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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian adalah suatu proses atau langkah-langkah yang digunakan 

untuk mengembangkan suatu produk tertentu dalam suatu penelitian. Berdasarkan 

rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan 

jenis penelitian R&D (Research and Development). Sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh Sugyono, (2017:407) bahwa “penelitian research and 

development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut”. 

Tahapan  pengembangan media pembelajaran MERATA ini dikembangkan 

dengan menggunakan model pengembangan ADDIE yang dikembangkan oleh 

Romiszowski pada tahun 1996. Model ADDIE terdiri dari lima yang meliputi 

analisis (analysis), desain (design), pengembangan (development), implementasi 

(implementation), evaluasi (evaluation). Pemilihan model ini didasari atas 

pertimbangan penulis bahwa model ini menggunakan upaya pemecahan maslah 

belajar yang berkaitan dengan sumber belajar dan disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik di sekolah. Model ADDIE juga digunakan oleh peneliti 

karena menyertakan evaluasi terhadap aktivitas pengembangan di setiap tahapan, 

sehingga meminimalisir tingkat kesalahan atau kekurangn produk pada tahap 

akhir. 
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Adapun langkah penelitian pengembangan Model ADDIE dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada gambar 3.1  

 

 

  

 

 

 

 Gambar 3.1 Tahapan Model ADDIE 

(Sumber Reisar & Mollenda 2017:15) 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

 Sesuai dengan model pengembangan media MERATA yang digunakan, 

prosedur pengembangan media MERATA menggunakan model ADDIE yaitu: 

1. Tahap I Analisis (Analyze) 

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh peneliti pada tahap ini adalah 

menganalisis perlunya pengembangan media baru, menganalisis kelayakan dan 

apa sajakah syarat-syarat yang dilakukan jika mengembangkan media 

pembelajaran baru dalam artian melakukan analisis kebutuhan mengenai 

penggunaan media pembelajaran dalam proses kegiatan pembelajaran tematik 

yang dilakukan di SDN Giripurno 02 Batu bahwa guru kelas menerangkan 

permasalahan yang ada yaitu pada media pembelajaran, dimana guru 

menyediakan media yang telah ada saja tanpa membuat media pembelajaran.  

Evaluasi 

(Evaluation) 

Analisis 

(Analyze) 

Desain 

(Design) 

 

Implementasi 

(Implementation) 

Pengembangan  

(Development) 
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a) Analisis Kompetensi 

Pada tahap ini dilakukan penjabaran kompetensi dasar matematika yang 

digunakan sekolah mengacu pada Permendikbud No. 24 tahun 2016. 

b) Analisis Karakteristik 

Analisis karakteristik merupakan langkah untuk mengetahui karakteristik 

peserta didik yang sesuai dengan desain media pembelajaran yang dikembangkan. 

Dalam pengembagan media pengembangan MERATA ini peneliti melakukan 

observasi terhadap karakteristik peserta didik yang masih suka dengan sesuatu 

yang baru dan sesuatu yang nyata di depannya bukan sekedar abstrak dan gambar 

tetapi sebuah barang yang nyata.  Berdasarkan observasi di lapangan, data tersebut 

dapat digunakan sebagai bahan untuk perancanaan produk berupa medi 

pembelajaran MERATA, dengan harapan dapat mengatasi masalah minimnya 

sumber belajar yang mengajak peserta didik ikut langsung dalam mengukur 

dengan alat yang nyata sehingga diharapkan peserta didik dapat berfikir lebih 

kreatif dan menyenangkan serta memiliki daya nalar yang lebih dalam 

menyelesaikan masalah. 

c) Analisis Materi 

Analisi materi ini adalah materi yng digunakan yaitu matematika tentang 

perbandingan skala. 

2. Tahap II Perancangan (Design) 

Tahap perencanaan dilakukan oleh peneliti untuk menyusun rancangan 

pembelajaran yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, peneliti merancang 

penelitian dengan menentukan terlebih dahulu materi yang telah disesuaikan 
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dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik yaitu sulitnya menalar 

sesuatu, manajemen kelas yang akan digunakan saat pembelajaran dan metode 

asesmen dan evaluasi yang akan digunakan untuk meliha keefektifan 

pembelajaran. Pada tahap ini peneliti melakukan konsultasi terhadap produk 

dengan dosen pembimbing. Hal tersebut dilakukan untuk mngetahui kekurangan 

dalam pembuatan produk (media MERATA) sehingga peneliti dapat memerbaiki  

sesuai dengan evaluasi yang diberikan. 

3. Tahap III Pengembangan (Development) 

Pada tahap ini media pembelajaran MERATA dikembangkan sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun. Pada tahap ini, peneliti mulai membuat media 

MERATA untuk penelitian pengembangan yang akan dilakukan. Peneliti 

membuat alas terlebih dahulu dengan bentuk koper agar mudah di bawah, 

selanjutnya peneliti membuat peta yang timbul sesuai dengan karakteristik anak-

anak SD yang bisa dilihat secara nyata. Peneliti juga membuat peta 3 dimensi ini 

menjadi semenarik mungkin dengan pemilihan warna yang sesuai agar 

pembelajaran menjadi lebih menarik. Pada tahap pengembangan peneliti juga 

mengkonsultasikan kepada validator untuk diberikan saran maupun komentar 

yang dijadikan bahan revisi dari media pembelajaran MERATA yang 

dikembangkan. Setelah selesai melakukan revisi sesuai dengan saran dan 

komentar validator, maka menjadi prototype yang digunakan untuk bahan 

implementasi. 

4. Tahap IV Implementasi (Implementation) 

Peneliti melakukan implementasi penggunaan media MERATA dengan dua 

tahap, tahap pertama yaitu pengimplementasian pada kelompok kecil sebagai 
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bentuk validasi keppada peserta didik. Pengimplementasian dengan menghadirkan 

ahli media dan juga ahli materi dilakukan untuk  melihat keefektifitasan dan 

kevalidan dari pengimplementasian media yang telah dirancang oleh peneliti. 

Hasil dari penelitian yang diberikan oleh ahli akan menjadi bahan revisi bagi 

peneliti untuk memperbaiki media. 

Setelah melakukan implementasi dengan ahli, peneliti melakukan 

pengimplementasian kepada peserta didik di SDN Giripurno 01 Batu. 

Pengimplementasian ini dilakukan untuk melihat keefektifan, dan kemenarikan 

media MERATA. Keefektifan dan kemenarikan tersebut dapat dilihat dari respon 

peserta didik yang diberikan saat pembelajaran dan penelitian melalui pengamatan 

langsung yang dilakukan oleh peneliti. 

5. Tahap V Evaluasi (Evaluation) 

Tahap ini dibagi menjadi dua. Evalusi formatif dilakukan selama proses tahap 

pengembangan. Sedangkan evaluasi sumatif ini merupakan akhir evaluasi dari 

semua tahapan yang menghasilkan hasil akhir produk media pembelajaran yang 

baik. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SDN Giripurno 02 Batu. Waktu penelitian 

dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapakan data 

(Sugiyono, 2015: 224). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

sesuai dengan variabel yang akan diteliti, yaitu: 
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1) Observasi 

Observasi  merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan yang dikemas 

secara sistematis, objektif, logis, rasional mengenai fenomena baik dalam situasi 

yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Observasi digunakan untuk mendapatkan data guna untuk menunjang penelitian 

yang akan dilakukan. Observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan 

sehingga peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas yang sedang dilakukan 

oleh orang-orang yang sedang diobservasi namun hanya sebagai pengamat dan 

akan membuat kesimpulan dari apa yang telah dilihat dan diketahui. Observasi 

dilakukan di SDN Giripurno 02 Batu. 

2) Wawancara 

Wawancara pada penelitian ini yakni dilakukan dengan 2 guru kelas V 

SDN Giripurno 02 Batu untuk mengetahui kebutuhan awal pengembangan media 

MERATA (Menghitung Secara Nyata). Wawancara dilakukan secara tidak 

terstruktur dengan harapan bahwa peneliti dapat menemukan informasi secara 

lebih luas terkait objek penelitian. Akan tetapi, peneliti tidak lupa menyiapkan 

daftar pertanyaan secara garis besar permasalahan yang akan diteliti. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu tahap yang digunakan dalam mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa buku, surat, note rapat dan lain sebagainya. Dalam 

dokumentasi  ini dilakukan pengumpulan data berupa hasil implementasi media 

yang sudah dikembangkan oleh peneliti, dan foto yang berkaitan dengan 

pelaksanaan implementasi media dan proses pembuatan media. Dokumentasi yang 



33 
 

 
 

didapatkan oleh peneliti saat melakukan implementasi di SDN Giripurno 02 Batu 

berupa foto dan video proses implementasi media MERATA. 

4) Tes 

Tes merupakan uji coba yang dilakukan kepada peserta didik berupa soal 

cerita. Tes ini dilakukan saat peserta didik belajar dengan media pembelajaran 

MERATA secara berkelompok dan mengerjakan soal yang telah disediakan. Soal 

yang diujicobakan ini disesuaikan dengan kompetensi yang digunakan pada media 

pembelajaran. 

5) Angket 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan angket validasi ahli materi, angket 

validasi ahli media, angket respon guru kelas dan angket respon peserta didik. 

Angket validasi ditujukan kepada dosen ahli media dan dosen ahli materi pada 

tahap uji coba produk. Angket tersebut diberikan saat evaluasi penggunaan produk 

untuk penyempurnaan pengembangan media MERATA yang dilakukan sebelum 

tahapan implementasi. Sedangkan angket respon guru kelas dan respon peserta 

didik diberikan setelah uji coba produk di lapangan. 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen pengumpulan data merupakan suatu alat yang telah dirancang 

untuk digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan informasi. Instrument yang akan digunakan untuk pengumpulan 

data dalam pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi 

Observasi dilakukan sebelum mengembangkan media pembelajaran 

MERATA yang telah dijelaskan dalam latar belakang. Jadi, sebelum melakukan 
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pengembangan media pembelajaran dilakukan  melalui observasi proses 

pembelajaran pada kelas V dengan menggunakan angket. Hasil observasi ini 

dijadikan bahan masukan dalam meracang pengembangan media pembelajaran. 

2. Lembar Wawancara 

Instrument ini disusunn sebelum mengembangkan media pembelajaran 

MERATA melalui studi pendahuluan. Jadi sebelum melakukan pengembangan 

media pembelajaran dilakukan wawancara kepada guru kelas V  di sekolah, untuk 

mengetahui permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran. Hasil 

wawancara dijadikan sebagai bahan masukan dalam merancang media MERATA. 

3. Lembar Angket 

Lembar angket merupakan suatu alat pengmpulan data yang berisikan 

pertanyaan-pertanyaan. Angket disusun secara tertulis untuk diajukan kepada 

responden agar memperoleh jawaban dari pertanyaan yang telah disusun. Angket-

angket yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari beberapa aspek, yakni: 

a) Aspek Validasi 

Instrumen validasi ini dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap 

media pembelajaran MERATA yang dikembangkan dan dilakukan oleh validator. 

Validasi produk merupakan proses kegiatan menilai apakah rancangan roduk lebih 

efektif dari media pembelajaran yang lain. 

Validasi dilakukan untuk menilai media pembelajaran MERATA dari 

ketepatan media, ketepatan isi/materi, dan kemenarikan media pembelajaran yang 

dikembangkan. Selanjutnya angket digunakan untuk  menganalisis hasil uji 

kelayakan dan dijadikan pedoman revisi media pembelajaran MERATA untuk 

memperoleh produk yang lebih baik dan valid. 
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Berikut instrument uji kelayakan dengan tabel dibawah 

Tabel 3.1 Indikator Instrumen Validitas Materi (Ahli Materi) 

No. Aspek Penilaian 

1. 

2. 

3. 

Media relevan dengan materi yang harus dipelajari peserta didik 

Materi yang disajikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

Tujuan dan manfaat pembelajaran disampaikan dengan jelas 

4. Isi materi mempunyai konsep yang tepat 

5. Isi materi sesuai dengan Kompetensi Dasar 

6. Bahasa yang digunakan sesuai dengan pemahaman peserta didik 

7. Jabaran materi cukup memenuhi tuntutan kurikulum 

8. Latihan dan soal relevan dengan kompetensi yang harus dikuasai 

9. Materi yang disajikan sesuai dengan indikator 

10. Isi materi sesuai jika diterapkan dalam pembelajaran 

 

Indikator instrument uji validitas ahli materi ini telah di modifikasi. Indikatornya 

disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, sehingga instrument ini hanya cocok 

digunakan pada media MERATA tidak untuk media yang lain. 

Tabel 3.2 Indikator Instrumen Validitas Media (Ahli Media) 

No. Aspek Penilaian 

 Materi 

1. Kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran  

2. Kesesuain media dengan karakteristik peserta didik 

3. Kemampuan media untuk alat bantu memahami dan mengingat informasi 

4. kemampuan media untuk mengulang apa yang dipelajari 

 Desain Media 

6. Tampilan media menarik 

7. Bentuk media menarik 

8. Warna media menarik 

9. Media aman dan tidak mudah rusak 

 Manfaat Media 

10. Media dapat digunakan dalam kelompok besar 

11. Media dapat digunakan dalam jangka panjang 

 

Indikator instrument validasi ahli media telah melalui tahap modifikasi. Angket 

ini diberikan kepada validator untuk menguji penggunaan media ini sudah baik 

atau perlu dilaksanakannya revisi. 
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Tabel 3.3 Indikator Instrumen Respon Guru 

No. Aspek Penilaian 

 Kriteria Penampakan dan Efektifitas Media 

1. Kombinasi warna dalam media menarik 

2. Media kuat dan tidak rusak 

3. 
Kesesuaian waktu yang tersedia dalam pembelajaran dengan kemudahan mengoperasikan 

media 

4. Kesesuaian media dengan dunia peserta didik yang sedang diajar 

 Penyajian Materi pada Media 

6. 
Kemampuan media sebagai alat bantu pencapaian kompetensi dasar/indikator/tujuan 

pembelajaran 

7. Materi yang disajikan jelas 

8. Materi yang disajikan mudah dipahami 

 Keterlibatan Peserta Didik dalam Menggunakan Media 

9. kemampuan media menciptakan rasa senang peserta didik 

10. kemampuan media dalam menciptakan motivasi belajar peserta didik 

11. kemampuan media membantu peserta didik memahami informasi 

12. kemampuan media dalam memicu kreativitas peserta didik 

13. kemampuan media untuk mengaktifkan peserta didik dalam memecahkan masalah 

Indikator yang ada pada instrmen respon guru ini sangat diperlukan untuk 

mengetahui keefektifan dari penggunaan media pembelajaran MERATA. Karena 

guru kelas mengetahui kebiasaan peserta didiknya melebihi yang lain. 

b) Aspek Respon Peserta Didik 

Angket ini digunakan unruk mengumpulkan respon dan beberapa pendapat 

peserta didik mengenai media pembelajaran MERATA. Angket ini memuat 

tentang penilaian, komentar, dan saran peserta didik mengenai media 

pembelajaran yang sedang dikembangkan. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrument Respon Peserta didik 

No. Aspek Penilaian 

 Tampilan Media 

1. Kemenarikan Media 

2. Bentuk media menarik 

3. Gambar sesuai dengan karakteristik peserta didik 

 Pengoperasian Media 

4. Mudah dioperasikan 

 Pembelajaran 

5. Langkah-langkah pembelajaran mudah dilakukan 

6. Suasana pembelajaran menyenangkan 

7. Kemudahan memahami materi 

8. Manfaat 

9. Kemudahan belajar 

10. Peningkatan motivasi belajar 
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F. Teknik Analisis Data 

Dalam bagian ini, data akan diolah atau dianalisis. Pertama-tama peneliti 

perlu menyeleksi tingkat reliabilitas dan validitasnya. Data yang memiliki 

reliabilitas dan validitas rendah dianggap gugur dan tidak perlu disertakan dalam 

analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara analisis 

kualitatif dan analisis kuantitatif. 

A. Analisi Data Kualitatif 

Analisi data kualitatif menggambarkan secara lengkap dan tepat data yang 

diperoleh. Analisis kualitatif digunakan untuk mengelola data dari hasil 

wawancara dan observasi saat melakukan studi pendahuluan dengan 

mewawancarai guru kelas serta pengamatan terhadap peserta didik saat 

pembelajaran. Data kualitatif juga diperoleh dari hasil kritik dan saran validator 

media dan materi. Teknik analisis data ini digunakan dengan mengelompokkan 

informasi-informasi dari data kualitatif yang berupa tanggapan kritik dan saran 

perbaikan yang terdapat pada angket. Analisis data dijadikan acuan untuk 

memperbaiki atau merevisi produk pengembangan media pembelajaran. 

B. Analisi data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari nilai-nilai yang diberikan 

validator terhadap produk media pembelajaran MERATA. Data kualitatif 

diperoleh pada langkah penelitian validasi desain, uji coba produk, dan uji coba 

pemakaian. Nilai yang diperoleh pada setiap langkah-langkah tersebut didapat 

dengan menggunakan angket dan data analisis validitas ahli dan anngket data 
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analisis respon peserta didik terhadap penggunaan media MERATA pada 

pembelajaran SD. 

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul dari 

angket, maka digunakan analisis kuantitatif. Data dari angket dianalisis untuk 

mendapatkan gambaran tentang media pembelajaran yang dikembangkan. 

1) Validitas Angket Ahli 

Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

keahlian instrument. Data yang dihasilkan dari sebuah instrument yang valid maka 

dapat dikatakan bahwa instrument tersebut valid, karena dpat memberikan 

gambaran tentang data secara benar sesuai dengan kenyataan atau keadaan 

sesungguhnya (Arikunto, 2013: 73). Dalam pengembangan media pembelajaran 

MERATA maka validitas dimasukkan untuk menguji kelayakan media 

pembelajaran yang dikembangkan dan kesesuaian materi berdasarkan Kompetensi 

Dasar KD). Jawab angket validasi ahli menggunakan skala Likert yang digunakan 

terdiri dari lima kategori yang disajikan. 

Tabel 3.5 Kategori Penilaian Skala Likert 

No. Skor Keterangan 

1. Skor 5 
Sangat setuju/selalu/sangat poditif/sangat layak/sangat baik/sangat 

bermanfaat/sangat memotivasi 

2. Skor 4 

Setuju/baik/sering/posesif/sesuai/mudah/layak/bermanfaat/memotivasi 

ragu-ragu/kadang-kadang/netral/cukup setuju/cukup baik/cukup 

3. Skor 3 
sesuai/cukup mudah/cukup menarik/cukup layak/cukup bermanfaat/cukup 

memotivasi 

4. Skor 2 

tidak setuju/hampir tidak pernah/negative/negative/kurang setuju/kurang 

baik/kurang sesuai/kurang menarik/kurang paham/kurang layak/kurang 

bermanfaat/kurang memotivasi 

5. Skor 1 

sangat tidak setuju/sangat kurang baik/sangat kurang sesuai/sangat kurang 

menarik/sangat kurang paham/sangat kurang layak/sangat kurang 

bermanfaat. 

(Sumber Sugiyono, 2013:135) 
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Presentase rata-rata tiap komponen dihitung menggunakan rumus menurut 

arikunto dalam skripsi sulastri (2016:45): 

 

 

(Sumber:Arikunto dalam Sulastri, 2016:45) 

Keterangan: 

P : Presentase skor (dibulatkan) 

∑x : Jumlah nilai jawaban koresponden dalam satu item 

∑xi : Jumlah skor ideal dalam satu item 

Pemberian makna dan pengambilan keputusan tentang kualitas produk media 

MERATA akan menggunakan konversi tingkat pencapaian dengan skala 5 pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.6 Konversi Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 
No  Tingkat 

Pencapaian  

Kualifikasi  Keterangan  

1. 81%-100% Sangat Baik  Sangat valid, atau dapat digunakan 

tanpa revisi  

2. 61%-80% Baik  Baik dan tidak perlu revisi 

3. 41%-60% Cukup Baik Cukup vaid ata tidak dapat 

digunakan namun perlu direvisi kecil 

4. 21%-40% Kurang Baik  Kurang valid, disarankan tidak 

dipergunakan karena perlu revisi 

besar 

5. <20% Sangat kurang baik Tidak valid atau tidak boleh 

dipergunakan  

 

a. Analisis Data Angket Respon Peserta didik  

Data analisis respon peserta didik dianalisis menggunakan data kuantitatif.  

Cara menguji respon peserta didik terhadap produk yang dikembangkan yaitu 

dengan menggunakan skala Guttman. Pada skala Guttman jawaban dapat dibuat 

skor tertinggi satu dan skor terendah adalah 0. Maka dari itu jika peserta didik 

𝑃 =
 𝑥

 𝑥 𝑖
 𝑥 100% 
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menjawab ya mendapatkan skor 1 dan jawaban  tidak mendapatkan skor 0. 

Menurut Sugiono (2016 : 139) angket yang sudah diisi oleh peserta didik 

dianalisis dan dipresentasekan, presentase dihitung menggunakan rumus :  

 

 

Keterangan :  

Keterangan :  

P =  Perolehan presentase respon peserta didik (hasil dibulatkan sampai  

mencapai bilangan bulat) 

f = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih  

 N   = Jumlah skor ideal  

Tabel 3.7 kritria validator tingkat pencapaian 

No Tingkat Penerapan Kualifikasi Keterangan 

1 81 ≤ x ≤ 100% Sangat Baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

2 61 ≤ x ≤ 80% Baik Layak, tidak perlu direvisi 

3 41 ≤ x ≤ 60% Cukup Baik Kurang layak, perlu direvisi 

4 21 ≤ x ≤ 40% Kurang Baik Tidak layak, perlu direvisi 

         

 

𝑃 =
 𝑅

𝑁
 𝑥 100% 

 


