
29 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A.  Model Penelitian dan Pengembangan  

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ADDIE yang 

terdiri dari 5 tahapan yang meliputi : (1) Tahap analisis (analyze), (2) Tahap 

perancangan (design), (3) Tahap Pengembangan ( development), (4) Tahap 

Implementasi ( implementation), (5) Tahap Evaluasi (evaluation) Reisar & 

Mollenda (dalam Tatik & Irawan, 2017: 15-16). Peneliti memilih model ADDIE 

karena model lebih rasional dan lengkap, model ADDIE ini adalah model yang 

sistematis karena pada setiap langkah yang akan dilalui selalu di sesuaikan 

dengan langkah sebelumnya yang sudah di evaluasi. Model ADDIE juga 

merupakan model yang efektif. Pada model ADDIE juga terdapat evaluasi pada 

setiap tahapannya jadi meminimalisisr kesalahan pada produk (Tegeh, 2014: 41). 

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti memilih model ADDIE untuk 

dijadikan acuan dalam menyempurnakan penelitian dan pengembangan Sukenda 

(dalam Purnomo,dkk. 2016: 72). Adapun langkah penelitian pengembangan 

ADDIE dalam penelitian ini jika disajikan dalam bentuk bagan adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Tegeh (2014:42)) 

Gambar 3.1 langkah – langkah model pengembangan ADDIE
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B. Prosedur  Penelitian dan Pengembangan 

1. Tahap Analisis (Analyze) 

 Pada tahap analisis yang dilakukan peneliti dengan melakukan observasi 

dan wawancara pada tanggal 7 november 2018 di SDN kauman 2  menemukan 

model pembelajaran yang digunakan pada mata pembelajaran Pendidikan 

jasmani pada materi gerak dasar lokomotor non lokomotor dan manipulatif 

cenderung menggunakan model pembelajaran gaya komando. Model 

pembelajaran gaya komando mengakibatkan pembelajaran kurang menarik bagi 

siswa dikarenakan semua keputusan dikontrol oleh guru. Siswa cenderung 

melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh guru. Guru yang mengontrol semua 

kegiatan yang dilakukan siswa yang mengakibatnya partisipasi siswa menjadi 

rendah dalam mata pelajaran Penjaskes. Partisipasi siswa yang rendah dapat 

dilihat dari banyak siswa yang tidak mengikuti mata pelajaran pendidikan 

jasmani, kemudian disaat pembelajaran siswa cenderung tidak memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya pengembangan model 

pembelajaran inkuiri berbasis permainan materi gerak dasar lokomotor, non 

lokomotor dan manipulatif. Kemudian dari data observasi dan wawancara yang 

di peroleh, maka peneliti akan mengembangkan model pembelajaran inkuiri 

berbasis permainan materi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan 

manipulatif untuk kelas IV SDN Kauman 2 Kota Malang. 

2. Tahap Desain (Design) 

Pada tahap desain  ini peneliti menentukan kompetensi dasar yang dicapai 

oleh siswa, metode, bahan ajar, strategi dan media pembelajaran. Dalam produk 
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ini menghasilkan sintak baru. Sintaks ini berasal dari sintaks model pembelajaran 

inkuiri dikombinasikan dengan permaianan engklek yang telah dimodifikasi. 

Peneliti. RPP sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran 

inkuiri berbasis permainan yaitu model pembelajaran inkuiri yang 

dikombinasikan dengan permainan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan 

manipulatif yaitu gerakan berlari, meloncat, dan melempar. Materi yang ada 

didalam pembelajaran tersebut dijadikan sebuah permainan yang menyenangkan 

bagi para siswa. hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa 

dan menumbuhkan rasa sportivitas. 

3. Tahap Pengembangan (Development) 

  Tahap pengembangan merupakan kegiatan menerjemahkan spesifikasi 

desain ke dalam bentuk fisik (produk). Produk yang akan dibuat oleh peneliti 

adalah sintaks dari model yang dikembangkan dan memilih media pembelajaran. 

Pengembangan produk dimulai dengan pemilihan model pembelajaran, 

pemilihan materi, pemilihan permainan yang akan digunakan dan 

menggabungkan antara model, materi dengan permianan. Model pembelajaran  

yang telah dikembangkan oleh peneliti akan divalidasi oleh validasi model yaitu 

ibu Navi Isbadrianingtyas, M.Pd dan sebagai praktisi pembelajaran yaitu bapak 

Nunung Sofuan, S.pd sebagai guru mata pelajaran pendidikan jasmani untuk 

menguji kelayakan produk berupa kevalidan materi dan keefektifan model yang 

digunakan. 

4. Tahap Penerapan (Implementation) 

 Pada langkah implementasi ini dilakukan di SDN Kauman 2 Kota Malang. 

Langkah impelementasi diasosiasikan dengan penyelenggaraan program 
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pembelajaran itu sendiri yaitu adanya penyampaian materi  pembelajaran dari 

guru kepada siswa. Implementasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan 

secara langsung dari guru maupun siswa yang telah mengikuti pembelajaran. 

Pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran model inkuiri berbasis 

permainan pada materi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. 

Pada tahap implementasi ini dihasilkan data mengenai respon guru dan respon 

siswa.   

5. Tahap evaluasi (Evaluation) 

Pada tahap evaluasi ini sudah mendapatakan data dari validasi para ahli, 

respon siswa tentang model inkuiri berbasis permainan. Selanjutnya yang 

dilakukan adalah mengevaluasi produk. Model pembelajaran inkuiri berbasis 

permainan dikatakan layak jika model pembelajaran valid. Apabila model 

pembelajaran inkuiri berbasis permainan tidak valid maka perlu adanya 

perbaikan atau penyempurnaan terhadap produk yang dikembangkan. 

C. Tempat dan waktu penelitian  

Penelitian pengembangan ini dilakukan di SDN Kuman 2 Kota Malang 

yang beralamatkan Jln Kawi 24 D 3 Kauman,  Kecamatan Klojen Kota Malang. 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap yaitu pada materi pembelajaran 

gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif kelas IV. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

 Pada setiap tahapan pengembangan terdapat teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data model 

inkuiri berbasis permaian adalah sebagai berikut:  
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1. Observasi  

 Observasi yang digunakan dalam penelitian adalah observasi 

nonpartisipan dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang 

sedang dilakukan oleh orang yang sedang di observasi. Observasi yang 

dilakukan meliputi dua tahapan yaitu observasi awal dan tahap uji coba 

lapangan.  Tujuan dari observasi awal adalah mengetahui permasalahan dan 

analisis kebutuhan yang ada pada kelas IV SDN Kauman 2 Kota Malang, dan 

pada tahap kedua  tahap uji coba lapangan bertujuan untuk menguji keefektifan 

penggunaan model inkuiri berbasis permainan.  

2. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur.  

Wawancara dilakukan dengan guru kelas IV SDN Kauman 2 Kota Malang.. 

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam 

mengembangkan model pembelajaran inkuiri berbasis permainan. Hal yang 

dimaksudkan dalam wawancara ini yaitu mengenai model yang digunakan 

pada  materi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif yang 

digunakan guru..  

3. Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket validasi dan 

angket untuk mengetahui respon siswa. Angket validasi diajukan kepada dosen 

ahli model dan Praktisi pembelajaran. Angket diberikan pada saat evaluasi 

produk untuk penyempurnakan produk pengembangan model pembelajaran 

inkuiri berbasis permainan, sedangkan angket siswa diberikan setelah produk 

digunakan untuk mengetahui tingkat kemenarikan produk. 



34 
 

 
 

a) Angket Validasi  

       Angket validasi digunakan untuk memperoleh penilaian kevalidan dari 

praktisi pembelajaran penjaskes dan ahli model tentang model yang sudah 

dikembangkan, setelah itu angket dianalisis untuk mengatahui kelayakan 

model pembelajaran inkuiri berbasis permainan. 

b) Angket Respon  

Angket respon ditujukan kepada siswa untuk mengetahui respon siswa 

terhadap produk yang dikembangkan serta kefektifan model yang diterapkan. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran. Pada penelitian ini berupa  foto 

berkaitan pelaksanaan uji coba  media saat proses penggunaan media.  

E.  Instrumen Penelitian  

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan peneliti 

untuk pengumpulan data pada pengembangan model pembelajaran inkuiri 

berbasis permainan. Instrument pengumpulan data pengembangan yang 

disusun dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Pedoman Observasi  

Tabel 3.1 Pedoman observasi awal 

No Kisi – kisi 

1. Kurikulum yang digunakan di SDN Kauman 2 Kota Malang 

2. Kondisi sekolah  ( sarana dan prasarana ) 

3 Proses pembelajaran penjaskes  

4 Kendala dalam proses pembelajaran  

5 Metode yang digunakan dalam pembelajaran  

6 Model pembelajaran yang digunakan  

(Sumber : Olahan Peneliti,2019) 

Setelah melakukan observasi awal untuk mendapatkan data mengenai 

masalah tentang model pembelajaran yang digunakan, selanjutnya dilakukan 
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observasi lanjutan yang dilakukan pada uji coba produk. Pedoman observasi 

digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk mengevaluasi model 

pembelajaran yang dikembangkan, pedoman observasi lanjutan ini digunakan 

pada saat uji coba produk untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran 

yang di kembangkan  

Tabel 3.2 Pedoman Observasi Saat Implementasi 

No Kisi – kisi  

1. Model inkuiri berbasis permainan membantu pemahaman materi dilihat dari nilai 

siswa 

2. Model inkuiri berbasis permainan membantu pencapaian tujuan pembelajaran 

3. Metode yang digunakan dalam pembelajaran  

4. Siswa menjadi aktif dalam pembelajaran ketika menggunakan model inkuiri 

berbasis permainan   

5. Model inkuiri berbasis permianan  mudah digunakan atau di impelmentasikan oleh 

guru  

6.  Guru mampu menjelaskan materi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan 

manipulatif 

     (Sumber : Olahan peneliti. 2019) 

2. Pedoman Wawancara  

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang pentingnya 

pengembangan model pembelajaran inkuiri berbasis permaian.. Wawancara 

dilakukan secara tidak terstruktur dimana pedoman wawancara yang 

digunakan berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.  

Berikut ini pedoman wawancara yang dibuat untuk mengetahui 

permasalahan dalam pembelajaran serta penggunaan model.  
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Tabel 3.3 Kisi – kisi Instrumen Pedoman Wawancara 
Narasumber  Pertanyaan  

Guru kelas IV  1. Bagaimana pembelajaran penjaskes terutama pada 

materi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan 

manipulatif ?  

2. Bagaimana minat siswa terhadap pembelajaran 

penjaskes terutama materi gerak dasar lokomotor, 

non-lokomotor, dan manipulatif ?  

3. Model apa yang bapak gunakan pada saat materi 

gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan 

manipulatif ?  

4. Pada materi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, 

dan manipulatif  media apa  yang digunakan ? 

5. Apakah ada faktor penghambat saat pembelajaran 

penjaskes terutama pada materi gerak dasar 

lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif  ?  

(Sumber : Olahan Peneliti,2019) 

3. Pedoman Angket  

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan 

pertanyaan – pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi dari responden.  

a. Angket Validasi  

Angket validasi digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data 

yang diisi oleh ahli materi dan ahli pembelajaran. Penggunaan angket 

validasi bertujuan  untuk mendapatkan nilai dan saran tentang produk yang 

dibuat oleh peneliti.  

Tabel 3.4 Kriteria Validator 

No Bidang keahlian Kriteria Subjek Uji Coba Ahli 

1 Praktisi 

pembelajaran   

1. Memiliki keterampilam di 

bidang pembelajaran  

2. Tingkat akademik minimal  S-1 

pendidikan  

3. Memiliki pengalaman mengajar 

minimal 5 tahun 

 

Nunung Sofuan, S.Pd 

2 Validator ahli 

model   

1. Memiliki kemampuan dan 

pengetahuan di bidang 

pembelajaran   

2. Tingkat akademik minimal  S-2 

pendidikan 

3. Memiliki kemampuan 

mengajar minimal 5 tahun  

Nafy Isbadrianingtyas , 

M.Pd 

(Sumber : diadaptasi dari Ditaningtyas,2018) 
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Tabel 3.5 kisi – kisi Lembar  validasi Ahli Model 

No Aspek Indikator 
Nomer 

pertanyaan 

1 Kurikulum 1. Model yang disajikan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran   

2. Model yang disajikan sesuai 

dengan kompetensi inti  

3. Model sesuai dengan Kompetensi 

Dasar yang akan dicapai  

1,2,3 

2 Penggunaan Model  1. Model membuat pemebalajaran 

lebih menyenangkan 

2. Model membuat siswa lebih aktif 

dalam pembelajaran  

3. Model menumbuhkan antusias 

siswa untuk belajar 

4. Model membuat siswa aktif  

4,5,6,7 

3 Inovasi 

pengembangan 

model  

1. Model Inkuiri dikolaborasikan 

dengan permainan tradisional 

engklek  

2. Model engklek melibatkan 

permainan culur jump  

3. Sintaks model sesuai dengan 

karakteristik siswa  

8,9,10  

(Sumber : Olahan Peneliti,2019) 

Tabel 3.6 kisi – kisi  Lembar Validasi praktisi Pembelajaran 

No Aspek Indikator 
Nomer 

pertanyaan 

1 Isi materi 1. Materi pada permaianan 

produk sesuai dengan 

kompetensi inti atau (KI) 

2. Materi pada permaianan 

produk sesuai dengan 

kompetensi dasar atau (KD) 

3. Materi pada permaianan 

produk sesuai dengan indikator 

4. Materi sesuai dengan tujuan 

dan manfaat pembelajaran 

yang ingin dicapai  

1,2,3,4, 

2 Model 

pembelajaran 

yang digunakan  

1. Model pembelajaran berbasis 

permaiana relevan dengan 

materi yang harus dipelajari 

siswa  

2. Permaianan sesuai dengan 

tujuan dan manfaat 

pembelajaran yang dicapai  

3.  Model pembelajaran membuat 

siswa menjadi aktif 

5,6,7 

3 Evaluasi 

pembelajran 

1. Evaluasi dilaksanakan secara 

menyeluruh 

8 

(Sumber : Olahan Peneliti,2019) 
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b. Angket Pengguna  

Angket ini diisi oleh siswa dan guru, angket ini digunakan pada saat uji coba 

produk. Tujuannya adalah untuk mengetahui penilaian dan tanggapan  terhadap 

model yang dikembangkan  

Tabel 3.8 kisi – kisi Angket Respon Siswa 

No Aspek Indikator 
Nomer 

pertanyaan 

1 Kemenarikan  1. Pemainan yang terdapat 

pada model pembelajaran 

inkuiri berbasis permainan 

sangat menarik   

2. Pemainan yang terdapat 

pada model pembelajaran 

inkuiri berbasis permainan 

mudah dipahami   

3. Model pembelajaran inkuiri 

berbasis permainan 

meningkatkan semangat 

belajar  

4. Pemainan yang terdapat 

pada model pembelajaran 

inkuiri berbasis permainan 

mudah dimainkan  

5. Petunjuk Pemainan yang 

terdapat pada model 

pembelajaran inkuiri 

berbasis permainan jelas  

1,2,3,4,5 

2 Pemahaman materi  1. Model pembelajaran 

inkuiri berbasis 

permainan dapat 

meningkatkan 

pemahaman siswa 

terhadap materi  

2. Materi gerak dasar 

lokomotor, non-

lokomotor dan 

manipulatif dapat 

dimengerti dengan 

adanya model 

pembelajaran inkuiri  

berbasis permainan  

 

6.7. 

3 Kerjasama   1. Pemainan yang terdapat 

pada model 

pembelajaran inkuiri 

berbasis permainan 

dapat membuatmu lebih 

banyak bekerjasama  

8 

(Sumber : Olahan Peneliti,2019) 
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F. Teknik Analisis Data  

Teknik analissis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Analisis data kualitatif  

Analisis data kualitatif didapatkan dari hasil wawancara , observasi , dan 

saran dari validator. Analisis data ini digunakan untuk mengelompokkan 

informasi – informasi yang di dapatkan berupa tanggapan, kritik, serta saran 

perbaikan dan revisi produk pengembangan model pembelajaran inkuiri 

berbasis permaianan Berikut adalah langkah – langkah teknik analisis data 

kualitatif :  

a. Pengumpulan Data  

 Data yang diperoleh adalah tentang penggunaan model pembelajaran 

inkuiri berbasis permaianan. Hasil pengembangan model pembelajaran inkuiri 

berbasis permaianan dapat dilihat dari hasil observasi , wawancara, dan saran 

validator. 

b.  Reduksi Data 

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal – hal pokok, memfokuskan 

pada hal – hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. 

c. Penyajian Data  

Pada penyajian data, data disajikan dalam bentuk uraian singkat dan 

penjelasan deskriptif. Penjelasan deskriptif yaitu mendiskripsikan penggunaan 

model pembelajaran inkuiri berbasis permainan dalam proses pembelajaran 

beserta faktor penghambat, pendukung , dan kesulitan pada saat proses 

pembelajaran.  



40 
 

 
 

2. Analisis Data Kuantitatif  

Analisis data kuantitaif digunakan untuk mengetahui kelayakan model 

pembelajaran inkuiri  berbasis permainan, diperoleh dari analisis data angket 

validasi dan angket  respon siswa.  

a. Analisis Data Angket Validasi Ahli  

 Pengembangan model pembelajaran inkuiri berbasis permaianan melalui 

validasi dalam menguji kelayakan model  serta di sesuaikan dengan  materi 

berdasarkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Hasil angket validasi ahli 

menggunakan skala likert, variable yang akan diukur dan dijabarkan menajdi 

indikator variable. Skala likert terdiri dari 4 kategori sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Kategori Penilaian Skala Likert 

No  Skor  Keterangan  

1 Skor 4 Sangat setuju/ selalu/ sangat positif / sangat baik /sangat 

layak/sangat sesuai/sangat paham/sangat menarik/ sangat 

bernanfaat  

2 Skor 3 Setuju/sering/positif//baik/layak/sesuai/paham/menarik/ber

manfaat 

3 Skor 2 Ragu – ragu/kadang – kadang/netral/kurang layak/Kurang 

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

bermanfaat 

4 Skor 1 Tidak setuju/ tidak pernah/negatif/ tidak layak/tidak 

sesuai/tidak paham/tidak menarik/tidak bermanfaat  

(Sumber : Amalia, 2019: 2709) 

Menurut Indarti  (dalam Fristoni.2013:5) presentase validasi para ahli rata – rata 

setiap komponen dihitung menggunakan rumus : 

 

 

Keterangan :  

P  =  Perolehan presentase respon siswa (hasil dibulatkan   

sampai mencapai bilangan bulat) 

f = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih  

𝑃
   f   

N
𝑥 100% 
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N    = Jumlah skor ideal  

Tabel 3.10 Kriteria Validasi Tingkat Pencapaian  

No. Tingkat pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1 75,01%-100,00% Sangat Baik Sangat valid atau  dapat digunakan 

tanpa revisi  

2 50,01%-75,00% Baik Cukup valid atau  dapat digunakan 

namun perlu revisi kecil 

3 25,01%-50,00% Tidak Baik Kurang  valid, disarankan tidak 

dipergunakan karena perlu revisi besar 

4 00,00%-25,00% Sangat Tidak Baik Tidak  valid atau  tidak dapat 

digunakan  

(Akbar & Sriwijaya ( dalam Asmaroini, 2015 : 44)  

b. Analisis Data Angket Respon Siswa  

       Data analisis respon siswa dianalisis menggunakan data kuantitatif. Cara 

menguji respon siswa terhadap produk yang dikembangkan yaitu dengan 

menggunakan skala Guttman. Pada skala Gutman hanya ada dua interval yaitu:  

Tabel 3.11 Kategori Penilaian Skala Gutman 

No Skor Keterangan 

1 1 Setuju/ya/pernah  

2 0 Tidak setuju/tidak/tidak pernah  

(Sugiyono.2017:139)  

Menurut Nugroho,2018 angket yang sudah diisi oleh siswa dianalisis 

dan dipresentasekan, presentase dihitung menggunakan rumus :  

   

 

keterangan :  

P =  Perolehan presentase respon siswa (hasil dibulatkan sampai  

mencapai bilangan bulat) 

f = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih  

 N    = Jumlah skor ideal  

 

 

𝑃
   ∑χ   

N
𝑥 100% 
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Tabel 3.12 Kriteria Validasi Tingkat Pencapaian 

No. 
Tingkat 

pencapaian 
Kualifikasi Keterangan 

1 75,01%-

100,00% 

Sangat Baik Sangat valid atau  dapat digunakan tanpa 

revisi  

2 50,01%-

75,00% 

Baik Cukup valid atau  dapat digunakan namun 

perlu revisi kecil 

3 25,01%-

50,00% 

Tidak Baik Kurang  valid, disarankan tidak dipergunakan 

karena perlu revisi besar 

4 00,00%-

25,00% 

Sangat Tidak 

Baik 

Tidak  valid atau  tidak dapat digunakan  

(Akbar & Sriwijaya ( dalam Asmaroini, 2015 : 44)) 


