancara dan 

observasi yang dilakukan oleh peneliti, beserta dari narasumber yakni guru 

(praktisi) di kelas IV SDN 03 Bendosari. Sehingga penelitian dapat 

mengembangkan pola pikir dalam pembelajaran melalui media.  

Data kualitatif di lapangan (SDN 03 Bendosari) dilakukan dengan 

menggunakan analisis data model Miles and Huberman. Aktivitas dalam 
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analisis data ini yaitu ada empat langkah yaitu Data Collection 

(Pengumpulan Data), data reduction  (reduksi data), data display 

(penajian data), dan Verification/conclusion (penarikan kesimpulan). 

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif digunakan untuk menganalisi data dari angket yang 

berisi tentang kelayakan media yang didalamnya indikator untk kevalitan 

media, keunikan atau kemenarikan media dan kepraktisan media yang 

didapat dari ahli materi, ahli media, guru dan siswa di kelas IV SDN 03 

Bendosari. Data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif. 

a. Analisi Angket Validasi Ahli dan Angket Guru dan Angket respon 

Siswa 

Angket validasi dianalisis dengan skala liket yang menggunakan 

skala 1-4 dengan pedoman penelitian pada tabel. Menurut Sugiono 

(2016: 93) Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseoang mengenai suatu fenomena. Kategori skor dalam skala 

likert dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 3.7  pedoman penilaian angka angket validasi 

Skala   Kriteria terhadap produk 

1. Kurang setuju/kuran sesuai/kurang menarik/kurang paham/kurang 

mengerti/kurang mudah/kurang aktif/kurang memotivasi/kurang 

layak/kurang bermanfaat 

2. Cukup setuju/cukup sesuai/cukup baik/cukup menarik/cukup paham/cukup 

mengerti/cukup mudah/cukup aktif/cukup memotivasi/cukup layak/cukup 

bermanfaat 

3. Setuju/sesuai/baik/menairik/paham/mengerti/mudah/aktif/memotivasi/Lay

ak/bermanfaat 

4. Sangat setuju/sangat sesuai/sangat baik/sangat menarik/sangat 

paham/sangat mengerti/sangat mudah/sangat aktif/sangat 

memotivasi/sangat bermanfaat. 

(sumber : Sugiono 2016 : 93) 
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Pedoman persentase data dari hasil penilaian validator dianalisis dengan 

rumus dibawah ini : 

P = 
∑

𝑛
 𝑥 100 

Keterangan : 

P : Presentasi skor  

∑ : Jumlah jawaban 

N : Skor maksimal 

 Hasil validasi oleh para ahli dan respon guru dan respon siswa 

digunakan untuk mengetahui analisis terhadap produk yang 

dikembangkan dengan menggunakan interpretasi skor. 

Tabel 3.8  Interprestasi skor angket validasi produk 

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi 

1. 81-100 % Sangat Baik 

2. 61-80 % Baik 

3. 41-60 % Kurang Baik 

4. 21-40 % Tidak Baik 

(Sumber : Arikunto, 2013 : 281) 

 Jika hasil Validasi menunjukkan presentase lebih 61% maka 

produk tersebut dinatakan mendapatkan responpositif siswa. Oleh 

karena itu media pembelajaran. Angket respon siswa juga dapat 

dijadikan bahan masukan dalam melakukan perbaikan media. 

 

 

 


